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LUNA MAI FINANCIARA

4 mai

ü Banca Naþionalã a României
(BNR) anunþã cã, la data de 30 aprilie,
rezervele valutare ale þãrii se situau la
38.304 milioane de euro, faþã de
35.709 milioane euro în 31 martie. Ni-
velul rezervei de aur s-a menþinut la
103,6 tone. În condiþiile evoluþiilor

preþurilor internaþionale, valoarea acesteia s-a situat la 4.881 milioane euro.

5 mai

üGuvernul aprobã Programul de con-
vergenþã a României care, împreunã
cu strategia fiscal-bugetarã ºi cu Pla-
nul Naþional de Redresare ºi Rezilien-
þã (PNRR), conþin reforme în sistemul
de pensii, salarizare, companii de stat,
administraþie publicã.

ü Executivul aprobã strategia de administrare a datoriei publice guverna-
mentale 2021-2023 propusã de ministrul Finanþelor Publice, Alexandru Na-
zare, prin care cuantumul datoriei guvernamentale se va situa la aproape 50%
din PIB.
üGrupul Statelor împotriva Corupþiei (GRECO) transmite cã nivelul de re-
spectare a recomandãrilor privind prevenirea corupþiei în rândul parlamenta-
rilor ºi magistraþilor din România este nesatisfãcãtor.

üDolarul ajunge la cel mai ridicat
curs al lunii faþã de leu: 4,1035 RON,
conform BNR.
üGramul de aur, cotat la nivelul mi-
nim al lunii: 234,7735 lei, potrivit
BNR.

8 mai

ü Fitch Ratings confirmã ratingurile
pentru datoria pe termen lung în valutã
ºi monedã localã ale oraºelor Bucu-
reºti, Braºov, Oradea ºi Buzãu la
”BBB-”, perspectivele asociate fiind
negative. Confirmarea a venit dupã ce,
în aprilie, Fitch a confirmat ratingul

suveran al României la ”BBB-” cu perspectivã negativã.

10 mai

üGuvernul adoptã prelungirea stãrii de alertã cu încã 30 de zile, începând cu
data de 13 mai, în contextul pandemiei de Covid-19.
ü Executivul eliminã restricþia privind participarea la organizarea de proce-
siuni ºi/sau pelerinaje religioase, legatã de domiciliu sau reºedinþã ºi decide
organizarea unor evenimente-pilot în domeniul competiþiilor sportive la care
sã fie permisã participarea doar a persoanelor vaccinate împotriva Covid sau
a celor care se aflã în perioada cuprinsã între a 15-a zi ºi a 90-a zi ulterioarã
confirmãrii infectãrii cu Sars-Cov-2 sau a persoanelor care prezintã rezultatul
unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore.

ü Comisia Europeanã trimite, Repre-
zentanþei þãrii noastre la Bruxelles, o
scrisoare cu mai multe observaþii pri-
vind planul pe care Guvernul îl propu-
ne în privinþa CFR Marfã. Conform
documentului, autoritãþile de la Bucu-
reºti ºi-au asumat desfiinþarea com-

paniei, care înregistreazã datorii uriaºe, iar o parte din activele ºi activitatea
acesteia sã fie preluate de societatea Rofersped, care este casa de expediþii a
CFR Marfã.

12 mai

ü Comisia Europeanã estimeazã cã economia României va înregistra un
avans de 5,1% anul acesta, respectiv de 4,9% în 2022. În privinþa inflaþiei,
previziunea Comisiei este: 2,9% în 2021 ºi 2,7% în 2022.
ü Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României decide menþine-
rea ratei dobânzii de politicã monetarã la nivelul de 1,25% pe an.

