
12 pagini

n DE LA ÎNCEPUTUL
ACESTEI LUNI / Alin
Frunzã este directorul
general al Best Jobs

PAGINA 4

5 lei
n Criza politicã se transformã în haos

politic PAGINA 3

n Lunic Franchising and Consulting
a coborât sub pragul de 5% deþinere
la Sphera PAGINA 4

n Sentix: Încetinirea creºterii sau
începutul unui nou ciclu de scãdere
economicã? PAGINA 12

n SE LISTEAZÃ LA SEUL, LUNA ACEASTA /
Hyundai Heavy Industries vrea sã
atragã 934 de milioane de dolari
prin IPO PAGINA 12

Marþi, 7 septembrie 2021, nr. 172 (6952),

GRAM AUR = 244,7195 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5534 RON EURO = 4,9475 RON DOLAR = 4,1718 RON

Valuri, valuri -
pandemia, inflaþia ºi
creºterea economicã

L
una august a consemnat, ofi-
cial, intrarea þãrii noastre în
valul patru al pandemiei de
Covid-19. De la jumãtatea
lunii trecute, numãrul de noi
cazuri de infectare cu va-
rianta Delta a Sars-Cov 2 a

crescut semnificativ, în condiþiile unei
scãderi acute a campaniei de vaccinare.
Dacã la 1 august Grupul de Comunica-
re Strategicã înregistra 152 de noi ca-
zuri de infectare, la finalul lunii trecute
a fost consemnatã o creºtere de peste
opt ori a acestui numãr, ajungându-se,
în 31 august, la 1313 noi pacienþi infec-

taþi cu varianta Delta.
Din punct de vedere politic, august

s-a situat între retrograd ºi optimist –
dacã þinem cont de statisticile ºi progno-
zele privind creºterea economiei naþio-
nale ºi a produsului intern brut. Cât pri-
veºte caracterul retrograd, acesta se refe-
rã strict la dezvãluirile privind trecutul
contravenþional al premierului Florin
Cîþu pe tãrâm american, care l-a ajuns
din urmã pe ºeful Guvernului abia acum,
în plinã campanie internã pentru ºefia
PNL, la 21 de ani de la data faptelor re-
spective. Peste toate acestea s-au adãugat
disputele din cadrul coaliþiei de guverna-

re cu partenerii din USRPLUS privind
rectificarea bugetarã, care nu a fost încã
aprobatã la finalul lunii august, ºi aºa-nu-
mitul PNDL 3 – Programul Naþional de
Investiþii Anghel Saligny, cel care a
încins spiritele, disputã ale cãrui efecte
negative se resimt acum, la începutul lu-
nii septembrie. Toate acestea au avut loc
ºi în prezenþa noului ministru al
finanþelor publice, Dan Vîlceanu, care a
fost învestit în funcþia respectivã în 18
august.

Tot în august, Banca Naþionalã a
României a majorat la 5,6% prognoza de
inflaþie pentru finalul acestui an, iar Mi-

nisterul Finanþelor a anunþat un deficit
bugetar la jumãtate de an de 2,89% din
PIB.

În semestrul întâi, economia a cre-
scut, comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului trecut, cu 6,5% pe seria brutã ºi
cu 6,2% pe seria ajustatã sezonier. ªi
prognozele de creºtere economicã sunt
în creºtere, acestea fiind revizuite pozi-
tiv pentru acest an, la 7% de la 5% - esti-
marea din aprilie pentru creºterea
PIB-ului.

GEORGE MARINESCU
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AUGUST IN CIFRE

Evenimentele lunii trecute

2 august
ü BNR anunþã cã, la data de 31 iulie
2021, rezervele valutare la Banca Naþio-
nalã a României se situau la nivelul de
39.008 milioane de euro, faþã de 36.831
milioane de euro la 30 iunie 2021. Nive-
lul rezervei de aur s-a menþinut la 103,6
tone. În condiþiile evoluþiilor preþurilor
internaþionale, valoarea acesteia s-a si-

tuat la 5.122 milioane de euro. Rezervele internaþionale ale României (valute plus
aur) la 31 iulie 2021 au fost de 44.130 milioane de euro, faþã de 41.757 milioane de
euro la 30 iunie 2021.

ü Dolarul atinge cel mai mic curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,1348 lei, con-
form BNR.

5 august
ü Guvernul decide prelungirea stãrii de
alertã cu încã 30 de zile, începând cu 11
august.

ü Guvernul aprobã deplasarea în Grecia
a unei misiuni a Departamentului pentru
Situaþii de Urgenþã pentru sprijin în lupta
împotriva incendiilor din aceastã þarã.

6 august
ü Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României decide menþinerea
ratei dobânzii de politicã monetarã la nivelul de 1,25% pe an.

