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Deficitul bugetar se majo-
rează la 90,9 miliarde de lei 
în urma rectificării bugetare, 
sumă care reprezintă 8,6% din 
PIB, astfel că deficitul este în 
prezent cu 50 de miliarde de 
lei mai mare faţă de momentul 
adoptării, în decembrie 2019, 
a Bugetului de Stat pentru anul 

curent, a declarat ministrul 
Finanţelor Publice, Florin Cîţu. 
Ministrul de Finanţe a precizat 
că actuala rectificare bugetară 
se bazează pe o contracţie a 
economiei de 3,8% pentru anul 
curent, două puncte procentu-
ale venind din cele două luni în 
care economia a fost închisă.

Guvernul a adoptat o 
Ordonanţă de Urgenţă privind 
acordarea unor ajutoare de 
stat pentru TAROM și Blue 
Air, pentru compensarea 
pierderilor provocate de 
pandemia de COVID-19,  

a anunţat șeful Cancelariei 
premierului, Ionel Dancă. 
Valoarea acestor ajutoare se 
ridică la suma de 317 milioane 
de lei pentru TAROM și de 300  
de milioane de lei pentru  
Blue Air.

În trimestrul doi din 2020, 
încă marcat de măsurile 
de izolare din majoritatea 
statelor membre UE pentru a 
stopa răspândirea pandemiei 
coronavirus (COVID-19), PIB-ul 
a înregistrat un declin de 12,1% 
în zona euro și de 11,7% în UE, 
comparativ cu precedentele 
trei luni, arată datele publicate 
de Eurostat.   În rândul statelor 

membre pentru care sunt 
disponibile datele pentru 
trimestrul doi din 2020, cel mai 
sever declin a fost în Spania 
(minus 18,5%), Ungaria (minus 
14,5%), Portugalia (minus 
13,9%), Franţa (minus 13,8%), 
Italia (minus 12,4%) și România 
(minus 12,3%), iar cel mai redus 
în Lituania (minus 5,1%) și 
Finlanda (minus 3,2%).

Românii au experimentat, în 
2019, viteze medii de download 
la nivel naţional de 148,95 Mbps 
pentru internetul fix, respectiv 
de 24,79 Mbps pentru internetul 
mobil, în creștere faţă de anii 
precedenţi, relevă statisticile 
oficiale elaborate de Autoritatea 
Naţională pentru Administrare 

și Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM). Potrivit datelor 
centralizate, anul trecut, viteza 
medie de download la nivel 
naţional pentru internetul fix 
a crescut cu 10% faţă de anul 
2018, în timp ce viteza medie de 
upload a ajuns la 110,73 Mbps, 
în creștere cu 8%, de la an la an. 

A crescut viteza de download 
pentru internetul fix și mobil

Deficitul bugetar a depășit  
90 de miliarde de lei

Ajutoare de stat pentru 
companiile TAROM și Blue Air

PIB-ul României a scăzut  
cu peste 12%

Potrivit unui comuni-
cat de presă al băncii, deţină-
torii unui cont curent în lei la 
ING vor putea retrage nume-
rar prin accesarea contului per-
sonal Home’Bank de pe un dis-
pozitiv mobil și prin solicitarea 
unui cod de securitate care este 
emis imediat de sistem și care 
este introdus, ulterior, în ban-
comat, pe baza căruia numera-
rul este eliberat fără introduce-
rea cardului. Codul de securita-
te specific este valabil 15 minu-
te, iar opţiunea de ridicare de 
numerar fără card permite eli-

berarea de maximum 500 de lei 
pe zi și de cel mult 10.000 de 
lei pe lună.     