13 mai

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

14 mai

ü Francul atinge cursul maxim al lunii
faþã de moneda noastrã: 4,499 lei, po-
trivit datelor BNR.
ü BNR anunþã cã, în perioada ianua-
rie - martie 2021, contul curent a înre-
gistrat un deficit de 2.549 milioane de
euro, comparativ cu 990 milioane de

euro în ianuarie-martie 2020. Investiþiile directe ale nerezidenþilor au însumat
1.535 milioane de euro, faþã de 399 milioane de euro în ianuarie-martie 2020.
Datoria externã pe termen lung a însumat 8.9457 milioane de euro la 31 mar-
tie, în scãdere cu 3,6% faþã de decembrie 2020, iar cea pe termen scurt 34.169
milioane de euro, mai mare cu 3,2% faþã de decembrie 2020.

15 mai

üAutoritãþile eliminã obligativitatea
purtãrii mãºtii în spaþii deschise nea-
glomerate, aceasta trebuind purtatã în
continuare doar în spaþii publice pre-
cum pieþe, târguri, bâlciuri, talciocu-
ri, staþii pentru transportul în comun,
spaþii comerciale, mijloace de tran-

sport în comun ºi la locul de muncã. Sunt eliminate ºi restricþiile referitoare
la circulaþia pe timpul nopþii a persoanelor. În plus, este eliminatã restricþia
privind programul operatorilor economici pânã la ora 21:00. Programul re-
staurantelor, barurilor, cafenelelor ºi teraselor este permis în intervalul orar
5:00-24:00. (A.V.)

(continuare în pagina 10)

FMI: România, cea mai
rapidã revenire

economicã din UE
l Triplã relaxarel Dãncilã - la BNRlDragnea - inculpat pentru vizita la Trump

R
elaxarea restricþiilor impu-
se în timpul pandemiei, di-
sputa în jurul Planului Na-
þional de Redresare ºi Re-
zilienþã (PNRR), anunþa-
rea candidaturilor pentru
ºefia PNL ºi numirea Vio-

ricãi Dãncilã în funcþia de consultant în
cadrul unei direcþii a Bãncii Naþionale a
României (BNR) reprezintã câteva dintre
coordonatele marcante ale lunii trecute.

Accelerarea campaniei de vaccinare
ºi reducerea zilnicã a gradului de infecta-

re cu Sars-Cov 2 au determinat, dupã un
an de stare de alertã, decizia autoritãþilor
de a relaxa restricþiile în aproape toate
domeniile de activitate, indiferent cã
vorbim despre HoReCa, evenimente
culturale, sportive sau organizarea de
evenimente private. Menþionãm cã, la
data de 31 mai, 4.320.017 persoane erau
vaccinate în þara noastrã împotriva
Sars-Cov 2, dintre care 3.553.506
persoane sunt vaccinate cu ambele doze.

PNRR a reprezentat piatra aruncatã în
mare ºi pe care toate partidele politice au

încercat sã o scoatã la mal, prin diverse
metode. Cei de la guvernare afirmã cã,
ulterior, au ºlefuit piatra destul de bine
pentru a o prezenta ca o bijuterie în faþa
Comisiei Europene. În schimb, PSD ºi
AUR susþin cã PNRR este gãunos ºi cã
nu vom fi în stare sã absorbim cele 29,2
miliarde euro puse la dispoziþie sau cã de
fondurile respective vor beneficia numai
firmele ºi ONG-urile apropiate guvernã-
rii, în timp ce restul cetãþenilor vor fi
nevoiþi sã trãiascã în austeritate.

Disputa aceasta a avut loc în condiþiile

în care PNL, spre deosebire de partenerii
de la USRPLUS ºi UDMR, se erodeazã
zilnic în ochii electoratului, mai ales cã la
ºubrezirea eºafodajului se contribuie din
plin ºi din interiorul formaþiunii politice.
Congresul liberalilor din toamnã repre-
zintã un moment de speranþã, dar este
greu de crezut cã PNL îºi va reveni din
lunga varã fierbinte care urmeazã între
Ludovic Orban ºi Florin Cîþu.

GEORGE MARINESCU
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