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Începutdeangripat

V
alul de viroze respira-
torii ºi gripa sezonierã
au dominat sistemul
sanitar în prima lunã a
anului 2023, când au-
toritãþile centrale toc-
mai se pregãteau sã
transmitã triumfalist

cetãþenilor bilanþul pozitiv al activitã-
þii guvernamentale pe anul trecut. Pe
lângã acestea, elanul membrilor Gu-
vernului a fost tãiat încã din 10 ianua-
rie de Consiliul de Administraþie al
Bãncii Naþionale a României, care a
decis o nouã majorare a ratei dobânzii
de referinþã, ce a fost stabilitã la 7%pe
an, pentru adomoli ritmul de creºtere a
inflaþiei. Situaþia a fost salvatã la fina-
lul lunii, deMinisterul Finanþelor, care
a prezentat execuþia bugetului general
consolidat pentru anul trecut, execuþie
care aratã cã la finalul lui 2022 defici-
tul se ridica la 5,68% din PIB, în scã-
dere cu 1,05 puncte procentuale faþã
de 2021.

Se pare cã prima lunã a anului nu a
mai fost dominatã de frãmântãrile din
energie de pe parcursul lui 2022, ulti-
ma reglementare în domeniul com-
pensãrii ºi plafonãrii adoptatã de Par-
lament prin legea care a aprobat, cu
amendamente, OUG 115/2022 ºi or-
donanþa de urgenþã adoptatã de Gu-
vern la finalul lunii decembrie fiind
suficiente pentru liniºtirea actorilor
din piaþa de energie, dar ºi a consuma-
torilor casnici ºi individuali. Singurele
reglementãri interne pe energie în luna
ianuarie s-au referit la cardurile emise
de Ministerul Investiþiilor ºi Proiecte-
lor Europene ºi care vor fi distribuite
de Poºta Românã. Prin intermediul
acestora, consumatorii vulnerabili din
þara noastrã vor putea sã îºi achite, în
cursul lui 2023, facturile la
electricitate, termie, gaze naturale sau
pe cele privind achiziþionarea
lemnelor de foc.

Din pãcate, în domeniul energiei
am consemnat accidentul tragic de la

cariera Jilþ Sud, unde ºi-au pierdut via-
þa trei persoane ºi 13 au fost rãnite,
eveniment în urma cãruia toþi cei re-
sponsabili, inclusiv conducerea Com-
plexului Energetic Oltenia, au fost
demiºi din funcþii.

Înplanpolitic, din cauzavacanþei în
care s-a aflat Parlamentul în luna ia-
nuarie, nu amconsemnatmari dispute,
cu excepþia discuþiilor interminabile
dintre social-democraþi ºi liberali pri-
vindmãsurile ce vor fi incluse în viito-
rul program guvernamental ce va fi
adoptat dupã 27 mai, când va avea loc
rotativa guvernamentalã între Nicolae
Ciucã ºiMarcel Ciolacu. Cu toate ace-
stea, prima paginã a þinut-o Lucian
Bode,ministrul de interne, despre care
Comisia de Eticã a Universitãþii
Babeº-Bolyai a stabilit cã ºi-a plagiat
lucrarea de doctorat. Bode a dat în ju-
decatã Universitatea Babeº-Bolyai,
dar a sfârºit luna retrãgându-ºi lucra-
rea de doctorat.Maimult, el trebuie sã
rãspundã ºi în faþa parlamentarilor de-

oarece USR a introdus prima moþiune
simplã în noua sesiune a Legislativu-
lui, tocmai la adresa ministrului de
interne cãruia îi solicitã din nou
demisia din cauza plagiatului dovedit
de Universitatea din Cluj Napoca.

Ar mai fi de menþionat cã în cursul
lunii trecute, procurorii anticorupþie
au declanºat urmãrirea penalã pentru
directorul general ºi directorul general
adjunct al CFRSA, pe care îi acuzã de
abuz în serviciu ºi uzurparea de calitãþi
oficiale. Pe lângã aceºtia mai este ur-
mãrit penal ºi directorul general al Ro-
marm, pentru o ºpagã pe care fi pri-
mit-o în primãvara anului 2020, în pli-
nã stare de urgenþã, pentru a favoriza
atribuirea ºi încheierea unor contracte
pentru mãºtile de protecþie necesare
personalului din spitalele ºi unitãþile
medicale care þin de Ministerul
Apãrãrii Naþionale.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

3 ianuarie
- BNR anunþã cã, la data de 31 de-

cembrie 2022, rezervele valutare la
Banca Naþionalã a României se situau
la 46.636 milioane de euro, faþã de
45.594 milioane de euro la 30 noiem-
brie 2022. Nivelul rezervei de aur s-a
menþinut la 103,6 tone. În condiþiile
evoluþiilor preþurilor internaþionale,

valoarea acesteia s-a situat la 5.669milioane de euro. Rezervele internaþiona-
le ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2022 erau de52.305milio-
ane de euro, faþã de 51.228 milioane de euro la 30 noiembrie 2022.

