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Mai, relaxat

D
eºi libertatea nu a fost
deplinã, totuºi luna tre-
cutã a stat sub semnul
relaxãrii mãsurilor de
protecþie împotriva no-
ului Coronavirus. Frã-
mântãrile politice s-au
intensificat, în mai,

odatã cu pregãtirile pentru trecerea de
la starea de urgenþã la starea de alertã.
În acelaºi timp, au continuat mãsurile
economice adoptate de autoritãþi în
contextul pandemiei de Covid 19.

Banca centralã a scãzut
dobânda cheie la 1,75%

Banca Naþionalã a României
(BNR) a redus din nou rata dobânzii
de politicã monetarã, la 1,75% de la
2% pe an, începând cu data de 2 iu-
nie. În cadrul ºedinþei de urgenþã a

Consiliului de Administraþie care a
avut loc în 31 mai, banca centralã a
adoptat un pachet de mãsuri printre
care ºi reducerea ratei dobânzii pen-
tru facilitatea de depozit la 1,25% pe
an, de la 1,5% pe an, ºi a ratei
dobânzii aferente facilitãþii de credi-
tare (Lombard) la 2,25% de la 2,5%
pe an.

În condiþiile unui deficit de lichidi-
tate pe piaþa monetarã, BNR a hotãrât
continuarea efectuãrii de operaþiuni
repo ºi a cumpãrãrii de titluri de stat în
lei de pe piaþa secundarã, cu pãstrarea
stabilitãþii pe piaþa financiarã.

BNR a redus prognoza de
inflaþie la 2,8%

Tot în ultima zi a lunii, BNR a anun-
þat reducerea prognozei de inflaþie
pentru finalul acestui an la 2,8%, de la

3% anterior, pentru anul urmãtor ban-
ca centralã previzionând o inflaþie în
scãdere, la 2,5% faþã de prognoza
anterioarã, de 3,2%.

Potrivit BNR, pe termen scurt, revi-
zuirea ascendentã a presiunilor infla-
þioniste vizibile pe segmentul alimen-
tar - atât pe fondul perturbãrii lanþuri-
lor de distribuþie globale, cât ºi al ma-
jorãrii sensibile în context pandemic a
cererii de bunuri de uz curent - este de
aºteptat sã le domine pe cele dezinfla-
þioniste de la nivelul preþurilor produ-
selor energetice (combustibili ºi gaze-
le naturale).

Pe termen mediu, însã, deºi persistã
incertitudini cu privire la magnitudi-
nea relativã a ºocurilor de ofertã, re-
spectiv a celor de cerere în context
pandemic, ºi, implicit, la impactul in-
flaþionist net al acestora, scenariul de

bazã prevede o corecþie descendentã a
ratei anuale a inflaþiei CORE2 ajustat,
preconizatã sã se plaseze la finele anu-
lui viitor sub þinta centralã de inflaþie
(2,2%).

Guvernul a atras 3,3 miliarde
euro de pe pieþele externe

Guvernul a atras 3,3 miliarde euro
de pe pieþele externe de capital, la co-
sturi atractive, în contextul propagãrii
pandemiei Covid-19. Ministerul Fi-
nanþelor Publice (MFP) a anunþat, la
27 mai, cã emisiunea de euroobligaþiu-
ni lansatã în data de 19 mai s-a bucurat
de un interes “excepþional” din partea
investitorilor.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU
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LUNA MAI FINANCIARA

4 mai

ü Preºedintele Klaus Iohannis
anunþã cã starea de urgenþã nu va fi
prelungitã, respectiv cã din 15 mai
vom intra în stare de alertã, iar re-
stricþiile impuse în contextul pan-
demiei de Covid-19 vor fi ridicate
gradual.

5 mai

ü Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului (CEDO) a condamnat
România pentru cã a încãlcat drep-
tul la un proces echitabil ºi dreptul
la liberã exprimare prin decizia
CCR care a obligat la demiterea
Laurei Codruþa Kovesi din funcþia

de procuror-ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA).

6 mai

ü Parlamentul a aprobat plafonarea dobânzilor. Textul legislativ a fost votat
în plenul Camerei Deputaþilor, care a fost for decizional.

7 mai

ü Curtea Constituþionalã a stabilit
cã amenzile aplicate în perioada
stãrii de urgenþã sunt neconstituþio-
nale, ceea ce dã posibilitatea celor
care au încãlcat restricþiile sã con-
teste în instanþã amenzile primite.
ü Euro - la cel mai redus curs al lu-

nii faþã de leu: 4,8242 RON, potrivit BNR.

8 mai

üGuvernul aprobã amnistia fiscalã propusã de Ministerul Finanþelor pentru
dobânzi, penalitãþi ºi alte accesorii datorate de firmele care vor achita princi-
palul restanþelor pânã la data de 15 decembrie 2020.

11 mai

üMinistrul de Interne, Marcel Vela, a emis ordonanþa militarã prin care ridi-
cã starea de carantinã impusã oraºului Þãndãrei.

13 mai

ü Camera Deputaþilor a adoptat
moþiunea simplã împotriva minis-
trului Finanþelor Publice, Florin
Cîþu, intitulatã ”Virusul Cîþu”, de-
pusã de Coaliþia PSD-ALDE- Pro
România-UDMR. Ministrul a fost
pãstrat, însã, în funcþie.

üNoua Lege pentru darea în platã a fost promulgatã de preºedintele Klaus
Iohannis.
üMinistrul de Interne, Marcel Vela, a emis ordonanþa militarã prin care ridicã
starea de carantinã impusã în municipiul Suceava ºi în opt comune aferente.

14 mai

üUltima zi din perioada de stare de urgenþã generatã de pandemia de corona-
virus, dupã douã luni de la instituirea acesteia prin decret prezidenþial (16
martie).

18 mai

ü Intrã în vigoare Legea privind
starea de alertã.
üMoþiunea simplã ”Lenea, minciu-
na ºi incompetenþa ministrului Oros”,
iniþiatã de 72 de parlamentari PSD,
ALDE ºi afiliaþi grupului social-de-
mocrat, a fost adoptatã în plenul Se-

natului, însã Adrian Oros a fost pãstrat în funcþie de premierul Ludovic Orban.
üDolarul ajunge la cel mai ridicat curs al lunii faþã de leu: 4,4783 RON, con-
form BNR.
ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,6037 lei,
potrivit datelor BNR.
üGramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 253,7705 lei, conform BNR.

20 mai

ü Parlamentul a decis sã dubleze finanþarea programului IMM Invest pentru
acest an, de la 15 miliarde lei la 30 miliarde lei.

26 mai

ü Senatul a adoptat moþiunea sim-
plã intitulatã ”Democraþia române-
ascã în derivã. Cu Vela ruptã, în
timp de pandemie”, depusã de 60
de parlamentari social-democraþi
împotriva ministrului de Interne,
Marcel Vela. Semnatarii au solici-

tat demisia acestuia, însã Marcel Vela a rãmas în fruntea ministerului.

27 mai

ü Tribunalul Uniunii Europene res-
pinge contestaþia formulatã de Liviu
Dragnea, fostul preºedinte al PSD,
împotriva Comisiei Europene ºi Ofi-
ciului European de Luptã Antifraudã
– OLAF din 2018, care a dus la des-
chiderea de cãtre DNA a dosarului

de corupþie ”Tel Drum”, obligându-l la plata tuturor cheltuielilor judiciare.
(continuare în pagina 4)


