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Rãzboiul bugetului,
zgribuliþi în austeritate

ntocmirea proiectului buge-
tului de stat, reluarea anului
ºcolar, în semestrul al doi-
lea, cu prezenþa fizicã a ele-
vilor în unitãþile de învã-
þãmânt, anularea gratuitãþii
studenþilor la transportul pe
calea feratã, protestele bu-
getarilor ºi începerea primei
sesiuni ordinare din acest an
a Parlamentului reprezintã
coordonatele între care s-a

desfãºurat activitatea economicã ºi
politicã în a doua lunã a anului. Efer-
vescenþa acþiunilor de pe scena politi-
cã, economicã ºi socialã a fost favori-
zatã ºi de faptul cã, în cursul lunii tre-
cute, din punct de vedere al pandemiei,
ne-am situat pe un oarecare platou, cu
rate foarte scãzute în privinþa inciden-
þei infectãrii cu Sars-Cov 2 ºi cu un nu-
mãr mic de cazuri pe zi. Dar, din pãca-

te, platoul respectiv a reprezentat
liniºtea dinaintea furtunii anunþatã
pentru începutul lunii martie de vârful
de 3923 de cazuri din 26 februarie,
adicã exact la un an de la declanºarea
pandemiei Covid-19 în þara noastrã.

Camera Deputaþilor ºi Senatul au
început prima sesiune ordinarã din
anul 2021 încã din prima zi a lunii fe-
bruarie. Graba cu care parlamentarii
ºi-au reluat activitatea în noul an, spre
deosebire de anii trecuþi când sesiunea
începea în jurul datei de 15 februarie,
s-a datorat anunþului premierului Flo-
rin Cîþu din ianuarie conform cãruia,
în 4 februarie, va trimite Legislativului
proiectele legii plafoanelor, legii bu-
getului de stat ºi legii bugetului asigu-
rãrilor sociale de stat pentru anul 2021.
Din pãcate, acest lucru s-a întâmplat
când mai rãmãseserã doar ºase zile din
luna trecutã ºi dupã nenumãrate dez-

bateri atât în interiorul coaliþiei de
guvernare, cât ºi în Executiv cu privire
la respectivele acte normative.

În 2 februarie, preºedintele Klaus Io-
hannis a anunþat cã în 8 februarie se va
relua anul ºcolar în format fizic: “În lo-
calitãþile în care sunt puþine cazuri de
Covid-19, în aºa-numitul scenariu ver-
de, toþi copiii merg fizic la ºcoalã, ºi
grãdiniþã, ºi ciclu primar, gimnaziu ºi li-
ceu. În localitãþile în care sunt ceva mai
multe cazuri, aºa-numitul scenariu gal-
ben, acolo copiii de grãdiniþã merg fizic
la grãdiniþã, clasele I-IV merg la ºcoalã
ºi din ciclul secundar merg doar copiii
din clasa a VIII-a fizic la ºcoalã, fiindcã
ei se pregãtesc de examen, iar din liceu
merg copiii, sau tinerii deja, din clasa a
XII-a, care se pregãtesc de Bacalaureat.
În localitãþile unde, din pãcate, sunt de-
stul de multe cazuri, care sunt în
aºa-numitul scenariu roºu, merg fizic

doar copiii la grãdiniþã ºi clasele I-IV la
ºcoalã, restul fãcând ºcoala on-line.
Deci, în scenariul roºu, merg cei mici
fizic, iar clasele de la a V-a pânã la a
XII-a fac ºcoala on-line. Iar în localitã-
þile unde incidenþa este mai mare, loca-
litãþi care intrã în carantinã, în mod na-
tural toatã lumea stã acasã”.

Exportatorii – scoºi de pe

lista prioritãþilor Guvernului

Ziua a fost marcatã ºi de o veste ne-
plãcutã pentru companiile mici ºi mij-
locii din þara noastrã care produc pen-
tru export ºi care au aflat cã, în acest
an, fondurile privind internaþionaliza-
rea firmelor româneºti la export sunt
drastic diminuate.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 9)

1 februarie

ü Camera Deputaþilor ºi Senatul
încep prima sesiune ordinarã din
anul curent.
ü Gramul de aur atinge preþul ma-
xim al lunii: 241,2581 lei, conform
BNR.

