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GRAM AUR = 227,8001 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5170 RON EURO = 4,8086 RON DOLAR = 4,3072 RON

3 februarie

ü Teodor Meleºcanu a demisionat din funcþia de
preºedinte al Senatului.
ü Dolarul, la cursul minim al lunii faþã de moneda
noastrã: 4,3181 lei, conform BNR.

5 februarie

üMoþiunea de cenzurã împotriva Guvernului Orban a fost adoptatã de Parlament.
ü Preþul gramului de aur, la nivelul minim al lunii: 216,3134 lei, potrivit datelor BNR.

6 februarie

ü Preºedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe pre-
mierul demis, Ludovic Orban, sã formeze un nou
guvern.

7 februarie

ü BNR a pãstrat dobânda de politicã monetarã la 2,50%, nivel la care se aflã din luna
mai 2018.
ü Euro, la cursul minim al lunii: 4,7642 lei, conform BNR.

10 februarie

ü Institutului Naþional de Statisticã (INS) anunþã cã
þara noastrã a importat, anul trecut, mai mult cu
17,28 miliarde de euro faþã de cât a exportat, defici-
tul comercial fiind mai mare cu 2,16 miliarde de euro
decât cel din 2018.

12 februarie

ü Francul elveþian atinge nivelul maxim al lunii: 4,5355 lei, conform cifrelor BNR.

13 februarie

ü Institutul Naþional de Statisticã (INS) anunþã cã rata anualã a inflaþiei a scãzut la
3,6% în ianuarie 2020, de la 4% la sfârºitul anului trecut.

16 februarie

ü INS a informat cã, anul trecut, creºterea economiei noastre a fost de 4,1%.

20 februarie

ü Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a
anunþat, pe pagina de socializare online, cã va can-
dida “fãrã niciun fel de dubii” la Primãria Capita-
lei.

21 februarie

ü Dolarul, la cursul maximal lunii faþã de moneda noastrã: 4,4462 lei, conformBNR.

24 februarie

ü Preþul gramului de aur, la nivelul maxim al lunii,
respectiv istoric: 240,4606 lei, potrivit datelor BNR.

25 februarie

üMinisterul Finanþelor anunþã cã Guvernul a început anul cu un deficit bugetar de
457,6 milioane de lei, reprezentând 0,04% din PIB. Veniturile bugetului general conso-
lidat au crescut cu aproape 7% în ianuarie 2020 faþã de luna similarã a anului trecut, la
27,55 miliarde lei, iar cheltuielile - cu 11,6%, la 28 miliarde de lei.
ü Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, renunþã la taxa “Oxigen” pentru
maºinile poluante.
ü Ludovic Orban ºi-a depus mandatul de prim-ministru desemnat.
ü Francul elveþian atinge nivelul minim al lunii: 4,4469 lei, conform cifrelor BNR.

26 februarie

ü Florin Cîþu, ministru interimar al Finanþelor, este
desemnat premier de preºedintele Klaus Iohannis,
urmând sã formeze noul guvern.
ü Nicolae Cintezã, directorul Direcþiei Suprave-
ghere din Banca Naþionalã a României (BNR), a
anunþat cã existã o acþiune penalã la DIICOT în care

sunt implicate 16-17 bãnci suspectate de “tranzacþii destul de ciudate”, cel puþin una
fiind implicatã într-un proces de spãlare de bani.

ü Primul caz de infecþie cu coronavirus, confirmat
în þara noastrã.
ü Preºedintele Klaus Iohannis a convocat ºedinþa
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii pentru mãsuri
împotriva pericolului rãspândirii coronavirusului, în
cadrul cãreia a dispus achiziþionarea de noi echipa-

mente medicale, precum ºi implementarea unei linii telefonice speciale.
ü Proiectul pentru modificarea Legii Dãrii în Platã a trecut de plenul Senatului ºi va
merge la dezbateri în Camera Deputaþilor, care este for decizional.

27 februarie

ü PSD a amânat Congresul planificat pentru 29 fe-
bruarie, în cadrul cãruia ar fi urmat sã îºi aleagã con-
ducerea, din cauza confirmãrii primului caz de coro-
navirus în þara noastrã.
ü România s-a împrumutat pentru prima datã la

dobânzi negative: 150 de milioane de euro, la un cost de -0,11%, conform BNR.

