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Guvernul Cîþu - demis ºi
copleºit de valul al 4-lea al

pandemiei, preþuri plafonate
în energie, rating de þarã stabil

V
alul al patrulea al pande-
miei ºi-a pus amprenta
asupra activitãþilor de-
sfãºurate de autoritãþi pe
întreg parcursul lunii oc-
tombrie. Ceea ce era
anunþat de specialiºti încã

din timpul sezonului estival, când Gu-
vernul a renunþat aproape total la re-
stricþii ºi la mãsurile de protecþie impu-
se, s-a adeverit în mijlocul toamnei,
când numãrul infectãrilor cu tulpina
Delta a virusului Sars-Cov 2 a crescut
exponenþial, la fel cum a crescut ºi nu-
mãrul deceselor ºi cel al persoanelor

internate la secþiile de Terapie Intensi-
vã ale spitalelor din þara noastrã. Prac-
tic, din ignoranþa autoritãþilor centrale,
a slabei pregãtiri a unitãþilor medicale
ºi a reducerii substanþiale a campaniei
naþionale de vaccinare, valul al patru-
lea al pandemiei s-a transformat într-un
tsunami în þara noastrã, vârful fiind
atins în 19 octombrie, când au fost înre-
gistrate, în 24 de ore, 18.863 de noi ca-
zuri de infectare cu Sars-Cov 2 ºi 574
de decese cauzate de Covid-19. Toatã
aceastã situaþie a dus la înãsprirea re-
stricþiilor introduse de autoritãþi ºi la
introducerea obligativitãþii folosirii

certificatului verde pentru activitãþile
neesenþiale.

Peste criza sanitarã profundã, þara
s-a confruntat ºi cu o crizã politicã,
imediat dupã demiterea, în 5 octom-
brie, de cãtre Parlament a guvernului
Cîþu, în urma adoptãrii moþiunii iniþiatã
în luna septembrie de PSD. Bâjbâielile
clasei politice au marcat întreaga lunã,
un guvern minoritar – Cabinetul USR
condus de Dacian Cioloº – fiind re-
spins de Parlament, în timp ce un alt
guvern minoritar PNL-UDMR nu a
mai ajuns la votul din plen, deoarece
premierul desemnat Nicolae Ciucã ºi-a

depus mandatul, în urma eºuãrii nego-
cierilor pentru alcãtuirea unei majori-
tãþi parlamentare.

Pe plan economic, ar fi de menþionat
cã cele trei agenþii internaþionale - Fitch,
Standard&Poors ºi Moody’s - ne-au pã-
strat sau chiar ne-au îmbunãtãþit ratin-
gul de þarã ºi cã Ecofin ne-a aprobat Pla-
nul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
ºi, implicit, deblocarea avansului de 3,8
miliarde euro ce poate fi accesat ime-
diat.

GEORGE MARINESCU
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OCTOMBRIE IN CIFRE

1 octombrie

ü Are loc un incendiu la secþia ATI din
cadrul Spitalului de Boli Infecþioase
Constanþa, unde erau internaþi mai mulþi
pacienþi cu Covid-19. ªapte din cei zece
pacienþi de la ATI au decedat în incendiu,
iar trei au murit ulterior.

ü BNR anunþã cã, la data de 30 septembrie 2021, rezervele valutare la Banca Na-
þionalã a României se situau la nivelul de 41.216 milioane de euro, faþã de 41.616
milioane de euro la 31 august 2021. Nivelul rezervei de aur s-a menþinut la 103,6
tone. În condiþiile evoluþiilor preþurilor internaþionale, valoarea acesteia s-a situat
la 4.971 milioane de euro. Rezervele internaþionale ale României (valute plus aur)
la 30 septembrie 2021 erau de 46.187 milioane de euro, faþã de 46.730 milioane de
euro la 31 august 2021.

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda noa-
strã: 4,5833, conform BNR.

2 octombrie

ü Guvernul introduce noi restricþii în
contextul pandemiei: desfãºurarea unor
activitãþi este permisã doar persoanelor
care sunt vaccinate împotriva Covid-19
sau care au trecut prin boalã.