2 februarie

ü Preºedintele Klaus Iohannis
anunþã decizia de redeschidere a
ºcolilor din 8 februarie, când înce-
pe semestrul al doilea.
üMinistrul Economiei, Antrepre-
noriatului ºi Turismului, Claudiu

Nãsui, anunþã cã programul de promovare la export a companiilor din þara no-
astrã nu mai este susþinut din bugetul de stat.

3 februarie

üMembrii Consiliului Naþional de Export ºi mai multe asociaþii patronale
trimit o scrisoare deschisã preºedintelui Klaus Iohannis, premierului Florin
Cîþu ºi preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului prin care îl acuzã pe
ministrul Economiei cã îngroapã exportul românesc.

üGuvernul aprobã reluarea anului
ºcolar, în format fizic, în cele trei
scenarii: verde, galben, roºu.
üGuvernul aprobã proiectul de
lege care permite vânzarea active-
lor companiilor de stat ºi a unei
cote de acþiuni, prin bursã, din par-
ticipaþia statului la companiile re-

spective. Proiectul este trimis Parlamentului, spre dezbatere ºi adoptare.
ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,8713 RON, potrivit BNR.

4 februarie

ü Banca Centralã Europeanã
(BCE) ºi Banca Naþionalã a Rom-
âniei (BNR) prelungesc aranja-
mentul-cadru de furnizare de lichi-
ditate în euro, prin intermediul unei
linii repo, pânã în martie 2022.
Aranjamentul convenit anul trecut
a fost realizat pentru prevenirea

unei eventuale apariþii a unui necesar de lichiditate în euro, în contextul di-
sfuncþionalitãþilor pieþei, manifestate pe fondul continuãrii pandemiei de
Covid-19.

5 februarie

üDolarul ajunge la cel mai ridicat curs al lunii faþã de leu: 4,07 RON, con-
form BNR.

8 februarie

ü Elevii revin în ºcoli, în funcþie de ratele de infectare din fiecare localitate.

10 februarie

üGuvernul prelungeºte cu încã 30 de zile starea de alertã, începând cu 12 fe-
bruarie.
üGuvernul cititeºte în primã lecturã aºa-numita ”ordonanþã a austeritãþii”,
care stabileºte cã punctul de pensie rãmâne îngheþat în cursul anului 2021, cã
nu se vor emite vouchere de vacanþã pentru bugetari, în acest an, ºi cã studen-
þii nu vor mai beneficia de gratuitate pentru transportul pe calea feratã.

11 februarie

ü Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii dã aviz negativ pro-
iectul de desfiinþare a Secþiei de
Investigare a Infracþiunilor din Ju-
stiþie, iniþiat de Ministerul Justi-
þiei.
ü Comisia Europeanã estiemazã

cã PIB-ul României va creºte cu 3,8% în 2021, respectiv cu 4% în 2022, faþã
de previziunile anterioare, lansate în noiembrie 2020: un avans de 3,3% în
2021 ºi de 3,8% în 2022.

12 februarie

ü Intrã în vigoare prelungirea cu 30 de zile a stãrii de alertã.

15 februarie

ü Banca Naþionalã a României
anunþã cã, în perioada ianuarie - de-
cembrie 2020, contul curent al ba-
lanþei de plãþi a înregistrat un defi-
cit de 10.983 milioane de euro,
comparativ cu 10.480 milioane
euro în intervalul ianuarie-decem-
brie 2019. În structura acestuia, ba-

lanþa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.371 milioane de euro,
balanþa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 981 de milioane de
euro, cea a veniturilor primare ºi-a mãrit deficitul cu 656 de milioane de euro,
iar balanþa veniturilor secundare a consemnat un excedent mai mare cu 543 de
milioane de euro.

16 februarie

üAu loc proteste concertate ale
mai multor federaþii sindicale faþã
de politica de îngheþare a salarii-
lor decisã de guvern ºi de lipsa de
investiþii în mai multe domenii de
activitate. Patronii ºi angajaþii re-
staurantelor, cafenelelor, bistrou-

rilor ºi fast-food-urilor protesteazã împotriva restricþiilor impuse de auto-
ritãþi.
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