28 februarie

ü Euro înregistreazã cursul maximal lunii, respectiv istoric: 4,8127 lei, potrivit BNR.
ü Premierul desemnat, Florin Cîþu, a anunþat componenþa guvernului: Raluca Turcan -
viceprim-ministru; Marcel Vela - ministru de Interne; Lucian Heiuº - ministru de Fi-
nanþe; Bogdan Aurescu - ministrul de Externe; Nicolae Ciucã - ministrul Apãrãrii; Cã-
tãlin Predoiu - ministrul Justiþiei; Violeta Alexandru - ministrul Muncii; Victor Costa-
che - ministrul Sãnãtãþii; Monica Anisie - ministrul Educaþiei; Marcel Boloº - ministrul
Fondurilor Europene; Virgil Popescu - ministrul Economiei; Lucian Bode - ministrul
Transporturilor; Bogdan Gheorghiu - ministrul Culturii; Ionuþ Stroe - ministrul Tinere-
tului ºi Sportului;
ü Primul român depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai era infectat cu Covid-19, te-
stul fãcut ieºind negativ.

ü Indicele BET, care cuprinde cele mai lichide ºai-
sprezece acþiuni de la BVB, cu excepþia SIF-urilor, a
scãzut cu 9,04% în februarie, pe fondul valului de
vâzãri din pieþele de capital internaþionale, declanºat
de temerile investitorilor privind impactul extinderii
epidemiei de coronavirus asupra economiei.

ü Indicele financiar BET-FI a pierdut 11,08% luna trecutã.
ü Acþiunile Nuclearelectrica au avut cea mai redusã scãdere din cadrul BET: -4,38%.
ü Acþiunile OMV Petrom au marcat un declin de 15,48%, în februarie, cel mai mare
din indicele BET.
ü Titlurile SIF Banat-Criºana (SIF1) au scãzut cu 12,07% în februarie, cele ale SIF
Muntenia (SIF4) – cu 17,63%.
ü Valoarea totalã a tranzacþiilor cu acþiuni listate pe Segmentul Principal al BVB a fost
de 918,37 milioane de lei în februarie, cu 9,6% mai micã decât cea din ianuarie; valoa-
rea medie zilnicã a tranzacþiilor a coborât tot cu 9,6%, la 45,2 milioane de lei.
ü Cu tranzacþii de 240,72 milioane de lei, titlurile TLVocupã prima poziþie în topul rulaju-
lui lunii februarie, fiindurmatedeacþiunileFP,cu tranzacþiide135,05milioanede lei.n
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De trei ori Orban
ºi Covid19

L
una februarie a fost marcatã
atât de virusul chinezesc,
cât ºi de “schimbarea” repe-
tatã a Executivului, care,
din Guvernul Orban a deve-
nit… Guvernul Orban, a-
vând aceeaºi componenþã

ca cel de dinaintea sa ºi, respectiv, Gu-
vernul Cîþu, cu aceiaºi miniºtri, ex-
cluzându-l pe cel al Finanþelor - Florin
Cîþu - propus pentru funcþia de pre-
mier, de preºedintele Klaus Iohannis.

Cele 29 de zile ale lunii trecute s-au
scurs sub semnul coronavirusului,
care ne-a ameninþat din toate pãrþile,

provocând scãderea bursei, temeri pe
piaþa turismului, emoþii în sectorul im-
portatorilor, isterie în supermarketuri,
cozi la farmacii etc.

În februarie a fost depistat ºi primul
caz de Covid19 la noi, în Gorj, dupã vi-
zita unor italieni în judeþ. Dupã tânãrul
gorjean de 25 de ani diagnosticat cu
Covid19 ºi al cãrui test a ieºit negativ
dupã douã zile de spitalizare în care nu i
s-a administrat niciun tratament pentru
cã era asimptomatic, încã douã cazuri
de infectare cu coronavirus au mai fost
confirmate în România, luna trecutã.
Este vorba despre un bãrbat din Mara-

mureº ºi despre o femeie din Timiº.
În timp ce virusul din China a creat

panicã în þarã, Guvernul a fost trântit
prin moþiune de cenzurã, dupã care
acelaºi cabinet Orban, cu toþi miniºtrii
sãi, a fost repus în funcþie. În doar câte-
va zile, Orban ºi-a depus mandatul,
Klaus Iohannis desemnându-l pe Cîþu
pentru funcþia de prim ministru.

Aºadar, prin moþiunea de cenzurã
“Guvernul Orban/PNL - privatizarea
democraþiei româneºti”, iniþiatã de
PSD ºi susþinutã de UDMR, Guvernul
Orban a fost demis cu 261 de voturi.

La vremea respectivã, Iohannis a de-

clarat: “Guvernul rãmâne în funcþie.
Lucrurile se vor miºca. Eu în continua-
re sunt adeptul alegerilor anticipate. Voi
insista ca în continuare sã fie votat un
Guvern care vine cu o agendã reforma-
toare. Dupã pãrerea mea, este inadmisi-
bil sã pierdem timpul pentru cã avem în
continuare un PSD care nu îºi doreºte
reforme. Soluþia cea mai corectã pentru
România este întoarcerea la electorat.
Trebuie sã avem o majoritate parla-
mentarã care sprijnã acest efort”.

EMILIA OLESCU
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