9 august
ü Banca Naþionalã a României majoreazã la 5,6% prognoza de inflaþie pentru fi-
nalul acestui an, de la 4,1%, cât era previziunea anterioarã, lansatã în luna mai.

10 august
ü Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 233,2254 lei, potrivit BNR.

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

ü Institutul Naþional de Statisticã (INS)
anunþã cã rata anualã a inflaþiei a urcat la
5% în luna iulie 2021, de la 3,9% în iu-
nie, în condiþiile în care mãrfurile neali-
mentare s-au scumpit cu 7,64%, servicii-
le - cu 2,74%, iar mãrfurile alimentare -
cu 2,33%. Preþul energiei electrice a înre-
gistrat cea mai mare creºtere anualã în

categoria produselor nealimentare, de 24,65%, pe fondul unui avans lunar de
4,18%, în timp ce preþurile gazelor au crescut cu 20,49% în ritm lunar, creºterea
anualã fiind de 20,55%, conform INS.

ü Dupã ºedinþa de guvern din ziua re-
spectivã, premierul Florin Cîþu este pus
în situaþia sã explice un incident petrecut
în anul 2000, în Iowa, SUA, când a fost
condamnat la douã zile de închisoare
pentru cã a fost depistat conducând sub
influenþa bãuturilor alcoolice.

ü În ºedinþa de guvern este prezentat în
primã lecturã proiectul de ordonanþã de urgenþã pentru aprobarea programului
Anghel Saligny, program pe care miniºtrii USRPLUS îl numesc PNDL 3 ºi spun
cã este un nou mijloc de sifonare a banilor publici.

13 august
ü BNR anunþã cã, în perioada ianuarie -
iunie 2021, contul curent al balanþei de
plãþi a înregistrat un deficit de 7.040 de
milioane de euro, comparativ cu 4.059
milioane de euro în perioada ianuarie -
iunie 2020. În structura acestuia, balanþa
bunurilor ºi balanþa veniturilor primare
au consemnat deficite mai mari cu 1.557

milioane de euro, respectiv 1.110 milioane de euro; balanþa veniturilor secundare
ºi cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 276 de milioane de euro, re-
spectiv cu 38 de milioane de euro.

ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,9118 RON, potrivit BNR.

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda noa-
strã: 4,5347, conform BNR.

17 august
ü Institutului Naþional de Statisticã anunþã cã PIB-ul þãrii noastre a crescut cu
13%, pe seria brutã, ºi cu 13,6% pe seria ajustatã sezonier, în trimestrul al doilea
din 2021, faþã de acelaºi trimestru din 2020. Conform INS, PIB-ul a crescut, în
ritm anual, cu 6,5%, pe seria brutã ºi cu 6,2% pe seria ajustatã sezonier.

18 august
ü Preºedintele Klaus Iohannis aprobã
decretul de numire a lui Dan Vîlceanu în
funia de ministru al Finanþelor, post deþi-
nut interimar de premierul Florin Cîþu
din 8 iulie, de la revocarea fostului minis-
tru de resort, Alexandru Nazare.

19 august
ü Comisia Naþionalã de Strategie ºi Prognozã (CSNP) revizuieºte în sens pozitiv esti-
mareadecreºtereeconomicãdinacestan, la7%,de la5%,câtanticipa înaprilie. (A.V.)
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LA ÎNCHIDEREA EDIÞIEI

Miniºtrii USRPlus
au anunþat cã
demisioneazã din
Guvern

M
iniºtrii USRPlus ºi-au anunþat, asearã, la închiderea ediþiei, demisia în
bloc, în semn de protest faþã de premierul Florin Cîþu, în contextul în
care moþiunea de cenzurã nu a intrat pe circuitul de aprobare. Varianta
unei eventuale demisii în bloc fusese avansatã ieri ºi pe surse, înainte

de ºedinþa internã a partidului, în care s-a decis retragerea din Guvernul Cîþu.
“Încã de la înfiinþare am spus cã vom fi un partid altfel ºi suntem un partid al-

tfel. Miniºtrii noºtri au arãtat cã pot fi ºi altfel. (... ) Ministrul Ghinea a finalizat
PNRR, cel mai important proiect al României dupã Revoluþie, Ministrul Tran-
sporurile Cãtãlin Drulã a finalizat douã licitaþii de autostrãzi. (...) Dar vãzând ce
s-a întâmplat astãzi (ieri - n.r.) în Parlament, am decis cã nu mai putem merge
mai departe cu un premier care risipeºte resursele naþiunii pentru interesul politic
propriu. (...) Nu se mai poate aºa. Florin Cîþu a dinamitat conºtient aceastã coali-
þie. El nu mai poate fi premier. (...) Miniºtrii USRPlus se retrag din cabinetul
Cîþu. Mâine (astãzi - n.r.) dimineaþã, la prima orã, premierul va avea demisiile
noastre pe masã. (M.G.)
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