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Infectãrile s-au dublat,
deficitul s-a triplat

E
voluþia pandemiei în þara
noastrã ºi-a pus amprenta
asupra mãsurilor luate de
actorii politici ºi în cursul
lunii noiembrie. Dinþii de
fierãstrãu (denumire datã
de specialiºti) ai Covid-19

au fost mai ascuþiþi pe tot parcursul lu-
nii trecute, când au fost consemnate
perioade îndelungate în care numãrul
infectãrilor zilnice cu Sars-Cov-2 s-a
pãstrat în jurul plafonului de 10.000 de
cazuri. Dacã luna a debutat în 1 noiem-
brie cu 5.324 de noi cazuri de infectare
în 24 de ore, în 6 noiembrie a fost
depãºit pragul de 10.000 (fiind înregis-
trate 10.260 de cazuri), în 18 noiem-
brie am ajuns la 10.269 de cazuri, pen-
tru ca dupã numai 12 zile, în 30 noiem-

brie, sã înregistrãm 3.826 de infectãri
în 24 de ore cu virusul care a declanºat
pandemia. Scãderea respectivã a fost
contabilizatã imediat de cãtre deciden-
þii politici în contul mãsurilor restricti-
ve impuse de Guvern la începutul lu-
nii, printre care ºi închiderea pieþelor ºi
târgurilor de la exterior, ºi a carantinã-
rii mai multor localitãþi din þarã, prin-
tre care s-au numãrat ºi municipiile
reºedinþã de judeþ Timiºoara, Sibiu ºi
Constanþa. Cu toate acestea, nimeni ºi
nimic nu a putut împiedica tragedia de
la Secþia ATI Covid a Spitalului Jude-
þean de Urgenþã din Piatra Neamþ, din
14 noiembrie, în care ºi-au pierdut via-
þa iniþial zece persoane, cãrora li s-au
adãugat, ulterior, încã ºase care au fost
transferate la spitalul mobil de la Leþ-

cani, judeþul Iaºi.
Pe plan macroeconomic, noiem-

brie, luna campaniei electorale pentru
alegerile de duminicã, 6 decembrie, a
adus o rectificare bugetarã ºi a anunþat
un deficit de 7% la zece luni. Tot luna
trecutã a fost finalizatã prima fazã a
conductei BRUA, iar Comisia Euro-
peanã a semnat acordul pentru
reactoarele 3 ºi 4 de la Cernavodã.

Mãsuri dure contra

Covid-19

În data de 5 noiembrie a fost dat un
semnal de alarmã privind evoluþia
pandemiei din þara noastrã, în condiþii-
le în care erau contabilizate 9.714 ca-
zuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 în

numai 24 de ore.
În acest context, preºedintele Klaus

Iohannis a participat la ºedinþa de gu-
vern din ziua respectivã, solicitând
membrilor Cabinetului Orban sã ia
mãsuri mai ferme pentru combaterea
extinderii pandemiei.

Dupã respectiva ºedinþã de guvern,
secretarul de stat Raed Arafat, coordo-
natorul DSU, a spus cã au fost adopta-
te, prin ordonanþã de urgenþã ºi hotãr-
âre de guvern, noi mãsuri restrictive
pentru 30 de zile, urmând ca la finalul
perioadei respective sã se facã o nouã
evaluare.
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(continuare în pagina 10)

2 noiembrie

ü Banca Naþionalã a României
(BNR) anunþã cã, la 31 octombrie
2020, rezervele valutare de la aceastã
instituþie se situau la 33.795 milioane
de euro, faþã de 32.588 milioane de
euro la 30 septembrie 2020. Potrivit
BNR, nivelul rezervei de aur s-a men-

þinut la 103,6 tone, valoarea acesteia fiind de 5.352 milioane de euro. Rezer-
vele internaþionale ale României (valute plus aur), la 31 octombrie 2020, au
fost de 39.147 milioane de euro, faþã de 37.954 milioane de euro la 30 septem-
brie 2020, conform bãncii centrale.
ü Premierul Ludovic Orban declarã cã nu existã discuþii cu Fondul Monetar
Internaþional (FMI) pentru un eventual acord de împrumut.
ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8643 RON, potrivit BNR.
üDolarul ajunge la cel mai ridicat curs al lunii faþã de leu: 4,1781 RON, con-
form BNR.

4 noiembrie

ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,5582 lei,
potrivit datelor BNR.

