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IULIE FINANCIAR
1 iulie
ü Guvernul anunþã Planul Naþional de
Investiþii ºi Relansare Economicã
”Reclãdim România”, despre care
premierul Ludovic Orban a afirmat cã
este un program de investiþii ºi de susþinere a dezvoltãrii economice.
ü Dolarul ajunge la cel mai ridicat curs al lunii faþã de leu: 4,3114 RON, conform BNR.
ü Banca Naþionalã a României anunþã cã, la 30 iunie 2020, rezervele sale valutare se situau la 35.002 milioane de euro, faþã de 35.646 milioane euro la 31
mai 2020.

2 iulie
ü Comisia Europeanã anunþã cã a declanºat proceduri de infringement
pentru România din cauza neimplementãrii mai multor directive care þin
de mediu. Instituþia de Bruxelles îi
cere þãrii noastre sã combatã exploatarea forestierã ilegalã ºi sã protejeze mai bine pãdurile aflate pe siturile Natura
2000 de pe teritoriul sãu.
ü Consiliul de Administraþie al Metrorex numeºte un nou director general interimar, pe Gabriel Mocanu, în locul Marianei Miclãuº, din cauza întârzierilor la Magistrala 5 Râul Doamnei - Eroilor.
ü Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 243,8935 lei, potrivit BNR.

3 iulie
ü Curtea Constituþionalã publicã motivarea deciziei din 26 iunie privind
neconstituþionalitatea Legii 55/2020
în privinþa normelor ce stabilesc carantinarea ºi izolarea persoanelor în
timpul epidemiei.

6 iulie
ü Compania aerianã low-cost Blue
Air anunþã cã intrã în procedura de
concordat preventiv din cauza efectelor provocate de pandemie, dupã ce
încasãrile sale au scãzut cu 100 de milioane de euro faþã de nivelul estimat.

7 iulie
ü Este stabilit primul termen al procesului dintre Consiliul Naþional pentru
Studierea Arhivelor Securitãþii
(CNSAS) ºi Mugur Isãrescu, guvernatorul Bãncii Naþionale a României
(BNR): 18 septembrie. CNSAS îl cheamã în judecatã pe Mugur Isãrescu pentru constatarea calitãþii de lucrãtor/colaborator al Securitãþii.
ü Ministerul Economiei anunþã cã retailerii vor putea accesa fonduri de 160
de milioane de lei pentru finanþarea
chiriilor aferente perioadei în care activitatea le-a fost afectatã pe perioada
stãrii de urgenþã sau de alertã, iar banii
vor fi putea fi accesaþi prin schema de
ajutor pentru activitãþi de comerþ ºi
servicii afectate de Covid-19, al cãrei buget va fi suplimentat la rectificarea
bugetarã, ajungând de la 40 la 160 de milioane de lei.
ü Directorul general al Unifarm - suspendat din funcþie - Adrian Ionel - audiat la DNAîn dosarul în care este acuzat, între altele, de luare de mitã ºi
abuz în serviciu, dupã ce ar fi cerut
760.000 de euro de la reprezentantul
unei firme pentru atribuirea unui contract de achiziþie de echipamente de protecþie împotriva coronavirusului.
ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8276 RON, potrivit BNR.
ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda
noastrã: 4,4812 lei, conform BNR.

8 iulie
ü Preºedintele Klaus Iohannis promulgã Legea pentru aprobarea OUG
50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe acest an ºi Legea
pentru aprobarea OUG 51/2020 cu
privire la rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe 2020.
ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,5591 lei,
potrivit datelor BNR.

10 iulie
ü Preºedintele Klaus Iohannis sesizeazã Curtea Constituþionalã în legãturã
cu modificarea Legii 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de
Conturi. Potrivit domniei sale, schimbãrile efectuate de cãtre Parlament
încalcã o decizie mai veche a CCR,
precum ºi principiul bicameralismul în
modul cum a fost adoptat proiectul de
act normativ.
ü Institutul Naþional de Statisticã
anunþã cã inflaþia a urcat la 2,6% în luna
iunie a acestui an, de la 2,3% în mai.

14 iulie
ü Datoria externã totalã a României a crescut, la sfârºitul lunii mai, cu 5,02
miliarde euro, la 110,89 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la sfârºitul
lui 2019, potrivit datelor publicate de Banca Naþionalã a României (BNR).
(continuare în pagina 10)

una trecutã a debutat furtunos
încã din prima zi, când Guvernul a prezentat Planul Naþional de Investiþii ºi Relansare
Economicã, prilej cu care premierul Ludovic Orban a precizat: “Reclãdim România este un program de investiþii ºi de susþinere a dezvoltãrii economice a României. (...)
Dezvoltarea economicã, care trebuie
sã ducã la ridicarea nivelului de viaþã
pentru fiecare cetãþean din aceastã
þarã, nu se poate baza decât pe investi-

L

þii, pe creºterea competitivitãþii economiei româneºti a companiilor din
România, iar, aici, guvernul trebuie sã
aibã viziune, voinþã, sã mobilizeze resurse, sã fie în dialog ºi parteneriat cu
mediul de afaceri pentru a gãsi cele
mai bune soluþii, pentru a asigura
creºterea competitivitãþii companiei
româneºti. (...) De aceea, vrem sã investim în modernizarea infrastructurii
de transport, pentru a creºte competitivitatea companiilor, pentru a creºte
atractivitatea României pentru investi-

þii care genereazã locuri de muncã,
care genereazã dezvoltare, care genereazã la urma urmei ºi venituri la bugetul de stat. De asemenea, în perioada
care va veni, trebuie sã vã spun limpede cã investiþiile care se deruleazã de
cãtre Guvern, de cãtre companiile statului, se vor accelera”.
Prezent la eveniment, preºedintele
Klaus Iohannis a arãtat: “Românii meritã o reþea de autostrãzi la nivel european, un sistem energetic puternic în
plan naþional ºi regional, industrii ºi

servicii competitive. Putem avea toate
acestea numai prin accelerarea proiectelor majore de investiþii, într-o manierã eficientã, profesionistã ºi transparentã. (...) Însã orice plan de investiþii
ambiþios necesitã finanþare pe mãsurã.
Din acest motiv, fondurile europene
trebuie sã devinã pilon esenþial al dezvoltãrii noastre.
EMILIA OLESCU
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 11)

