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Paºte în izolare

P
atru ordonanþe militare,
Paºte în carantinã, execu-
þie bugetarã, legi contro-
versate ºi contre politice -
aºa am putea caracteriza
în doar câteva cuvinte
aprilie, a doua lunã mar-

catã ºi la noi de pandemia de Covid 19.
În timp ce unii spun cã s-au plictisit

acasã, alþii aºteaptã cu nerãbdare întoar-
cerea la birouri, iar parlamentarii ºi gu-
vernanþii ne þin conectaþi permanent la
efervescenþa de pe scena unde îºi fac nu-
mãrul zi de zi, dezbãtând, întâlnindu-se
la Guvern sau la Cotroceni, fãcând
anunþuri importante de la o orã la alta.

Politicul, în lunã pandemicã

Scena politicã a lunii aprilie a conti-
nuat sã fie dominatã de deciziile luate
pentru combaterea rãspândirii pande-
miei Covid-19, dar ºi de disputa politi-

cã din Parlament care a culminat, în 29
aprilie, cu ieºirea naþionalistã a
preºedintelui Klaus Iohannis, su-
sþinând cã PSD vrea sã dea Ardealul
ungurilor.

Guvernul a continuat în aprilie sã ia
decizii pripite, uneori în urma unor in-
formaþii insuficiente, pe care apoi sã le
revoce dupã câteva zile, aºa cum a fost
în cazul interzicerii exportului de cere-
ale sau în cel al distribuirii Sfintei Lu-
mini cu ocazia Paºtelui ortodox.

Luna politicã a debutat în 2 aprilie,
cu ºedinþa de guvern în care a fost
aprobatã OUG 42 privind programul
IMM Invest. Un program pentru care
ministrul Finanþelor Publice, Florin
Cîþu, a avut nevoie de aproape o lunã
sã îl vadã pus în practicã, dacã þinem
cont cã primele cereri depuse online pe
site-ul dedicat IMM Invest dateazã din
28 aprilie. Potrivit programului,
IMM-urile pot beneficia de credite

bancare în condiþii preferenþiale pen-
tru continuarea activitãþii ºi plata per-
sonalului angajat pe perioada pande-
miei Covid-19. IMM-urile pot accesa
credite între 500.000 lei ºi 10 milioane
lei, cu dobânzi subvenþionate 100% de
cãtre stat ºi cu garanþii acordate de stat,
prin intermediul FNGCIMM, pânã la
maximum 90% din creditul acordat.
Valoarea totalã a programului este de
15 miliarde lei, iar cererile se depun
online. De program pot beneficia peste
40.000 de IMM-uri.

Dupã douã zile, în 4 aprilie, a fost
emisã de Marcel Vela, ministrul Afa-
cerilor Interne, ordonanþa militarã nr. 7
prin care a fost instituitã carantina to-
talã în oraºul Þãndãrei, care a devenit a
doua localitate în carantinã din þarã,
dupã municipiul Suceava. Prin aceeaºi
ordonanþã, pentru a stopa numãrul cre-
scut al defriºãrilor ilegale în perioada
stãrii de urgenþã au fost înãsprite con-

troalele silvice pe drumurile naþionale
ºi judeþene ºi a fost mãritã valoarea
sancþiunilor contravenþionale sau pe-
nale aplicate.

În 10 aprilie, ministrul Vela, anunþa
emiterea ordonanþei militare nr. 8 prin
care stabilea cã pieþele agroalimenta-
re vor rãmâne deschise pe toatã perio-
ada stãrii de urgenþã, dar, la solicita-
rea premierului Ludovic Orban, inter-
zicea total exportul de cereale, deoa-
rece ar fi fost probleme cu asigurarea
rezervei de stat, destinatã consumului
intern, pânã la înmagazinarea noii re-
colte.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 10)

APRILIE FINANCIAR

1 aprilie

ü Cursul francului elveþian atinge cel
mai redus nivel al lunii faþã de moneda
noastrã: 4,5646 lei, conform BNR.
ü Euro - la cel mai redus curs al lunii
faþã de leu: 4,8246 RON, potrivit
BNR.

