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Liber la energie,
liber la restaurante, dar
vaccinarea s-a poticnit

P
rima lunã a anului în curs a
debutat cu liberalizarea
pieþei de energie pentru ca-
snici, continuând, printre
altele, cu reducerea ratei de
politicã monetarã, cu deci-
zia potrivit cãreia plafona-

rea dobânzii este neconstituþionalã, cu
discuþii aprinse pe marginea bugetului de
stat, precum ºi cu multiple controverse
legate de abrogarea legii care interzice
vânzarea de acþiuni ale companiilor de
stat prin bursã.

Scena politicã a fost zguduitã ºi ea de
mai multe evenimente. Luna a început

furtunos, cu douã urmãriri penale - pen-
tru un ministru ºi un fost premier - ºi s-a
încheiat dramatic, cu incendiul de la Pa-
vilionul 5 al Spitalului Matei Balº din
Capitalã, în urma cãruia, pânã acum,
ºi-au pierdut viaþa 11 persoane. Între ace-
ste evenimente, am consemnat demara-
rea etapei a II-a a campaniei de vaccina-
re, în 15 ianuarie, ºi o victorie a fostului
guvern Orban, la CCR, împotriva legii
prin care PSD ºi aliaþii sãi din fostul Par-
lament modificau OUG privind rectifi-
carea bugetarã din luna august care stabi-
lea cã punctul de pensie se va majora din
1 septembrie cu 14%, în loc de 40% cât

prevede legea pensiilor adoptatã în fostul
Legislativ.

Piaþa electricitãþii s-a

liberalizat complet,

pentru casnici

Anul a început cu liberalizarea com-
pletã a pieþei de energie electricã pentru
consumatorii casnici. Începând cu data
de 1 ianuarie 2021, consumatorii care
erau în regim reglementat au posibilita-
tea sa îºi schimbe contractul/furnizorul,
pentru condiþii mai bune la plata facturii

de electricitate. Dupã ce, iniþial, consu-
matorii aveau termen pânã la 31 ianuarie
sã treacã pe piaþa liberã pentru a nu rãm-
âne în sistemul reglementat ºi a plãti mai
mult cu pânã la 26% faþã de cât plãtesc
acum, ulterior, Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Energie (ANRE) a pre-
lungit pânã la 31 martie 2021 perioada în
care consumatorii casnici pot încheia
contracte de furnizare pe piaþa
reglementatã.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

1 ianuarie

ü Preþurile pentru furnizarea energiei
electrice la clienþii casnici nu mai sunt
reglementate de cãtre Autoritatea Na-
þionalã de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE).

4 ianuarie

üDirecþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) îi solicitã preºedintelui Klaus
Iohannis (prin Parchetul General)
încuviinþarea punerii sub urmãrire pe-
nalã a fostului ministru al Mediului,
Costel Alexe, pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de luare de mitã ºi instiga-

re la delapidare.
ü Banca Naþionalã a României
(BNR) anunþã cã, la data de 31 de-
cembrie 2020, rezervele valutare la
aceastã instituþie se situau la 37.379
milioane euro, faþã de 33.393 milioa-
ne euro la 30 noiembrie 2020. Nivelul
rezervei de aur s-a menþinut la 103,6
tone, cu o valoare de 5.138 milioane

euro. Rezervele internaþionale ale României (valute plus aur) erau, la 31 de-
cembrie 2020, de 42.517 milioane euro, faþã de 38.447 milioane euro la 30
noiembrie 2020.
ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8691 RON, potrivit BNR.

5 ianuarie

üKlaus Iohannis aprobã cererea DNAcare îl priveºte pe ex-ministrul Costel
Alexe.
üGramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 248,2248 lei, conform BNR.

6 ianuarie

üDolarul atinge cel mai mic curs al lunii faþã de moneda noastrã: 3,9468 lei,
conform BNR.

7 ianuarie

üDNA informeazã cã fostul ministru liberal al Mediului, Costel Alexe, este
urmãrit penal pentru luare de mitã ºi instigare la delapidare.

8 ianuarie

üMinisterul Sãnãtãþii anunþã primul caz de COVID-19 cu noua tulpinã din
Marea Britanie.
ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda
noastrã: 4,4915 lei, conform BNR.

11 ianuarie

üMinisterul Afacerilor Externe anunþã cã ambasadorul SUA în România,
Adrian Zuckerman, îºi va încheia mandatul la numai un an de la numirea sa.

üDNAsolicitã, prin Parchetul Gene-
ral, preºedintelui Klaus Iohannis
încuviinþarea punerii sub urmãrire pe-
nalã a lui Cãlin Popescu Tãriceanu,
pentru fapte de corupþie care ar fi fost
sãvârºite în perioada în care acesta a
fost prim-ministru.

12 ianuarie

üGuvernul aprobã prelungirea cu 30 de zile a stãrii de alertã pe teritoriul þã-
rii, începând cu data de 13 ianuarie.

13 ianuarie

üGuvernul aprobã hotãrârea prin care stabileºte valoarea salariului minim
pentru anul 2021 la 2.300 de lei.

ü Curtea Constituþionalã admite
obiecþia ridicatã de fostul guvern
Orban cu privire la legea prin care
Parlamentul a modificat OUG
135/2020 cu privire la rectificarea bu-
getului de stat pe anul 2020.
ü BNR informeazã cã, în perioada ia-

nuarie - noiembrie 2020, contul curent al balanþei de plãþi a înregistrat un defi-
cit de 9.763 milioane euro, comparativ cu 9.655 milioane euro în perioada ia-
nuarie-noiembrie 2019.

14 ianuarie

ü Preºedintele Klaus Iohannis anunþã
cã majoritatea ºcolilor se vor rede-
schide în 8 februarie.
ü DNA informeazã cã a dispus efec-
tuarea urmãririi penale faþã de Liviu
Dragnea, fost preºedinte al Camerei
Deputaþilor, pentru sãvârºirea a douã
infracþiuni de trafic de influenþã.

üGramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 236,8801 lei, potrivit BNR.

15 ianuarie

üDNAîl pune sub urmãrire penalã pe Cãlin Popescu Tãriceanu pentru fapte
de corupþie.
ü Consiliul de administraþie al BNR decide reducerea ratei dobânzii de poli-
ticã monetarã la 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 18 ianua-
rie 2021; reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an,
de la 1% pe an, ºi a ratei dobânzii aferente facilitãþii de creditare (Lombard) la
1,75% pe an de la 2% sutã pe an.
ü
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