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1 iulie

ü Intrã în vigoare ºi în þara noastrã certi-
ficatului european digital Covid-19, in-
trodus la nivelul Uniunii Europene pen-
tru facilitarea liberei circulaþii pe durata
pandemiei.

ü BNR anunþã cã, la data de 30 iunie
2021, rezervele valutare la Banca Naþio-
nalã a României se situau la nivelul de

36.831 milioane de euro, faþã de 37.570 milioane de euro la 31 mai 2021. Nivelul
rezervei de aur s-a menþinut la 103,6 tone. În condiþiile evoluþiilor preþurilor inter-
naþionale, valoarea acesteia s-a situat la 4.926 milioane de euro. Rezervele interna-
þionale ale României (valute plus aur) la 30 iunie 2021 au fost de 41.757 milioane
de euro, faþã de 42.781 milioane euro la 31 mai 2021.

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda noa-
strã: 4,4887, conform BNR.

ü Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 237,0099 lei, potrivit BNR.

7 iulie

ü Comisia Europeanã anticipeazã cã
economia României va creºte cu 7,4% în
2021 ºi cu 4,9% în 2022, dupã ce în mai
estima un avans de 5,1% anul acesta ºi de
4,9% anul viitor.

ü Banca Naþionalã a României decide
menþinerea ratei dobânzii de politicã mo-
netarã la nivelul de 1,25% pe an.

ü Preºedintele Klaus Iohannis anunþã finalizarea consultãrilor privind proiectul
”România Educatã” ºi trecerea la faza de implementare a acestuia.

8 iulie

ü Alexandru Nazare este revocat din
funcþia de ministru al Finanþelor de cãtre
premierul Florin Cîþu, care îºi asumã in-
terimatul pentru 45 de zile în fruntea Fi-
nanþelor ca sã pregãteascã rectificarea
bugetarã din luna august.

ü Institutul Naþional de Statisticã (INS)
anunþã cã Produsul Intern Brut estimat

pentru trimestrul întâi din 2021 a fost de 286,198 miliarde de lei preþuri curente, în
creºtere, în termeni reali, cu 2,9% faþã de trimestrul al patrulea din 2020 ºi cu 0,1%
faþã de trimestrul întâi din 2020.

ü Guvernul decide prelungirea stãrii de alertã cu încã 30 de zile, începând cu 12
iulie.

12 iulie

ü Intrã în vigoare starea de alertã pentru
încã 30 de zile.

ü Acþiunile One United Properties intrã
la tranzacþionare pe piaþa principalã a
BVB, dupã oferta publicã iniþialã pe care
dezvoltatorul imobiliar a derulat-o între
22 iunie ºi 2 iulie, prin care a vândut 130
de milioane de acþiuni noi.

13 iulie

ü Preºedintele Klaus Iohannis participã la depunerea jurãmântului pentru un nou
mandat în fruntea Consiliului Concurenþei de cãtre preºedintele Bogdan Chiriþoiu
ºi vicepreºedintele Dan Virgil Pascu.

14 iulie

ü Preºedintele Klaus Iohannis participã
la ºedinþa de guvern în care este aprobat
Memorandumul privind implementarea
proiectului ”România Educatã”.

ü BNR anunþã cã, în perioada ianua-
rie-mai 2021, contul curent a înregistrat
un deficit de 5.947 miliioane de euro,
comparativ cu 3.207 milioane de euro în

ianuarie-mai 2020. În structura acestuia, balanþa bunurilor a înregistrat un deficit
mai mare cu 1.300 milioane de euro, balanþa veniturilor secundare ºi cea a servicii-
lor au înregistrat excedente mai mici cu 287 milioane de euro, respectiv cu 72 mi-
lioane de euro, iar balanþa veniturilor primare ºi-a transformat excedentul în
deficit.

ü Conform BNR, investiþiile directe ale nerezidenþilor au însumat 2.432 milioane
de euro, comparativ cu 758 de milioane de euro în ianuarie-mai 2020.

ü Banca centralã informeazã cã datoria externã pe termen lung a însumat 92.193
milioane de euro la 31 mai 2021, cu 0,7% mai micã faþã de 31 decembrie 2020, iar
cea pe termen scurt 34.791 milioane de euro, cu 5,1% mai mare faþã de cea din 31
decembrie 2020.

ü Euro atinge cursul maxim al lunii, faþã de leu: 4,9283lei, potrivit cifrelor BNR.

