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Numãrãm bobocii: 1. destrãmarea
coaliþiei; 2. falimentul City

Insurance; 3. explozia preþurilor
din energie ºi al 4-lea val

P
rima lunã de toamnã a
avut toate ingredientele
negative necesare unui
impact puternic asupra
mediului economico-so-
cial ºi politic din þara noa-
strã. Septembrie a debutat

cu criza din cadrul coaliþiei de guverna-
re concretizatã în pãrãsirea guvernului
Cîþu de miniºtrii USR-PLUS, a conti-
nuat cu scandalul privind depunerea
moþiunii de cenzurã de cãtre nemulþu-
miþii conduºi de Dan Barna ºi Dacian
Cioloº împreunã cu cei de la AUR ºi s-a
finalizat cu alegerea lui Florin Cîþu ca
preºedinte al PNL, cu o moþiune de
cenzurã a PSD cititã în Parlament ºi cu
vizita la Bucureºti a Ursulei von der
Leyen, preºedintele Comisiei Europe-

ne, pentru aprobarea Planului Naþional
de Redresare ºi Rezilienþã.

În toatã aceastã perioadã, pandemia a
luat un nou avânt ºi ceea ce era denumit
iniþial doar valul al patrulea avea sã se
dovedeascã un adevãrat tsunami pentru
sistemul de sãnãtate din þara noastrã.
Astfel, dacã la întâi septembrie se înregi-
strau pentru 24 de ore 1443 de cazuri noi
de persoane infectate cu Sars-Cov 2 ºi 21
de decese, precum ºi o ratã de incidenþã
la nivel naþional cu mult sub 1 la mie,
pânã la finalul lunii jumãtate din þarã a
trecut de la scenariul verde al pandemiei
la cel roºu. În raportarea oficialã din 30
septembrie erau înregistrate pentru ulti-
mele 24 de ore 12.032 de cazuri noi de
persoane infectate cu Sars-CoV2, 176 de
decese ºi o ratã de incidenþã ridicatã, care

depãºea în multe locuri 3 sau chiar 4 la
mie. Printre “performerii” în acest dome-
niu se numãrau judeþul Ilfov – 7,18 la
mie, Bucureºti – 6,64 la mie, judeþul
Timiº – 6,34 la mie, judeþul Cluj – 4,79 la
mie.

Pe plan economico-financiar, Guver-
nul Cîþu a reuºit sã aprobe abia în luna
septembrie prima rectificare bugetarã
din acest an ºi a stabilit cã în urmãtorii
ºase ani va aloca 50 miliarde lei progra-
mului naþional de investiþii Anghel Sa-
ligny (aºa numitul PNDL 3). În acelaºi
timp, majorarea constantã a preþurilor
din energie consemnatã la mijlocul verii
a cunoscut un impuls puternic în prima
lunã de toamnã, fapt ce a determinat Exe-
cutivul sã iniþieze un act normativ pri-
vind compensarea facturilor consumato-

rilor casnici ºi Camera Deputaþilor sã vo-
teze, în calitate de for decizional, legea
privind consumatorii vulnerabili din
energie.

Tot în plan financiar, ar mai fi de con-
semnat falimentul, constatat cu întârziere
de cãtre Autoritatea pentru Supraveghere
Financiarã, a societãþii de asigurãri City
Insurance. În urma deciziei ASF, Guver-
nul a intervenit pentru plata despãgubiri-
lor în cazul celor 3 milioane de asiguraþi la
City, iar întregul scandal urmeazã sã fie
desluºit de procurorii din cadrul DIICOT
ºi DNA, precum ºi de comisiile parla-
mentare care au audiat conducerea Auto-
ritãþii ºi pe principalii actori din piaþã.

GEORGE MARINESCU
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SEPTEMBRIE IN CIFRE

1 septembrie
ü Premierul Florin Cîþu îl demite pe mi-
nistrul Justiþiei, Stelian Ion, drept pentru
care USR PLUS cere desemnarea unui
nou prim-ministru ºi anunþã cã va susþine
o moþiune de cenzurã dacã Florin Cîþu nu
pleacã.

ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã
de leu: 4,9345 RON, potrivit BNR.

