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Depozitarul Central va dis-
tribui, în perioada 24 iulie 2020 
- 24 iulie 2023, dividendele 
aferente anului 2019 pentru 
acţionarii SNGN Romgaz, con-
form unui comunicat. Valoarea 
dividendului brut pe acţiune 
este de 1,61 lei, iar acţionarii 
care beneficiază de dividende 

sunt cei înregistraţi în registrul 
acţionarilor emitentului la data 
de 3 iulie 2020. Acţionarii care 
sunt clienţi ai unui Participant 
la sistemul de compensare-
decontare și registru al Depo-
zitarului Central își pot încasa 
dividendele prin intermediul 
acestuia.

Valoarea totală a creditelor 
restante în lei ale populaţiei 
și firmelor s-a cifrat, în 
iunie 2020, la 4,81 miliarde 
de lei, în creștere cu 1,4% 
faţă de suma raportată în 
luna precedentă, în timp ce 
restanţele la creditele în valută 
au coborât cu 4%, la 1,961 

miliarde de lei (echivalent), 
conform datelor BNR. Totalul 
creditelor în lei atingea, în iunie, 
183,977 miliarde de lei, din 
care 67,132 miliarde de lei erau 
sume contractate de agenţii 
economici și 112,405 miliarde 
de lei împrumuturi luate de 
populaţie.

Numărul total de carduri 
emise în România era, la finele 
primului trimestru din 2020, de 
18.380.934 unităţi, în creștere 
cu 0,7% comparativ cu sfârșitul 
trimestrului anterior, arată datele 
centralizate de BNR. Potrivit 

sursei citate, din acest total, 
14.163.211 de carduri (77,05%) 
erau active, faţă de 14.262.698, 
la sfârșitul lunii decembrie 2019. 
Un număr de 15.298.694 de 
carduri aveau funcţie de debit și 
3.006.307 funcţie de credit.

Fiecare consumator român 
de energie a stat în beznă, în 
medie, 350 de minute anul tre-
cut, durata penelor de curent în 
România fiind de două ori mai 
mare decât în ţările europene 
avansate, potrivit Raportului 
privind realizarea indicatorilor 
de performanţă a operatorilor 

de distribuţie a energiei pentru 
2019, publicat de ANRE. Astfel, 
durata întreruperilor planificate 
a fost anul trecut, în medie, de 
171 de minute pentru fiecare 
consumator, iar întreruperile 
neplanificate au durat 179 de 
minute/consumator, totalul fiind 
de 350 de minute/consumator.

Românii au stat în beznă 
de două ori mai mult decât 
occidentalii

Dividende pentru acționarii 
Romgaz

Valoarea creditelor  
restante în lei, în creștere

În România au fost emise peste 
18,3 milioane de carduri bancare

În a doua etapă vor fi exe-
cutate lucrări de buraj meca-
nizat și profilat piatră spar-
tă, a anunţat CFR SA, pe pa-
gina sa de Facebook.  Scopul 
lucrărilor, precizează compa-
nia, este redeschiderea circu-
laţiei feroviare între Chiajna 
și Chitila, pe firul I (închis cir-
culaţiei din anul 2018) și des-
congestionarea traficului de 
marfă pe Centura București.                                                                            

„Lucrările de refacţie traverse 
sunt executate cu noul tren de 
PTH -500, specializat în lucrări 
de reparaţie capitală a supra-
structurii căii ferate, cu o pro-
ductivitate medie de refacţi-
onare totală a suprastructurii 
căii de 200 ml/oră (de aproxi-
mativ 4 ori mai mare faţă de 
tehnologia clasică, realizată cu 
trenul de lucru Platov)”, no-
tează CFR SA.

