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FEBRUARIE FINANCIAR

1 februarie
- BNR anunþã cã, la data de 31

ianuarie 2023, rezervele valutare la
Banca Naþionalã a României se si-
tuau la 50.202 milioane de euro,
faþã de 46.636 milioane de euro la
31 decembrie 2022. Nivelul rezer-
vei de aur s-a menþinut la 103,6

tone. În condiþiile evoluþiilor preþurilor internaþionale, valoarea acesteia s-a
situat la 5.865milioanede euro.Rezervele internaþionalealeRomâniei (valu-
te plus aur) la 31 ianuarie 2023 erau de 56.067 milioane de euro, faþã de
52.305 milioane de euro la 31 decembrie 2022.

2 februarie
- Cursul francului elveþian atin-

ge cel mai redus nivel al lunii faþã
de moneda noastrã: 4,9026 lei,
conform BNR.

-Dolarul atinge celmaimic curs
al lunii faþã de moneda noastrã:
4,4632 lei, conform BNR.

-Gramulde aur atingepreþulmaximal lunii: 280,1298 lei, potrivitBNR.

9 februarie
- Consiliul de administraþie al

BãnciiNaþionale aRomâniei deci-
de menþinerea ratei dobânzii de
politicã monetarã la nivelul de 7%
pe an; menþinerea ratei dobânzii
pentru facilitatea de creditare
(Lombard) la 8% pe an ºi a ratei

dobânzii la facilitatea de depozit la 6%pe an;menþinerea nivelurilor ratelor
rezervelorminime obligatorii pentru pasivele în lei ºi în valutã ale instituþii-
lor de credit.

- Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8900 RON, potrivit
BNR.

13 februarie
- BNR anunþã cã, în perioada

ianuarie - decembrie 2022, contul
curent al balanþei de plãþi a înregi-
strat un deficit de 26.571 milioa-
ne euro, comparativ cu 17.473
milioane euro în perioada ianua-
rie - decembrie 2021. În structura

acestuia, balanþa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 9.187 mi-
lioane euro, balanþa serviciilor - un excedent mai mare cu 3.120 milioane
euro, balanþa veniturilor primare - un deficit mai mare cu 3.852 milioane
euro, iar cea a veniturilor secundare - un excedentmaimare cu 821milioa-
ne euro.

- Comisia Europeanã estimeazã cã economia României va creºte cu 2,5%
în acest an ºi cu 3% în 2024, iar rata inflaþiei se va situa la 9,7% în 2023, re-
spectiv la 5,5% anul viitor.

14 februarie
- InstitutulNaþional de Statisticã

(INS) prezintã datele semnal potri-
vit cãrora þara noastrã a avut o
creºtere economicã de 4,8% în
2022.

- Noul ambasador al SUA în
România, Kathleen Ann Kavalec,

ºi-a prezentat scrisorile de acreditare preºedintelui Klaus Iohannis.

15 februarie
- Mugur Isãrescu, guvernatorul

BNR, anunþã cã banca centralã a
revizuit în jos, la 7%, prognoza de
inflaþie pentru finalul anului 2023,
dupã ce, în noiembrie 2022, estima
o inflaþie de 11,2%.

- Guvernul decide cã proiectul
de investiþii privind conductele de transport gaze naturale pentru alimentarea
CETMintia, inclusiv alimentare cu energie electricã, protecþie catodicã ºi fi-
brã opticã, este declarat proiect de importanþã naþionalã în domeniul gazelor
naturale, deoarece prin modernizarea termocentralei va fi echilibratã balanþa
de energie electricã din centrul ºi vestul þãrii.

- Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 269,6314 lei, potrivit
BNR.

22 februarie
- Francul atinge cursul ma-

xim al lunii faþã de moneda noa-
strã: 4,9919 lei, potrivit datelor
BNR.

- Euro atinge cursul maxim al
lunii, faþã de leu: 4,9248 lei, potri-
vit cifrelor BNR.