4 ianuarie
- Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 5,0052 lei,

potrivit datelor BNR.

5 ianuarie
- Are loc ºedinþa de constituire a

Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM), pentru un mandat de ºase ani.
Daniel Grãdinaru, judecãtor la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, este ales
preºedinte al CSM pentru anul 2023,
iar vicepreºedinte - Daniel Constantin
Horodniceanu, procuror la Parchetul

de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
-Gramulde aur, cotat la nivelulminimal lunii: 275,7687 lei, potrivitBNR.

6 ianuarie
-Dolarul - la celmai ridicat curs al lunii faþã demonedanoastrã: 4,6894 lei,

conform BNR.

9 ianuarie
- Comisia de Eticã a Universitãþii

�Babeº-Bolyai� din Cluj-Napoca sta-
bileºte cã suspiciunile deplagiat legate
de lucrareadedoctorat aministrului de
Interne, Lucian Bode, �se confirmã în
marea lor majoritate�.

10 ianuarie
-Consiliul de administraþie alBãnciiNaþionale aRomânieidecide urmãtoa-

rele: majorarea ratei dobânzii de politicãmonetarã la 7%pean, de la 6,75%pe
an, începândcudatade11 ianuarie2023;majorarea ratei dobânzii pentru facili-
tatea de creditare (Lombard) la 8% pe an, de la 7,75% pe an, ºi creºterea ratei
dobânzii la facilitatea de depozit la 6%, de la 5,75%, începând cu data de 11 ia-
nuarie 2023; menþinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelorminime obli-
gatorii pentru pasivele în lei ºi în valutã ale instituþiilor de credit.

-BNRaratã cã rata anualã a inflaþiei a ajuns, înnoiembrie 2022, la 16,76%,
dupã ce, în octombrie, scãzuse la 15,32%, de la 15,88% în septembrie.

11 ianuarie
-Guvernul stabileºte procedurile ce

vor fi aplicate pentru distribuirea efi-
cientã a voucherelor pentru energie în
valoare nominalã de 1.400 lei, care pot
fi utilizate pânã la data de 31 decem-
brie 2023.

13 ianuarie
- Institutul Naþional de Statisticã

(INS) anunþã cã rata anualã a inflaþiei a
fost de 16,4% în decembrie 2022, faþã
de 16,8% în noiembrie.

- BNR informeazã cã, în perioada
ianuarie - noiembrie 2022, contul cu-
rent al balanþei de plãþi a înregistrat un
deficit de 25.340 milioane euro, com-

parativ cu 15.666 milioane euro în perioada ianuarie - noiembrie 2021. În
structura acestuia, balanþa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu
8.595milioane euro, balanþa serviciilor - un excedent mai mare cu 2.415mi-
lioane euro, balanþa veniturilor primare - undeficitmaimare cu4.252milioa-
ne euro, iar cea a veniturilor secundare - un excedent mai mare cu 758
milioane euro.

- Euro atinge cursul maxim al lunii, faþã de leu: 4,9413 lei, potrivit cifrelor
BNR.

16 ianuarie
- Procurorii Direcþiei Naþionale

Anticorupþie (DNA) dispun efectua-
rea urmãririi penale faþã de Ion
Simu-Alexandru, director general in-
terimar al CFR SA, ºi Petru Ceºa, di-
rector general adjunct tehnic al com-
paniei. ªeful CFR SA este acuzat de
instigare la abuz în serviciu ºi instigare

la uzurparea funcþiei, iar subalternul sãu - de abuz în serviciu ºi uzurparea
funcþiei.

20 ianuarie
-Gramulde aur atingepreþulmaximal lunii: 282,0325 lei, conformBNR.

25 ianuarie
- BNR anunþã cãmasamonetarã în sens larg (M3) a înregistrat, la sfârºitul

lunii decembrie 2022, un sold de 603.118,5milioane lei. Aceasta a crescut cu
3,2% (2,8 în termeni reali) faþã de luna noiembrie 2022, iar în raport cu de-
cembrie 2021 s-a majorat cu 6,9% (-8,2% în termeni reali). (A.V.)
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