5 noiembrie

ü Preºedintele Klaus Iohannis partici-
pã la ºedinþa de Guvern, solicitându-le
membrilor Cabinetului Orban sã ia
mãsuri mai ferme pentru combaterea
extinderii pandemiei de coronavirus.
În acest context, a fost generalizatã
purtarea mãºtii de protecþie în spaþiile

deschise, s-a dispus închiderea magazinelor - cu excepþia farmaciilor ºi benzi-
nãriilor - la ora 21:00, au fost limitate deplasãrile între orele 23:00 ºi 05:00, au
fost interzise petrecerile în spaþii deschise sau închise, funcþionarea pieþelor,
târgurilor ºi bâlciurilor, excepþie fãcând pieþele agroalimentare din spaþii
deschise.
üMircea Fechet este numit în funcþia de ministru al Mediului, Apelor ºi Pã-
durilor. Fostul secretar de stat îl înlocuieºte pe Costel Alexe, care a demisionat
din funcþie dupã ce a devenit preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi în urma
alegerilor locale din 27 septembrie.
üDebuteazãcampaniaelectoralãpentrualegerileparlamentaredin6decembrie.

9 noiembrie

üGramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 258,0763 lei, conform BNR.
üMinistrul Finanþelor Publice, Florin
Cîþu, anunþã cã exclude varianta unui
acord cu Fondul Monetar Internaþio-
nal (FMI), precizând cã dupã ce a fost
câºtigatã încrederea pieþei internaþio-
nale se poate finanþa un deficit mare
fãrã sã fie nevoie de ajutorul instituþii-
lor financiare.

12 noiembrie

üGuvernul prelungeºte cu 30 de zile starea de alertã, fãrã sã introducã noi
mãsuri restrictive faþã de cele deja în vigoare.
ü Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României hotãrãºte: men-
þinerea ratei dobânzii de politicã monetarã la nivelul de 1,50% pe an; menþi-
nerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an ºi a ratei
dobânzii aferente facilitãþii de creditare (Lombard) la 2% pe an; reducerea ra-
tei rezervei minime obligatorii pentru pasivele în valutã ale instituþiilor de
credit la nivelul de 5%, de la 6%, începând cu perioada de aplicare 24 noiem-
brie-23 decembrie 2020, ºi menþinerea ratei rezervelor minime obligatorii
pentru pasivele în lei la nivelul de 8%.

13 noiembrie

ü Banca Naþionalã a României anunþã cã, în perioada ianuarie - septembrie
2020, contul curent al balanþei de plãþi a înregistrat un deficit de 7.737 milioa-
ne de euro, comparativ cu 7.942 milioane de euro în intervalul ianuarie-sep-
tembrie 2019. În structura acestuia, balanþa bunurilor a consemnat un deficit
mai mare cu 1.165 milioane de euro, cea a serviciilor a înregistrat un excedent
mai mare cu 392 de milioane de euro, balanþa veniturilor primare ºi-a redus
deficitul cu 401 milioane de euro, iar cea a veniturilor secundare a înregistrat
un excedent mai mare cu 577 de milioane de euro.
ü BNR anunþã cã datoria externã totalã a þãrii a crescut cu 7.441 milioane de
euro în perioada ianuarie – septembrie 2020, la 55.112 milioane de euro.
ü Conform BNR, investiþiile directe ale nerezidenþilor în România au însu-
mat 1.940 milioane de euro în perioada ianuarie – septembrie 2020 (compara-
tiv cu 4.471 milioane de euro în intervalul ianuarie – septembrie 2019), din
care participaþiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însu-
mat valoarea netã de 2.838 milioane de euro, iar creditele intragrup au înregi-
strat valoarea netã negativã de 898 de milioane de euro.

15 noiembrie

ü Incendiu la secþia de Terapie Inten-
sivã a Spitalului Judeþean din Piatra
Neamþ, unde zece pacienþi cu Co-
vid-19, aflaþi în stare foarte gravã, in-
tubaþi, au murit.

17 noiembrie

ü La Cotroceni are loc ºedinþa privind
viitoarea campanie de vaccinare anti-Co-
vid, al cãrei coordonator va fi dr. Valeriu
Gheorghiþã, medic primar de boli in-
fecþioase la Spitalul Militar Central.

18 noiembrie

ü Comisia Europeanã considerã cã, pentru moment, nu trebuie luatã nicio
decizie cu privire la aplicarea unor mãsuri suplimentare în cadrul procedurii
de deficit excesiv a României, date fiind incertitudinile mari determinate de
pandemia de coronavirus. Comisia estimeazã cã deficitul României va trece
de 10% din PIB în 2020 ºi va continua sã creascã în anii urmãtori.
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