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COVID 19 la doctorat,
BVB promovatã,
educaþia repetentã,
PSD exmatriculat

L
una septembrie va rãmâne
marcatã pe scena politicã de
alegerile locale din data de 27,
iar în domeniul economico-fi-
nanciar de faptul cã piaþa de
capital a trecut de la statutul de

piaþã de frontierã la cel de piaþã emer-
gentã secundarã. În plan educaþional,
septembrie 2020 este luna în care anul
ºcolar a început într-un mod atipic, sub
influenþa pandemiei de Covid-19, si-
tuaþie sub presiunea cãreia perioada de
stare de alertã a fost prelungitã. Scan-
durile din domeniul juridic, contrele
din Parlament ºi certurile dintre
SIF-uri au continuat ºi ele. În toatã
aceastã perioadã, care a debutat la 1
septembrie cu reluarea activitãþii în
domeniul HoReCa, pandemia de Co-

vid-19 a evoluat ºi ea. Primul vârf al
infectãrilor de luna trecutã a fost atins
în 16 septembrie, când au fost înregi-
strate 1713 persoane testate pozitiv în
24 de ore, acesta fiind depãºit în 23
septembrie, când numãrul de îmbolnã-
viri a ajuns la 1767. Vârful pandemiei
pe luna trecutã a fost înregistrat, însã,
în 30 septembrie, când România a
depãºit pragul de 2.000 de persoane te-
state pozitiv într-o singurã zi, înre-
gistrând 2.158 de cazuri.

HoReCa îºi reia

activitatea, cu program

limitat
Alegerile locale au þinut capul de

afiº al scenei politice în luna septem-

brie, perioadã în care am asistat ºi la
dispute politice iscate de modificarea
de cãtre Parlament a rectificãrii buge-
tare aprobatã de Guvern ºi de deciziile
Curþii Constituþionale pe diferite
contestãri de acte normative.

În prima zi a lunii septembrie, con-
form hotãrârii de guvern din 31 au-
gust, trebuia sã fie reluatã activitatea
din domeniul HoReCa, cu program li-
mitat, ºi din cel al organizãrii eveni-
mentelor artistice ºi culturale. În ace-
eaºi zi trebuia sã fie reluatã activitatea
teatrelor ºi sãlilor de spectacole. Din
cauza faptului cã ordinele comune ale
ministrului Sãnãtãþii ºi miniºtrilor de
resort din fiecare domeniu de activita-
te au fost publicate în Monitorul Ofi-
cial abia în a doua parte a zilei, multe

dintre restaurante ºi cafenele au fost
nevoite sã îºi amâne redeschiderea
activitãþii pentru 2 septembrie. Con-
form hotãrârii de guvern, doar baruri-
le ºi cluburile rãmân în continuare
închise.

Tot în 1 septembrie, Liviu Vasile-
scu, ºeful Inspectoratului General al
Poliþiei Române a demisionat din
funcþie, dupã scandalul iscat în urma
negocierilor suspecte pe care le-a
purtat cu clanul interlop Duduianu
pentru organizarea funeraliilor celui
cunoscut sub denumirea de Emi
Pian.

EMILIA OLESCU,
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1 septembrie

ü Este reluatã, cu o serie de restricþii,
activitatea în domeniul HoReCa, însã
barurile ºi cluburile rãmân în continua-
re închise.
ü Liviu Vasilescu, ºeful Inspectoratu-
lui General al Poliþiei, demisioneazã
din funcþie dupã scandalul iscat în urma
negocierilor suspecte pe care le-a purtat

cu clanul interlop Duduianu pentru organizarea funeraliilor celui cunoscut sub
denumirea de Emi Pian.
ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda
noastrã: 4,4703 lei, conform BNR.
ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8393 RON, potrivit BNR.
ü Dolarul atinge cel mai mic curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,0395 lei,
conform BNR.

2 septembrie

ü Parlamentul adoptã legea prin care
atribuie Camerei de Comerþ ºi Indu-
strie a României (CCIR) cu titlu gra-
tuit proprietatea tuturor terenurilor
statului pe care Camera deþine con-
strucþii legale. Conform actului nor-
mativ, CCIR nu poate schimba desti-

naþia terenurilor respective timp de 49 de ani.