15 iulie

ü Liviu Dragnea, ex-preºedinte al PSD
ºi fost preºedinte al Camerei Deputaþilor,
a fost eliberat condiþionat din Penitencia-
rul Rahova, dupã ce a executat doi ani ºi
douã luni din pedeapsa de trei ani ºi ºase
luni de închisoare primitã în 27 mai
2019, în dosarul angajãrilor fictive de la
DGASPC Teleorman.

ü Gramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 245,1423 lei, conform BNR.

16 iulie

ü Preºedintele Klaus Iohannis emite decretul prin care promulgã legea de ratifi-
care a Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul SUA privind cooperarea
în legãturã cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodã ºi în sectorul ener-
giei nucleare civile din România.

21 iulie

ü Autoritãþile marcheazã oficial
încheierea misiunii Forþelor Armate
ale României în Afganistan, care este cea
mai lungã, complexã ºi importantã ope-
raþiune militarã în afara teritoriului naþio-
nal de dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial.

ü Dolarul atinge cel mai ridicat curs al
lunii faþã de moneda noastrã: 4,1843 lei, conform BNR.

ü Guvernul aprobã alocarea a 148,7 milioane de lei din fondul de intervenþii pen-
tru 17 judeþe afectate de inundaþii. (A.V.)
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Ne-am întors din
Afganistan, minus 29

C
u mici excepþii, luna iulie a
fost una relaxatã, de varã,
atât în plan economic, cât ºi
pe scena politicã. Printre al-
tele, am aflat cã þara noastrã
a avut 40 de proceduri de in-
fringement, anul trecut, din

partea CE, în creºtere faþã de 2019, cã
avem un deficit bugetar în scãdere de la
an la an, dar cã ne aºteaptã bugete com-
plicate în anii urmãtori, cã forurile eu-
ropene au avizat tranzacþia Orange-Te-
lekom ºi cã centrul capitalei este în
alertã din cauza gunoaielor.

Calmitatea de pe scena politicã a fost
favorizatã ºi de sfârºitul sesiunii parla-
mentare, la 30 iunie, dar ºi de vacanþa în
care au intrat cetãþenii încã din primele
zile ale lui cuptor. Cu excepþia politicie-

nilor liberali, aflaþi în campanie pentru
alegerea viitoarei conduceri a PNL,
România a intrat în concediu, profitând
de numãrul scãzut de cazuri de Co-
vid-19, la nivel naþional. Cifrele lunii
iulie ne aratã cã aceasta a debutat cu 31
de cazuri de infectare cu Covid-19 (1 iu-
lie) ºi s-a încheiat cu 156 de noi cazuri
de infectãri, raportate la 31 iulie.

Singurul “cutremur” înregistrat pe
scena politicã a fost revocarea neaºtepta-
tã din funcþia de ministrul al Finanþelor
Publice a lui Alexandru Nazare, care a
iscat vii dispute în interiorul PNL. Pe
lângã acest eveniment, mai consemnãm
eliberarea condiþionatã a lui Liviu Dra-
gnea, din penitenciarul Rahova, unde
executa pedeapsa de 3 ani ºi 6 luni primi-
tã pentru instigare la abuz în serviciu în

dosarul angajãrilor fictive de la
DGASPC Teleorman, precum ºi înche-
ierea misiunii militare din Afganistan,
care a scos din vistieria statului, în ultimii
19 ani, peste 3 miliarde lei.

Certificat digital ºi proiect
pentru o Românie educatã

La 1 iulie, a intrat în vigoare ºi în þara
noastrã certificatului european digital Co-
vid-19, care a fost introdus la nivelul
Uniunii Europene în scopul de a facilita
libera circulaþie pe durata pandemiei. Cer-
tificatul poate fi descãrcat de pe site-ul
certificat-covid.gov.ro ºi este valabil în
funcþie de tipul acestuia, astfel:

- certificatele de vaccinare, pânã la
data de 30 iunie 2022;

- certificatele de testare - 24 de ore
pentru testul antigen rapid ºi 72 de ore
pentru testul real-time PCR;

- certificatele de vindecare - 180 de
zile de la data primului rezultat pozitiv la
testul pentru SARS-CoV-2 înregistrat în
platforma informaticã CoronaForms.

Pânã la 15 iulie, în România au fost
emise peste 1.000.000 de certificate digita-
le. Unele state membre ale Uniunii Euro-
pene, pentru a impulsiona propriul turism,
au renunþat la obligativitatea folosirii ace-
stor certificate. În 7 iulie, preºedintele Kla-
us Iohannis anunþa finalizarea consultãri-
lor privind proiectul „România Educatã” ºi
trecerea la faza de implementare.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU
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