                                     
Cum se efectuează 

retragerea
„După accesarea aplicaţi-

ei Home‘Bank de pe dispoziti-
vul mobil, clienţii trebuie să in-
tre în secţiunea Plăţi și să acce-
seze Retragere fără card, secţiu-
ne unde selectează suma și con-
tul curent din care aceasta va fi 
retrasă, după care sistemul ge-
nerează codul de securitate for-

mat din șase cifre. După genera-
rea codului, validitatea acestuia 
poate fi verificată în Home‘Bank, 
unde clienţii au un cronometru în 
timp real, precum și un pop-up 
în pagina de pornire a aplicaţiei, 
care îi avertizează că a fost emis 
un cod activ”, se menţionează în 
comunicatul ING Bank. Utilizato-
rii au opţiunea de a dezactiva co-
dul în timpul acestor 15 minute 
de valabilitate, în cazul în care se 
răzgândesc în privinţa sumei pe 
care doresc să o retragă sau do-
resc anularea operaţiunii cu totul.                                                                                                       
Conform datelor ING Bank, 
din totalul accesărilor aplicaţiei 
Home‘Bank, 90% provine de pe 
dispozitive mobile.
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Clienţii persoane fizice ai ING Bank au la dispoziţie, începând 
din weekend-ul trecut, opţiunea de retragere de numerar din 
bancomatele băncii, fără a folosi cardul.

„Implementarea Programu-
lui de digitalizare dedicat IMM-
urilor a fost adoptată în contex-
tul în care studiile Băncii Europe-
ne de Investiţii, companiile ex-
trem de digitalizate au făcut fa-
ţă mult mai ușor crizei cauzate 
de pandemia COVID-19. Și din 
acest motiv, este esenţială ac-
celerarea digitalizării economiei. 
Bugetul alocat este de 150 mili-
oane euro, din care 127,5 mili-
oane euro fonduri europene. Ac-
tivităţile finanţate vor viza dez-
voltarea de produse inovative în 
domeniul TIC, precum și digita-
lizarea IMM-urilor din alte indus-

trii”, se menţionează în comuni-
cat. Potrivit sursei citate, în ca-
drul ședinţei de Guvern de vi-
neri, 14 august, a fost prezen-
tat stadiul evaluării proiectelor 
depuse în cadrul apelului „Con-
solidarea capacităţii de gestio-
nare acrizei sanitare COVID-19“, 
finanţat prin intermediul Progra-
mului Operaţional Infrastructură 
Mare (POIM) și s-a anunţat ma-
jorarea limitei de supracontrac-
tare la 700 de milioane de eu-
ro. „În momentul lansării apelu-
lui, bugetul alocat a fost de 350 
milioane euro, iar limita de su-
pracontractare a fost stabili-
tă la 400 milioane euro. Decizia 
de creștere a fondurilor ce pot 
fi contractate în cadrul apelului 
este justificată de valoarea pro-
iectelor depuse pentru a fi finan-
ţate“, notează ministerul de re-
sort.

115 cereri de 
finanțare, depuse 

până în prezent
Datele centralizate de MFE 

arată că, până în prezent, au 
fost depuse 115 cereri de finan-
ţare în valoare de aproximativ 
473 milioane euro, bugetul ape-
lului fiind depășit cu peste 120 
de milioane euro, astfel: 93 de 
proiecte de tip A, în valoare de 
419,8 milioane euro, prin ca-
re sunt dotate cu echipamen-
te medicale/ echipamente de 
protecţie 105 de unităţi sanita-
re publice, respectiv 22 proiecte 
de tip C, în valoare de 33,2 mili-
oane euro, prin care sunt dota-
te cu echipamente de protecţie 
direcţiile generale de asistenţă 
socială.                                                           

De asemenea, au fost apro-
bate peste 20 de cereri de fi-
nanţare în cuantum de aproxi-
mativ 85 milioane euro, cele-
lalte aflându-se în diferite eta-
pe ale procesului de evaluare/ 
contractare.

Totodată, în cadrul apelu-
lui menţionat se află în pregăti-
re alte 141 de cereri de finanţa-
re care urmează a fi transmise 
spre evaluare în perioada ime-
diat următoare.

MFE alocă fonduri 
europene pentru 

digitalizarea IMM-urilor
Programul Naţional 
de digitalizare a 
microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate, va 
beneficia de fonduri în valoare 
de 150 de milioane de euro, a 
anunţat, sâmbătă, Ministerul 
Fondurilor Europene (MFE), 
într-un comunicat de presă.

Clienții ING pot retrage numerar cu telefonul mobil


