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GRAM AUR = 231,4961 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5775 RON EURO = 4,8286 RON DOLAR = 4,4674 RON

3 martie

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda
noastrã: 4,5138 lei, conform BNR.

4 martie

ü Florin Cîþu, ministrul Finanþelor Pu-
blice, anunþã cã a fost declanºatã, de
Comisia Europeanã, procedura de defi-
cit excesiv pentru þara noastrã, ca urma-
re a faptului cã, la sfârºitul anului tre-
cut, deficitul bugetar a fost de 4,6% din

PIB, faþã de 3%, cât este limita maximã stabilitã de Bruxelles.
ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8057 RON, potrivit BNR.

9 martie

üDolarul atinge cel mai mic curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,2182 lei,
conform BNR.

12 martie

ü Florin Cîþu renunþã la mandatul de premier desemnat.

13 martie

ü Senatorul PNL Vergil Chiþac a fost
testat pozitiv la coronavirus dupã ce, în
luna februarie, a participat la o reuniu-
ne internaþionalã.

14 martie

üGuvernul Orban 2 a trecut de votul Parlamentului.
üDupã depunerea jurãmântului de cãtre noul Guvern, preºedintele Klaus Io-
hannis anunþã cã, încondiþiile rãspândirii epidemiei de coronavirus, va instau-
ra starea de urgenþã.

15 martie

ü Premierul Ludovic Orban anunþã cã
rãmâne în izolare pentru o perioadã de
14 zile, la Vila Lac 1, dupã ce a intrat în
contact cu senatorul Vergil Chiþac.

16 martie

ü Procurorii de la Parchetul General au deschis un dosar penal in rem pentru
sãvârºirea infracþiunii de zãdãrnicire a combaterii bolilor, în cazul senatorului
liberal Vergil Chiþac, care a infectat mai multe persoane cu noul coronavirus.

17 martie

üMinisterul Afacerilor Interne emite
Ordonanþa militarã nr.1/2020.
ü Euro atinge cursul maxim al lunii,
respectiv istoric, faþã de leu: 4,8448 lei,

potrivit cifrelor BNR.
üGramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 207,6707 lei, potrivit BNR.

18 martie

ü Federaþia Romalimenta dã asigurãri cã existã stocuri suficiente pentru toa-
te categoriile de alimente.
üAutoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor (ANPC) propune,
pe o perioadã determinatã, plafonarea preþurilor produselor de strictã necesi-
tate care fac parte din coºul minim de consum lunar.

19 martie

üDolarul ajunge la cel mai ridicat curs al lunii faþã de leu, respectiv maxim
istoric: 4,4864 RON, conform BNR.
üAdrian Streinu-Cercel, managerul
Institutului de Boli Infecþioase Matei
Balº din Capitalã, afirmã cã ”vârful”
epidemiei de coronavirus va fi atins
dupã Paºte, în þara noastrã.

20 martie

ü Consiliul de administraþie al BNR a hotãrât reducerea ratei dobânzii de po-
liticã monetarã cu 0,50 puncte procentuale, la 2%.

21 martie

üMinisterul Afacerilor Interne emite Ordonanþa militarã nr.2/2020.
üGuvernul a stabilit, prin OUG nr.29,
sprijinul pe care îl va acorda IMM-uri-
lor pentru creditele bancare obþinute în
vederea derulãrii activitãþii ºi pentru
capitalul de lucru. Garanþia oferitã de
stat bãncilor poate ajunge la 90% din

valoarea creditãrii.
üAmbasada Republicii Populare Chineze în România a donat mãºti, combi-
nezoane de protecþie, dezinfectanþi ºi mãnuºi pentru spitalele din Capitalã,
donaþia fiind primitã de primarul General al Capitalei, Gabriela Firea.

22 martie

ü Conducerea Ministerului Sãnãtãþii a decis suspendarea contractului de ma-
nagement al managerului Spitalului Universitar de Urgenþã Bucureºti, Adria-
na Nica, în urma propunerii Corpului de Control al ministerului. Nica a fost
înlocuitã cu medicul Cãtãlin Cârstoiu.

23 martie

ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,5972 lei,
potrivit datelor BNR.

24 martie

üMinisterul de Interne a emis Ordonanþa militarã nr. 3/2020.

25 martie

üGramul de aur atinge un preþ maxim record: 232,945 lei, conform BNR.
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Martie, sub semnul
Covid 19

L
una martie a acestui an s-a
confruntat cu mai multe
premiere, ale cãror efecte se
resimt deja în mediul eco-
nomic. Pandemia de coro-
navirus a început sã se re-
simtã ºi la noi chiar din pri-

mele zile ale lui martie, când mare par-
te din firme au hotãrât ca angajaþii lor
sã lucreze de acasã, ulterior multe din-
tre companii decizând chiar sã îºi tri-
mitã salariaþii în ºomaj sau în concediu
fãrã platã. În acelaºi timp, autoritãþile
au luat, aproape zilnic, mãsuri de pre-
venþie împotriva Covid 19.

Scena politicã a lunii trecute a fost
dominatã de deciziile luate de pre-

ºedintele Klaus Iohannis ºi de guver-
nul reînvestit al lui Ludovic Orban
pentru reducerea rãspândirii pande-
miei de Covid 19 ºi pentru sprijinirea
firmelor ºi cetãþenilor care au de sufe-
rit, din punct de vedere financiar, în
aceastã perioadã.

Martie a început furtunos pentru de-
cidenþii politici. Florin Cîþu, ministrul
Finanþelor Publice, anunþa în 4 martie
cã a fost declanºatã, de Comisia Euro-
peanã, procedura de deficit excesiv
pentru România, prin prisma faptului
cã la sfârºitul anului trecut deficitul bu-
getar înregistrat a fost de 4,6%, cu 1,6%
mai mult decât deficitul bugetar maxim
stabilit cu Comisia de la Bruxelles.

Acelaºi Florin Cîþu, care la începutul
lunii a fost premier desemnat ºi însãrci-
nat cu formarea noului guvern, a ales în
12 martie 2020, când Parlamentul se
întrunise pentru votul de învestiturã ºi
când existau toate ºansele ca guvernul
Cîþu sã devinã un Executiv plin, sã re-
nunþe la mandat, înainte de votul privi-
tor la Cabinetul propus.

În condiþiile în care pandemia de
Covid 19 intrase deja în þara noastrã,
forþele politice au renunþat la disputele
zilnice ºi au învestit rapid acelaºi gu-
vern Orban pe care îl trimiseserã acasã
în urma adoptãtii moþiunii de cenzurã.
Din cauza faptului cã parlamentarii
PNL erau suspecþi de contractarea no-

ului coronavirus ºi însuºi premierul
Ludovic Orban se afla în izolare la
Vila Lac, din cauza întâlnirii cu testa-
tul pozitiv Vergil Chiþac, am asistat la
o premierã parlamentarã.

În 14 martie, aproape toþi membrii
cabinetului au fost audiaþi, pe repede
înainte, online, de comisiile parlamen-
tare de specialitate, iar votul de înves-
titurã a avut loc în aceeaºi zi, timp de
ºase ore, nu în sala de plen, ci într-una
din sãlile în care activeazã comisiile
parlamentare.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU
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