- Guvernul decide sã aloce, din Fondul de intervenþie, 51,47 milioane
lei pentru localitãþile gorjene Târgu-Jiu, Tismana, Arcani, Runcu ºi Stã-
neºti, pentru executarea lucrãrilor de reconstruire/refacere/consolida-
re/reparaþie a unitãþilor de învãþãmânt afectate de cutremurele recente pro-
duse în zonã. (A.V.)

(continuare în pagina 2)

Olteniasecutremurã,
BNRmenþine ratadobânzii
de referinþã, scandalul
OMViaamploare

F
ebruarie 2023 va rãmâne
în istorie drept luna sei-
smelor care au provocat o
adevãratã tragedie în Tur-
cia ºi în Siria ºi care au re-
adus în actualitate zonade
risc existentã în þara noa-
strã, înOltenia,mai precis

în judeþul Gorj, la câþiva kilometri de
Târgu Jiu.

Seismul din6 februarie cumagnitu-
dinea de 7,8 pe scara Richter a fost ur-
mat dupã câtevaorede altul de7,6gra-
de, iar cele douã cutremure au cauzat
în sudul Turciei ºi nordul Siriei dece-
sul a peste 50.000 de oameni, din care
peste 44.000 numai în Turcia. Guver-
nul Ciucã a oferit sprijin material ºi fi-
nanciar celor douã state ºi a trimis

echipe din partea Departamentului
pentru Situaþii de Urgenþã care sã
cauteprintre ruinevictimele tragediei.

La numai o sãptãmânã de la acest
eveniment, zona Olteniei avea sã fie
scuturatã zdravãn de douã cutremure -
unul de 5,3 grade ºi altul de 5,7 grade
pe scara Richter -, care au determinat
autoritãþile centrale sã vireze 51,47
milioane lei pentrumaimulte autoritã-
þi locale în vederea consolidãrii unor
clãdiri ºi a instituþiilor de învãþãmânt
cu grad ridicat de prãbuºire în cazul
producerii unui seism.

Singurul lucru stabil pe luna trecutã
a rãmas rata dobânzii de referinþã, care
a fost menþinutã la 7% de Consiliul de
Administraþie a Bãncii Naþionale a
României în ºedinþa din 9 februarie.

Peste numai câteva zile, în 15 februa-
rie, Mugur Isãrescu, guvernatorul
BNR anunþa cã instituþia pe care o
conduce a revizuit descendent, la 7%,
prognoza de inflaþie pentru finalul
anului 2023 (în condiþiile în care în no-
iembrie 2022, banca centralã estima o
inflaþie de 11,2% pentru finalul lui
2023) ºi estimeazã o inflaþie de 4,2%
pentru sfârºitul lui 2024.

În ceea ce priveºte energia, capul de
afiº în luna trecutã l-a þinut scandalul
iscat încã din ianuarie 2023 de anunþul
reprezentanþilorOMVPetromprivitor
la refuzul de a achita taxade solidarita-
te. Mai mult, în cursul lunii trecute,
alte douã companii s-au raliat demer-
suluiOMV, atacând în instanþã decizia
Executivului. Tot în domeniul ener-

giei, Guvernul a reuºit sã livreze cele
aproape 2,5milioane de carduri pentru
consumatorii vulnerabili, carduri prin
intermediul cãrora aceºtia îºi vor
achita la oficiile poºtale consumurile
de energie termicã ºi electricã.

În ultima sãptãmânã din luna fe-
bruarie, dupã interviurile susþinute de
candidaþi în faþa comisiei din cadrul
Ministerului Justiþiei, Cãtãlin Predoiu
a anunþat finalizarea procedurii de se-
lecþie a procurorilor de rang înalt. Mi-
nistrul Predoiu nu a propus reînnoirea
mandatelor pentru foºtii ocupanþi ai
funcþiilor de procuror-ºef DNA ºi
DIICOT ºi procuror general.

GEORGEMARINESCU
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