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Intensificareapandemiei
ºi luptelepolitice
pericliteazãeconomia

C
reºterea continuã a numãrului
de persoane infectate cu
Sars-Cov2, interminabilele
dezbateri privind necesitatea
alegerilor parlamentare din 6
decembrie ºi contestarea re-

zultatelor alegerilor locale de la nive-
lul Capitalei ºi de la sectoarele 1 ºi 5 au
fost capul de afiº al evenimentelor po-
litice din luna octombrie. Între ele,
s-au strecurat ºedinþele de guvern,
mult mai puþine decât în luna septem-
brie, reuniunea Consiliului European,
summit-ul Iniþiativei celor Trei Mãri ºi

vizita premierului Ludovic Orban în
Franþa, unde a semnat la Paris, cu
omologul sãu, Jean Castex, foaia de
parcurs pentru urmãtorii ani în privinþa
parteneriatului strategic româno-fran-
cez.

În toatã aceastã perioadã, au fost
anunþate un deficit bugetar de 6,63%
din PIB, o ratã a inflaþiei de 2,5% ºi noi
programe guvernamentale de susþine-
re a mediului de afaceri. În ultima zi
din lunã, agenþia de evaluare financia-
rã Fitch Ratings a confirmat ratingul
suveran al României la “BBB minus”

cu perspectivã negativã, aceasta fiind
ultima notã din categoria
“investment-grade”, recomandat
pentru investiþii.

De la sub 3000 la peste 6500

de cazuri, în octombrie

În 8 octombrie a fost consemnatã
depãºirea barierei de 3000 de persoane
infectate cu noul coronavirus depistate
în 24 de ore (3130). În 14 octombrie
(de Sfânta Parascheva) am înregistrat
peste 4000 de cazuri de cazuri de Co-

vid-19 (4016 persoane infectate), iar
în 23 octombrie am trecut de bariera de
5000 de cazuri (5028 persoane infec-
tate). În ante-penultima zi din lunã - 29
octombrie - au fost înregistrate 6481
de cazuri, fiind depãºit pragul de 6000
de îmbolnãviri pe zi, pentru ca vârful
pandemiei Covid-19 din luna trecutã
sã fie atins în 30 octombrie, cu 6546 de
cazuri.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 10)

1 octombrie

ü Banca Naþionalã a României
(BNR) anunþã cã, la 30 septembrie
2020, rezervele valutare se situau la
32.588 de milioane de euro, faþã de
35.768 de milioane euro la 31 august
2020. Nivelul rezervei de aur s-a men-
þinut la 103,6 tone, cu o valoare de
5.366 de milioane de euro.

üGuvernul aprobã o ordonanþã de urgenþã privind ajutorul de stat acordat
companiilor aeriene Tarom ºi Blue Air.

2 octombrie

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda
noastrã: 4,5143 lei, conform BNR.

5 octombrie

ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8695 RON, potrivit BNR.

6 octombrie

üAre loc o ºedinþã a Consiliului Suprem de Apãrãre a Þãrii în care sunt di-
scutate ºi aprobate Analiza strategicã a apãrãrii, Carta Albã a Apãrãrii, Planul
de implementare a Strategiei Naþionale de Apãrare a Þãrii pentru perioada
2020-2024, Riscurile, ameninþãrile ºi vulnerabilitãþile la adresa securitãþii na-
þionale, prognozate pentru anul 2021.

7 octombrie

ü Preºedintele Klaus Iohannis exclu-
de posibilitatea amânãrii alegerilor
parlamentare, afirmând cã acestea vor
avea loc pe 6 decembrie.
ü Prim-vicepreºedintele PSD, Sorin
Grindeanu, prezintã programul de gu-
vernare al partidului sãu, în cazul în care
acestavacâºtigaalegerileparlamentare.

ü Comitetul Municipal pentru Situaþii de Urgenþã din Bucureºti decide cã re-
staurantele, cafenelele, cinematografele, teatrele, sãlile de spectacol din Ca-
pitalã se închid, iar purtarea mãºtilor devine obligatorie în jurul ºcolilor, pe o
razã de 100 de metri.

8 octombrie

ü Pro România ºi ALDE decid sã fuzioneze, dând naºtere partidului Pro
România Social Liberal.

ü Cabinetul Orban discutã în primã
lecturã Ordonanþa de urgenþã care pre-
vede o procedurã simplificatã de acor-
dare a unei eºalonãri de platã pe o pe-
rioadã de 12 luni pentru obligaþiile fi-
scale, bugetare care au fost acumulate
în perioada de la începutul stãrii de ur-
genþã pânã la 25 octombrie, respectiv

scutirea de la plata impozitului specific a unor activitãþi, datorat de operatorii
economici care desfãºoarã activitatea în domeniul HoReCa pentru perioada
rãmasã pânã la sfârºitul anului 2020.

9 octombrie

ü Preºedintele Klaus Iohannis anunþã cã nu intenþioneazã sã revenim la sta-
rea de urgenþã.

13 octombrie

üGramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 255,3387 lei, conform BNR.

14 octombrie

üGuvernul adoptã hotãrârea privind
prelungirea stãrii de alertã pe teritoriul
þãrii cu 30 de zile, începând cu 15 oc-
tombrie. ªeful Departamentului pen-
tru Situaþii de Urgenþã, Raed Arafat,
precizeazã cã aceasta prevede ºi purta-
rea obligatorie a mãºtii în toate spaþiile
deschise în localitãþile unde indicele

cazurilor de Covid-19 depãºeºte 3 la mia de locuitori.
ü BNR anunþã cã, în perioada ianuarie - august 2020, contul curent al balan-
þei de plãþi a înregistrat un deficit de 5.789 milioane euro, comparativ cu 7.099
milioane euro în perioada ianuarie-august 2019. În structura acestuia, balanþa
bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 851 milioane euro, balanþa ser-
viciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 426 milioane euro, balanþa ve-
niturilor primare ºi-a redus deficitul cu 1.193 milioane euro, iar balanþa veni-
turilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 542 milioane euro.

19 octombrie

ü Preºedintele ALDE, Cãlin Popescu
Tãriceanu, demisioneazã din funcþia
de preºedinte al formaþiunii pe care a
condus-o de la înfiinþarea acesteia, în
2015. Decizia este argumentatã prin
faptul cã ALDE se pregãteºte sã fuzio-
neze cu PRO România, partidul lui
Victor Ponta.

üMasca devine obligatorie în toate spaþiile publice deschise ºi închise din
Bucureºti.

20 octombrie

ü Florin Iordache (PSD) este votat de plenul Parlamentului în funcþia de
preºedinte al Consiliului Legislativ.

21 octombrie

ü PSD depune la Biroul Electoral Municipal lista candidaþilor pentru Bucu-
reºti la alegerile parlamentare, programate sã aibã loc în 6 decembrie. Gabrie-
la Firea deschide lista la Senat, iar la Camera Deputaþilor - medicul Alexandru
Rafila.
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