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I
nstabilitatea atmosfericã speci-
ficã lunii aprilie ºi-a pus am-
prenta ºi asupra scenei politice
româneºti. Dupã o iarnã plinã
de frãmântãri în interiorul coa-
liþiei de guvernare, a doua lunã
de primãvarã a fost caracteriza-
tã de o presiune crescutã, am-

plificatã de revocarea din funcþia de
ministru al Sãnãtãþii a controversatului
Vlad Voiculescu de cãtre premierul
Florin Cîþu. Încheierea de cãtre liderii
coaliþiei de guvernare a unui act adiþio-
nal la protocolul semnat în decembrie
2020, prin care limiteazã libertatea
prim-ministrului în remanierile guver-

namentale a reuºit totuºi sã readucã
normalitatea.

În toatã aceastã perioadã, negocierile
cu Comisia Europeanã privind Planul
Naþional de Rezilienþã ºi Redresare
(PNRR) au trecut în plan secund, fapt
consemnat ºi de eºecul depunerii formei
finale a documentului la 30 aprilie 2021,
termen ce a fost amânat pentru 31 mai,
din cauza incompetenþei reprezentanþilor
noºtri de a demonstra factorilor de deci-
zie de la Bruxelles cã avem capacitatea
administrativã pentru realizarea
proiectelor propuse.

Ar mai fi de subliniat, pentru luna tre-
cutã, faptul cã, deºi în primele douã sãp-

tãmâni au avut loc proteste anti-restricþii
în mai multe oraºe din þarã, proteste unde
purtarea mãºtii de protecþie a fost o che-
stiune facultativã, în a doua jumãtate a
lunii aprilie nu s-a înregistrat nicio
creºtere a numãrului persoanelor infecta-
te cu Sars-Cov 2, ci statisticile oficiale au
consemnat o scãdere permanentã, ceea
ce a dus, la finalul lunii, intrarea în scena-
riul verde al pandemiei a peste 90% din
localitãþile din þarã.

Tot la finalul lunii trecute, execuþia
bugetului general consolidat întocmitã
de Ministerul Finanþelor pentru primele
trei luni ale anului 2021 ne-a arãtat un de-
ficit de 14,63 miliarde de lei (1,28% din

PIB), în scãdere faþã de deficitul de 18,06
miliarde de lei (1,71% din PIB), înregi-
strat la aceeaºi perioadã a anului 2020.
Lucruri pozitive în domeniul economic
au venit dinspre agenþiile de rating. În
timp ce Standard&Poors a menþinut ra-
tingul suveran aferent datoriei guverna-
mentale a României la BBB-/A-3 pentru
datoria pe termen lung ºi scurt în monedã
localã ºi valutã, cu perspectivã îmbunã-
tãþitã de la negativ la stabil, agenþia Fitch
a confirmat ratingul României la BBB-,
cu perspectivã negativã.
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1 aprilie

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda noa-
strã: 4,4216 lei, conform BNR.

2 aprilie

ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,9106 RON, potrivit BNR.

3 aprilie

ü În mai multe localitãþi din þarã, inclu-
siv în municipiul Bucureºti, au loc prote-
ste împotriva noilor restricþii impuse de
autoritãþi la finele lunii martie, pe fondul
creºterii numãrului de îmbolnãviri de
Covid.

5 aprilie

ü Dolarul ajunge la cel mai ridicat curs al lunii faþã de leu: 4,1871 RON, conform
BNR.

6 aprilie

ü Fondul Monetar Internaþional (FMI) estimeazã cã þara noastrã va înregistra o
creºtere cu 6% a Produsului Intern Brut în 2021 ºi cu 4,8% în 2022.

7 aprilie

ü Guvernul aprobã memorandumul
prin care mandateazã Ministerul Investi-
þiilor ºi Proiectelor Europene sã negocie-
ze cu oficialii Comisiei Europene forma
Planului Naþional de Redresare ºi Rezi-
lienþã.

ü Premierul Florin Cîþu decide constituirea Comitetului interministerial pentru
revenirea României la normalitate la data de 1 iunie 2021.

8 aprilie

ü Guvernul adoptã prelungirea stãrii de alertã cu încã 30 de zile, începând cu data
de 13 aprilie, în contextul pandemiei de Covid-19.

ü Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) solicitã Senatului ridicarea imu-
nitãþii parlamentare a fostului ministru al
Sãnãtãþii Florian Bodog (PSD), ca sã po-
atã fi pus sub urmãrire penalã pentru mai
multe infracþiuni: abuz în serviciu, fals
intelectual, fals în înscrisuri sub semnã-
turã privatã.

9 aprilie

ü 70 de pacienþi de la spitalul de ortopedie Foiºor din Capitalã sunt trimiºi acasã
sau transferaþi la alte unitãþi medicale, deoarece acesta a devenit unitate Covid.

13 aprilie

ü Intrã în vigoare mãsura prelungirii stãrii de alertã cu încã 30 de zile.

ü Secretarul de stat Andreea Moldovan
publicã în Monitorul Oficial un Ordin de
ministru prin care modificã criteriile de
carantinare a localitãþilor, fãrã aprobarea
premierului Florin Cîþu ºi a Comitetului
Naþional pentru Situaþii de Urgenþã.

ü Banca Naþionalã a României (BNR)
anunþã cã, în perioada ianuarie - februa-

rie 2021, contul curent al balanþei de plãþi a înregistrat un deficit de 1.627 milioane
euro, comparativ cu 431 milioane euro în intervaul ianuarie - februarie 2020.

ü Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 229,6754 lei, potrivit BNR.

14 aprilie

üMinistrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu,
este revocat din funcþie de premierul Flo-
rin Cîþu, care preia funcþia de ministru in-
terimar de resort. În aceeaºi zi este demi-
sã din funcþie Andreea Moldovan, secre-
tar de stat în Ministerul Sãnãtãþii.

ü În contextul dat, USR PLUS ameninþã
cu retragerea din Guvern, dacã Florin Cîþu nu este demis din fruntea Executivului.

15 aprilie

ü Guvernul aprobã proiectul de lege privind adoptarea unor mãsuri referitoare la
infrastructuri informatice ºi de comunicaþii de interes naþional ºi condiþiile imple-
mentãrii reþelelor 5G, act trimis Parlamentului spre dezbatere ºi adoptare.

ü Executivul aprobã o ordonanþã de urgenþã pentru acordarea unui ajutor de stat
de restructurare Societãþii Complexul Energetic Oltenia SA: 664,1 milioane de lei.

ü Premierul, în calitate de ministru interimar al Sãnãtãþii, anuleazã Ordinul pri-
vind modificarea criteriilor de carantinare a localitãþilor.

16 aprilie

ü Agenþia de evaluare financiarã Stan-
dard & Poor’s îmbunãtãþeºte de la ”ne-
gativã” la ”stabilã” perspectiva datoriei
guvernamentale a þãrii noastre pe ter-
men lung ºi scurt în monedã localã ºi va-
lutã.

19 aprilie

ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,4797 lei, potrivit
datelor BNR.

ü Gramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 235,3486 lei, conform BNR.

20 aprilie

ü Euro atinge cursul maxim al lunii, respectiv istoric, faþã de leu: 4,9279 lei, potri-
vit cifrelor BNR.

ü Ioana Mihãilã este desemnatã de USR-PLUS la conducerea Ministerului
Sãnãtãþii, dupã demiterea lui Vlad Voiculescu, iar conflictul din coaliþie se
încheie. (A.V.)
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