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IANUARIE

1 ianuarie

ü Preþurile pentru furnizarea energiei
electrice la clienþii casnici nu mai sunt re-
glementate de Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE).

13 ianuarie

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

20 ianuarie

ü Ambsadorul american la Bucureºti, Adrian Zuckermann, îºi încheie mandatul
la numai un an de la numirea sa.

27 ianuarie

ü Guvernul modificã Codul Administrativ, stabilind cã prefecþii ºi subprefecþii
trec din rangul înalþilor funcþionari publici în cel al demnitarilor, cu drepturile sala-
riale aferente.

üMinisterul Finanþelor anunþã cã deficitul bugetar a fost de 9,79% din PIB în
2020, dublu faþã de 2019. Valoarea deficitului a ajuns la 101,9 miliarde lei.

28 ianuarie

üMinistrul Muncii, Raluca Turcan,
anunþã cã va începe evaluarea dosarelor
de pensie, etapã premergãtoare recalculã-
rii pensiilor.

29 ianuarie

ü Incendiu la spitalul de boli infecþioase ”Matei Balº” din Capitalã, în urma cãruia
ºi-au pierdut viaþa mai mulþi pacienþi.

FEBRUARIE

1 februarie

ü Camera Deputaþilor ºi Senatul încep prima sesiune ordinarã din anul curent.

2 februarie

üMinistrul Economiei, Antreprenoria-
tului ºi Turismului, Claudiu Nãsui, anunþã
cã programul de promovare la export a
companiilor din þara noastrã nu mai este
susþinut din bugetul de stat.

3 februarie

ü Guvernul aprobã reluarea anului ºcolar, în format fizic, în cele trei scenarii:
verde, galben, roºu.

8 februarie

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

11 februarie

ü Comisia Europeanã estimeazã 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.

16 februarie

ü Institutul Naþional de Statisticã informeazã cã Produsul Intern Brut al României
a scãzut cu 3,9% în 2020, faþã de 2019.

ü Eurostat anunþã cã economia þãrii noastre a crescut cu 5,3% în ultimul trimestru
din 2020, faþã de trimestrul anterior.

17 februarie

ü Peste 100 de mineri de la Lupeni se baricadeazã în subteran din cauza neplãþii la
timp a salariilor ºi a drepturilor restante pentru anul 2020.

18 februarie

ü Guvernul adoptã ”ordonanþa
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
studenþii nu vor mai beneficia de

gratuitate pentru transportul pe calea feratã.

19 februarie

ü Guvernul aprobã proiectul legii bugetului de stat ºi al legii bugetului
asigurãrilor sociale de stat.

23 februarie

ü Proiectului bugetului de stat pe 2021este trimis Parlamentului.

MARTIE

2 martie

ü Parlamentul adoptã Legea bugetului
de stat pe 2021 în forma propusã de
Guvern, fiind respinse toate
amendamentele opoziþiei. Bugetul
prevede venituri de 173,7 miliarde de lei,
cheltuieli de 326,4 miliarde lei credite de

angajament ºi de peste 261 miliarde lei credite bugetare, cu un deficit de 87,34
miliarde lei.

9 martie

ü Eurostat anunþã cã economia României a crescut cu 4,8% în trimestrul al
patrulea al anului trecut, în comparaþie cu trimestrul al treilea.

17 martie

ü Guvernul aprobã OUG prin care companiile chinezeºti controlate de
autoritãþile de la Beijing sunt excluse din licitaþiile privind lucrãrile de
infrastructurã publicã.

24 martie

ü Camera Deputaþilor adoptã proiectul de lege privind desfiinþarea Secþiei de
Investigare a Infracþiunilor din Justiþie, act normativ avizat negativ de Consiliul
Superior al Magistraturii (CSM), deoarece nu asigura suficiente garanþii privind
independenþa magistraþilor. (A.V.)
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SEMESTRUL I FINANCIAR

AVEM DOUÃ MARI VICTORII ÎN PRIMA JUMÃTATE DE AN

Economic, România
devine tigrul Europei;
sanitar, România
depãºeºte pandemia

P
rimul semestru al anului
2021 a fost unul destul de
plin, atât în domeniul eco-
nomic, cât ºi pe scena poli-
ticã, pe fondul evoluþiei
pandemiei din þara noastrã.
La finalul primei jumãtãþi a

acestui an, se remarcã ritmul de creºtere
a economiei româneºti, care a avut cea
mai rapidã revenire dintre toate þãrile
UE, conform specaliºtilor, dar ºi scãde-
rea cazurilor de Covid-19 la câteva zeci

în iunie, dupã un vârf de circa 7000 în
luna aprilie.

Pe plan politic, se evidenþiazã rezi-
stenþa Guvernului Cîþu, care a trecut
atât de criza sanitarã din primãvarã
care s-a soldat cu demiterea ministrului
sãnãtãþii Vlad Voiculescu, cât ºi de lup-
tele din PNL ºi USRPLUS pentru ºefia
celor douã formaþiuni politice ºi de mo-
þiunea de cenzurã depusã, recent, de
PSD.

Pe lângã dezbaterea prelungitã de la

începutul anului pe buget ºi negocierile
extinse pe marginea Planului Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã (PNRR), ar mai
fi de menþionat cã, dacã în primele patru
luni ale anului a fost înregistrat un entu-
ziasm pro-vaccinare, odatã cu intrarea,
în luna mai, a primelor mãsuri de relaxa-
re pe un fond scãzut al pandemiei, cam-
pania naþionalã de vaccinare
anti-Sars-Cov 2 a redus drastic motoare-
le. În aceste condiþii, þinta propusã de
premierul Cîþu de cinci milioane de per-

soane vaccinate la 1 iunie a fost ratatã ºi
se pare cã, la începutul lui septembrie,
vom fi departe de þinta de 10 milioane de
persoane vaccinate, atât timp cât în 30 iu-
nie erau înregistrate 4.725.000 de
persoane vaccinate (din care 4.530.387
de persoane cu schema completã de
vaccinare).

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU
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