2 aprilie

ü Este aprobatã OUG nr. 42 privind
programul IMM Invest. Conform pro-
gramului, IMM-urile pot beneficia de
credite bancare între 500.000 lei ºi 10
milioane lei, în condiþii preferenþiale,
pentru continuarea activitãþii ºi plata
personalului pe perioada pandemiei de

Covid-19. Valoarea programului - 15 miliarde lei.
üGramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 225,8515 lei, potrivit BNR.

3 aprilie

ü Legea iniþiatã de PSD pentru am-
ânarea ratelor bancare a trecut de Ca-
mera Deputaþilor, care a fost forul de-
cizional.

4 aprilie

üMinistrul Afacerilor Interne, Mar-
cel Vela, emite Ordonanþa militarã nr.
7/2020, prin care este instituitã caran-
tina totalã în oraºul Þãndãrei. Prin
aceeaºi ordonanþã s-au înãsprit con-
troalele silvice pe drumurile naþiona-

le ºi judeþene ºi a fost mãritã valoarea sancþiunilor contravenþionale sau pe-
nale aplicate.

6 aprilie

ü Liderul PSD Marcel Ciolacu ame-
ninþã cu o moþiune de cenzurã împotri-
va Guvernului, care ar puta fi depusã
în luna mai, dupã încetarea stãrii de ur-
genþã.

10 aprilie

üMinistrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, emite Ordonanþa militarã nr.
8/2020, care stabileºte cã pieþele agro-
alimentare rãmân deschise pe toatã pe-
rioada stãrii de urgenþã ºi interzice to-
tal exportul de cereale.
üDolarul atinge cel mai mic curs al
lunii faþã de moneda noatrã: 4,4115 lei,
conform BNR.

14 aprilie

ü Preºedintele Klaus Iohannis anunþã cã prelungeºte starea de urgenþã cu
încã 30 de zile, pânã în 14 mai.

16 aprilie

üMinistrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunþã ordonanþa militarã
nr.9/2020, prin care este anulatã mãsura interzicerii exportului de cereale.

17 aprilie

üMinisterul Finanþelor Publice anun-
þã un deficit bugetar de 18,06 miliarde
lei, respectiv 1,67% din PIB, pentru
primul trimestru din 2020.

18 aprilie

üAgenþia de evaluare financiarã Fitch a revizuit perspectiva de rating a þãrii
noastre de la stabilã la negativã, pe fondul impactului pandemiei de COVID -
19 asupra finanþelor publice, în perioada urmãtoare.

23 aprilie

ü Profesorul Adrian Streinu-Cercel,
managerul spitalului Matei Balº din
Bucureºti, a fost demis de la conduce-
rea Comisiei de management clinic ºi
epidemiologic al Covid-19, din Mini-
sterul Sãnãtãþii. În locul sãu a fost nu-

mitã Adriana Pistol, directorul Centrului Naþional de Supraveghere ºi Control
al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naþional de Sãnãtate Publicã
(INSP).
ü Premierul Ludovic Orban salutã demiterea lui Adrian Streinu-Cercel, ca

urmare a ceea ce domnia sa a numit
”grozãviile” pe care acesta le-a inclus
în documentul numit ”Vacanta Mare”,
un plan controversat cu privire la mã-
surile ce ar trebui luate pentru
combatarea epidemiei de coronavirus.

ü Parlamentul ºi-a reluat parþial activitatea fizicã, dupã cinci sãptãmâni de
absenþã. Dezbaterile ºi votul se desfãºoarã tot online, în clãdire fiind prezenþi
doar o parte din parlamentari.
ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,6058 lei,
potrivit datelor BNR.

24 aprilie

üAsociaþia Românã a Bãncilor (ARB) anunþã cã instituþiile noastre de cre-
dit au soluþionat, pânã la acestã datã, peste 65% din cele aproximativ
270.000 de solicitãri primite de la clienþii persoane fizice ºi juridice pentru
suspendarea obligaþiilor de platã lunare din contractele de credit încheiate
cu acestea, totalizând, astfel, 175.000 de soluþionãri, iar restul fiind în curs
de procesare.
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Citiþi, în pagina 9, “Avansuri pentru indici,

dupã douã luni de scãderi puternice”.