Ce lucrări vor fi 
executate

Etapele de lucrări pe firul 
I, între Chiajna și Chitila, cu-
prind: refacţie traverse, prin 
înlocuirea traverselor de lemn 
cu traverse de beton, buraj 
mecanizat și profilat și stabi-
lizat prisma de piatră spartă. 
„Menţionăm faptul că lucrări 
de refacţie traverse (înlocui-
rea traverselor de lemn cu tra-
verse de beton cu supralărgi-
re) cu noul tren de lucru PTH 
- 500 și lucrări de ciuruire in-
tegrală au fost executate și pe 
raza Sucursalei Regionale CF 
Constanţa, în staţia CF Palas, 
între Grupa B și Grupa Tranzit, 

linie destinată exclusiv trans-
portului feroviar de marfă spre 
și dinspre Port. În perioada ur-
mătoare, în staţia CF Palas, în-
tre Grupa B și Grupa Tranzit, 

sunt programate lucrările de 
buraj mecanizat și profilat pia-
tră spartă”, se mai spune în 
postare.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Sucursala Regională CF București a demarat prima 
etapă a programului de reparaţii la infrastructura 
feroviară, executate în regie proprie, pe firul I, între 
Chitila și Chiajna, prin lucrări de înlocuire a traverselor 
de lemn cu traverse de beton cu supralărgire 
(refacţie). 

„Au fost mai multe încer-
cări ale colegilor noștri, împre-
ună cu responsabilii din minis-
ter, pentru a face cât mai atrac-
tiv acest obiectiv, și anume par-
carea. S-au făcut și adrese la ad-
ministraţia locală, s-au încercat 
diverse colaborări, diverse sche-
me de plată, astfel încât să se 
atragă cât mai mulţi utilizatori. O 
să încercăm să mai facem astfel 
de demersuri, să vedem cu ce 
rezultate”, a spus Mocanu, răs-
punzând unei întrebări referitoa-
re la acţiunile pe care Metrorex 
le-a întreprins pentru creșterea 
atractivităţii acestui obiectiv. 

Întrebat care este evalua-
rea pentru primele 7 luni în ceea 
ce privește gradul de ocupare a 
parcării, Gabriel Mocanu a răs-
puns: „Mai degrabă vorbim de 
gradul neocupare a parcării, așa 
că e fără comentarii”.

„Vă rog să mă credeţi, chiar 
mi-e greu să mă pun în situa-

ţia fiecărui conducător auto care 
alege să-și lase mașina pe spa-
ţiul verde, care își lasă mașina 
pe bordură. Ăsta este un fapt pe 
care l-aţi sesizat și dumneavoas-
tră - nu cred că eu sau altcine-
va poate să spună de ce X sau Y 
alege să facă o astfel de alege-
re”, a afirmat el.

Parcare gratuită 
pentru posesorii 

de abonamente de 
metrou

Persoanele care deţin abo-
namente lunare sau anuale la 
metrou beneficiază de parcare 
gratuită la Terminalul Multimo-
dal Străulești, începând din 1 
martie, anunţa, pe 28 februa-
rie, compania. În cadrul aces-
tui program-pilot, deţinătorii 
de abonamente Metrorex pri-
mesc parcare gratuită în Ter-
minalul Multimodal Străulești 

pentru un interval zilnic de pâ-
nă la 13 ore, între orele 6:00-
21:00. În cazul depășirii inter-
valului orar sau a duratei maxi-
me de 13 ore a staţionării gra-
tuite, șoferii vor achita integral 
preţul de parcare, corespunză-
tor staţionării, avertiza Metro-
rex. 

Persoanele fără 
abonamente plătesc 

50 de bani pe oră
Pentru restul utilizatorilor 

parcării, tariful va rămâne în 
continuare la 0,5 lei/oră. 

Scopul derulării proiectu-
lui-pilot a fost identificarea mo-
dalităţii concrete de creștere a 
gradului de utilizare a parcării 
Park&Ride de la Terminalul Mul-
timodal Străulești, prin introdu-
cerea unor noi variante de ta-
rifare. Terminalul Multimodal 
Străulești oferă călătorilor ac-
ces la transportul cu metroul, 
la transportul local public de su-
prafaţă (STB), parcare de tip 
Park&Ride și săli de așteptare. 
Terminalul Multimodal Străulești 
are acces direct în staţia de me-
trou Străulești și este prevăzut 
cu scară rulantă, lift și trotuar 
mobil.

Parcarea de la Terminalul 
Multimodal Străulești  

stă mai mult „neocupată”
Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, a declarat 
că s-au făcut mai multe adrese la administraţia locală, s-au 
încercat diverse colaborări și s-au propus diferite scheme 
de plată pentru creșterea gradului de utilizare a parcării 
Park&Ride de la Terminalul Multimodal Străulești, însă în 
continuare se poate vorbi despre un grad de neocupare a 
parcării.

Lucrări de reparații la calea ferată de Centură