3 septembrie

ü Comisia Europeanã aprobã alocarea
unei finanþãri de 875 de milioane de
euro pentru construcþia tronsonului de
autostradã Sibiu - Piteºti.
ü Guvernul adoptã hotãrârea prin care
stabileºte ca alegerile parlamentare sã
aibã loc în 6 decembrie 2020.

4 septembrie

ü USR ºi UDMR contestã la Curtea Constituþionalã a României (CCR) actul
mai sus menþionat (privind alegerile parlamentare).

8 septembrie

ü Un raport al Direcþiei Corp Control ºi Anticorupþie din cadrul Ministerului
Transporturilor aratã cã 107 funcþionari de la Direcþia de Transport Rutier, Au-
toritatea Rutierã Românã, Registrul Auto Român ºi ISCTR au încasat ilegal, în
ultimii patru ani, 4,37 milioane de euro din activitatea de examinare, bani care
ar fi trebuit sã intre în bugetul ARR.

10 septembrie

ü Raportul de activitate a Oficiului European de Luptã Antifraudã (OLAF) de-
semneazã România drept campioanã la fraudarea fondurilor europene în anul
2019, cu 11 investigaþii deschise ºi 9 recomandãri.
ü Cabinetul Orban alocã 625 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor
parlamentare ºi 1,34 miliarde de lei pentru echilibrarea bugetelor administraþii-
lor publice locale.

14 septembrie

ü Are loc redeschiderea ºcolilor în
condiþii de pandemie.
ü Guvernul aprobã prelungirea stãrii
de alertã cu încã 30 de zile, începând cu
15 septembrie.
ü BNR anunþã cã, în perioada ianuarie
- iulie 2020, contul curent al balanþei de

plãþi a înregistrat un deficit de 4.863 milioane de euro, comparativ cu 6.038 mi-
lioane euro în perioada ianuarie-iulie 2019; în structurã, balanþa bunurilor a
consemnat un deficit mai mare cu 635 milioane euro, balanþa serviciilor - un ex-
cedent mai mare cu 370 milioane euro, balanþa veniturilor primare ºi-a redus
deficitul cu 945 milioane euro, iar balanþa veniturilor secundare a înregistrat un
excedent mai mare cu 495 milioane euro.

15 septembrie

ü Are loc inaugurarea Magistralei 5 de
metrou pe tronsonul Eroilor – Drumul
Taberei – Râul Doamnei, lucrare care a
durat nouã ani ºi pentru care au fost alo-
caþi 3,22 miliarde lei, din care 15% re-
prezintã contribuþia statului român, iar
85% - fonduri europene.

16 septembrie

ü Comisiile reunite de buget-finanþe ale Parlamentului adoptã un raport favora-
bil pentru modificarea rectificãrii bugetare. Raportul înlocuieºte majorarea cu
14% a valorii punctului de pensie cu procentul de 40% stabilit în Legea pensiilor.
ü Gramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 258,2908 lei, conform BNR.

17 septembrie

ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,5228 lei, po-
trivit datelor BNR.

21 septembrie

ü Piaþa noastrã de capital intrã oficial în categoria celor emergente secundare
sub umbrela FTSE Russell, dupã ce, în urmã cu un an, agenþia londonezã de ra-
ting stabilise cã sunt îndeplinite criteriile pentru accederea în eºalonul superior
pieþelor de frontierã, în care ne-am aflat din 2008 încoace.

22 septembrie

üMajoritatea parlamentarã alcãtuitã din PSD, ALDE, Pro România, UDMR ºi
PPU-SL modificã rectificarea bugetarã adoptatã de Guvern în 14 august, pre-
vãzând majorarea salariilor profesorilor cu 25% ºi creºterea punctului de pensie
cu 40%.
ü Curtea de Conturi sesizeazã Direcþia Naþionalã Anticorupþie cu privire la
preþurile achiziþiilor de medicamente, materiale de protecþie sanitarã ºi echipa-
mente medicale, efectuate de compania de stat Unifarm SA, în cadrul ajutorului
de stat oferit Republicii Moldova de cãtre guvernul Orban pentru combaterea
pandemiei Covid-19.
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