ü BNR anunþã cã, la data de 31 august 2021, rezervele valutare la Banca Naþiona-
lã a României se situau la nivelul de
41.616 milioane de euro, faþã de 39.008
milioane de euro la 31 iulie 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 5.114 milioane de euro. Rezervele
internaþionale ale României (valute plus

aur) la 31 august 2021 erau de 46.730 milioane de euro, faþã de 44.130 milioane de
euro la 31 iulie 2021.

2 septembrie
ü Preºedintele Klaus Iohannis decide numirea ministrului de Interne Lucian
Bode în funcþia de ministru interimar al Justiþiei.

3 septembrie
üMiniºtrii USR PLUS refuzã sã partici-
pe la ºedinþa de guvern în care a fost
aprobatã de miniºtrii PNL ºi UDMR or-
donanþa de urgenþã privind Planul Naþio-
nal de Investiþii Anghel Saligny.

ü USR-PLUS ºi AUR depun o moþiune
de cenzurã împotriva Guvernului.

ü Dolarul atinge cel mai mic curs al lu-
nii faþã de moneda noastrã: 4,1633 lei, conform BNR.

6 septembrie
ü Liderii USR PLUS decid demisia în
bloc din Guvern a tuturor miniºtrilor for-
maþiunii politice.

ü Gramul de aur atinge preþul maxim al
lunii: 244,7195 lei, conform BNR.

7 septembrie
ü Institutul Naþional de Statisticã (INS) confirmã cã economia þãrii noastre a cre-
scut cu 1,8% în trimestrul al doilea din 2021, comparativ cu trimestrul anterior, iar
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, cu 13% pe seria brutã ºi 13,6% pe seria aju-
statã sezonier. În primul semestru al acestui an, Produsul Intern Brut a crescut cu
6,5% pe seria brutã ºi cu 6,2% pe seria ajustatã sezonier, comparativ cu aceeaºi pe-
rioadã din 2020.

ü Guvernul – fãrã miniºtrii USR PLUS – aprobã ordonanþa de urgenþã privind
rectificarea bugetarã.

ü Camera Deputaþilor aprobã Legea consumatorului vulnerabil ºi o trimite spre
promulgare preºedintelui Klaus Iohannis, în contextul creºterii preþurilor energiei.

8 septembrie
ü Preºedintele Klaus Iohannis emite de-
cretele de revocare din funcþie a miniºtri-
lor USR PLUS ºi de numire a interimari-
lor.

9 septembrie
ü Guvernul decide prelungirea stãrii de alertã cu încã 30 de zile, începând cu 10
septembrie.

ü Guvernul aprobã eliberarea din funcþie a tututor prefecþilor ºi subprefecþilor nu-
miþi la propunerea USR PLUS.

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

13 septembrie
ü BNR anunþã cã, în perioada ianuarie -
iulie 2021, contul curent al balanþei de
plãþi a înregistrat un deficit de 9.057 mi-
lioane de euro, comparativ cu 5.350 mi-
lioane de euro în perioada ianuarie - iulie
2020. În structura acestuia, balanþa bu-
nurilor ºi balanþa veniturilor primare au
consemnat deficite mai mari cu 2.321

milioane de euro, respectiv 854 milioane de euro; balanþa serviciilor ºi cea a veni-
turilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 267 milioane de euro, re-
spectiv cu 265 milioane de euro.

15 septembrie
ü Guvernul discutã, în primã lecturã,
proiectul de ordonanþã de urgenþã pri-
vind compensarea facturilor la ener-
gie.

16 septembrie
ü Preºedintele Klaus Iohannis promulgã Legea consumatorului vulnerabil.

17 septembrie
ü Autoritatea pentru Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) declarã insolvenþa City
Insurance, cea mai mare companie de
asigurãri RCA din România.

ü Guvernul aprobã introducerea certi-
ficatului verde COVID pentru accesul
în anumite locaþii sau la evenimente
dacã rata de infectare cu Covid trece de

3 la mie.

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda
noastrã: 4,5309, conform BNR.

22 septembrie
ü Comisiile de specialitate din Senat îi cheamã la audieri pe actorii din piaþa asi-
gurãrilor ºi pe ºefii ASF, dar audierea acestora din urmã are loc o sãptãmânã mai
târziu. (A.V.)
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