4 octombrie

ü Guvernul aprobã ordonanþa de urgenþã prin care stabileºte compensarea preþu-
lui energiei electrice ºi al gazelor naturale.

ü Guvernul aprobã actul normativ prin care stabileºte majorarea cu 10% a sala-
riului minim net pe economie de la începutul lui 2022.

ü Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 239,9534 lei, potrivit BNR.

5 octombrie

ü Guvernul condus de Florin Cîþu este
demis de Parlament, prin moþiune de
cenzurã.

ü Consiliul de administraþie al Bãncii
Naþionale a României decide majorarea
ratei dobânzii de politicã monetarã la ni-

velul de 1,50% pe an, de la 1,25%, începând cu data de 6 octombrie.

ü Dolarul atinge cel mai ridicat curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,2859 lei,
conform BNR.

6 octombrie

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

10 octombrie

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

11 octombrie

ü Preºedintele Klaus Iohannis îl desemneazã pe ºeful USR - Dacian Cioloº - pen-
tru funcþia de premier însãrcinat cu formarea noului guvern.

12 octombrie

ü Fondul Monetar Internaþional (FMI)
îºi îmbunãtãþeºte estimãrile privind
evoluþia economiei noastre, care ar
urma sã înregistreze în acest an o
creºtere de 7%, faþã de 6%, cât estima în
primãvarã.

13 octombrie

ü Euro atinge cursul maxim al lunii, faþã de leu: 4,9490 lei, potrivit cifrelor BNR.
Acest nivel va mai fi consemnat în 19 ºi 28 octombrie.

14 octombrie

ü BNR anunþã cã, în perioada ianuarie -
august 2021, contul curent al balanþei de
plãþi a înregistrat un deficit de 10.149 mi-
lioane de euro, comparativ cu 6.549 mi-
lioane de euro în perioada ianuarie - au-
gust 2020. În structura acestuia, balanþa
bunurilor ºi balanþa veniturilor primare

au consemnat deficite mai mari cu 2.389 milioane de euro, respectiv 587 de milio-
ane de euro; balanþa veniturilor secundare ºi cea a serviciilor au înregistrat exce-
dente mai mici cu 315 milioane de euro, respectiv cu 309 milioane de euro.

15 octombrie

ü Agenþia de rating Moody’s reconfirmã ratingul suveran aferent datoriei guver-
namentale a României la Baa3/P-3 pentru datoria pe termen lung ºi scurt în mone-
dã localã ºi valutã ºi îmbunãtãþeºte perspectiva de la ”negativã” la ”stabilã”.

ü Agenþia de evaluare Standard&Poor’s reconfirmã ratingul suveran aferent da-
toriei guvernamentale a României la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung ºi
scurt în monedã localã ºi valutã, precum ºi perspectiva stabilã.

19 octombrie

ü Þara noastrã atinge vârful valului 4 al
pandemiei, înregistrând, în numai 24 de
ore, 18.863 de cazuri noi de infectare cu
Sars-Cov-2, 574 de decese cauzate de
Covid-19 ºi 1.805 pacienþi bolnavi de
Covid în secþiile ATI.

ü Dolarul atinge cel mai mic curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,2444 lei, con-
form BNR.

20 octombrie

ü Dacian Cioloº nu obþine majoritatea
parlamentarã necesarã învestirii Cabine-
tului pe care l-a propus.

21 octombrie

ü Peºedintele Klaus Iohannis îl desemneazã pentru funcþia de premier pe senato-
rul liberal Nicolae Ciucã (ministrul Apãrãrii Naþionale).

22 octombrie

ü Guvernul interzice organizarea de evenimente private - nunþi, botezuri, conferin-
þe, workshopuri – timp de 30 de zile. Programul de funcþionare al magazinelor este
limitat între orele 5:00 ºi 21:00, iar de la ora 22:00, pe întreg teritoriul þãrii, se interzi-
ce circulaþia persoanelor, cu excepþia celor vaccinate sau trecute prin boalã. (A.V.)
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