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Generalul Ciucã a speriat
pandemia; crizele îºi vãd de treabã;
numit ministru al Transporturilor,

Grindeanu a prins o vitezã de
2,6 km/zi de autostradã

C
riza politicã generatã de
ruptura dintre PNL ºi USR
s-a sfârºit în ultima lunã de
toamnã, odatã cu înþelege-
rea parafatã de echipele de
negociere ale PSD, PNL ºi
UDMR, care au ajuns la un

consens pe programul de guvernare
dupã lungi dezbateri tensionate, ºi care
au reuºit în Parlament sã obþinã votul
de învestiturã pentru un nou guvern cu
puteri depline, condus în calitate de
prim-ministru de generalul în rezervã,
Nicolae Ciucã, fost ministru al Apãrã-
rii Naþionale. Negocierile dintre cele

trei partide au dus la actualul rezultat
de pe scena politicã, prin prisma nece-
sitãþii combaterii rãspândirii pande-
miei, care în luna octombrie ajunsese la
cote alarmante, dar care la finalul lunii
noiembrie a înregistrat o pierdere acutã
de ritm în þara noastrã. Astfel, dacã la
19 octombrie au fost înregistrate, în 24
de ore, 18.863 de noi cazuri de infecta-
re cu Sars-Cov 2 ºi 574 de decese cau-
zate de Covid-19, la 1 noiembrie, în 24
de ore, au fost înregistrate 6993 cazuri
noi de persoane infectate cu
Sars-Cov-2 ºi 322 decese cauzate de
Covid-19, pentru ca la 30 noiembrie

statistica oficialã sã ne arate în 24 de
ore doar 1141 de cazuri noi de persoane
infectate cu coronavirus ºi 89 de decese
cauzate.

Efectele pandemiei s-au fãcut simþi-
te ºi asupra cheltuielilor efectuate de
administraþiile publice locale ºi de au-
toritãþile centrale, care au rãmas fãrã
banii necesari la final de an, astfel încât
noul guvern a fost nevoit sã opereze, în
a doua ºedinþã, o rectificare bugetarã
care a asigurat sumele pentru plata sa-
lariilor bugetarilor, pensiilor, subven-
þionãrii facturilor la energia electricã ºi
energia termicã ºi funcþionãrii întregu-

lui aparat de stat.
Creºterea cheltuielilor publice nu

avea cum sã rãmânã fãrã efect în econo-
mia naþionalã, fapt consemnat în rata in-
flaþiei, estimatã la 7,5% de Banca Naþio-
nalã a României, banca centralã ma-
jorând rata dobânzii de politicã monetarã
cu 0,25%, la nivelul de 1,75% pe an, ºi
rata dobânzii aferente facilitãþii de credi-
tare (Lombard) la 2,5% de la 2%, decizii
menite sã contracareze avansul continuu
al inflaþiei.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

NOIEMBRIE FINANCIAR

1 noiembrie

ü BNR anunþã cã, la data de 31 octom-
brie 2021, rezervele valutare la Banca
Naþionalã a României se situau la nivelul
de 39.843 milioane de euro, faþã de
41.216 milioane de euro la 30 septem-
brie 2021. Nivelul rezervei de aur s-a
menþinut la 103,6 tone. În condiþiile evo-
luþiilor preþurilor internaþionale, valoarea

acesteia s-a situat la 5.141milioane de euro. Rezervele internaþionale ale României
(valute plus aur) la 31 octombrie 2021 erau de 44.984 milioane de euro, faþã de
46.187 milioane de euro la 30 septembrie 2021.

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda noas-
trã: 4,6751 lei, conform BNR.

2 noiembrie

ü Dolarul atinge cel mai mic curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,265 lei, con-
form BNR.

3 noiembrie

ü Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 244,7707 lei, potrivit BNR.

8 noiembrie

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

ü Este reluat procesul educaþional cu prezenþã fizicã în unitãþile de învãþãmânt.

9 noiembrie

ü Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României decide majorarea ra-
tei dobânzii de politicã monetarã la nivelul de 1,75%, de la 1,50%, începând cu
data de 10 noiembrie 2021.

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

10 noiembrie

ü Guvernul interimar condus de Florin
Cîþu decide alocarea sumei de 332,5 mi-
lioane lei din Fondul de rezervã bugetarã
pentru suplimentarea bugetului Ministe-
rului Sãnãtãþii, în scopul achiziþionãrii a
70.000 flacoane de Remdesivir, finanþã-
rii cheltuielilor funcþionãrii centrelor de
vaccinare, suplimentãrii achiziþionãrii de

tichete de masã acordate persoanelor cu schemã completã de vaccinare, finanþãrii
programelor naþionale de sãnãtate ºi decontãrii testelor RT-PCR realizate în unitã-
þile sanitare conform metodologiei aflate astãzi în vigoare.

11 noiembrie

ü Comisia Europeanã estimeazã cã eco-
nomia României va creºte cu 7% în
2021, dupã ce, în iulie, anticipa un avans
de 7,4%.

ü Cabinetul decide alocarea unor sume
din Fondul de rezervã bugetarã pentru
asigurarea continuitãþii serviciului pu-
blic de alimentare cu energie termicã în

sistem centralizat a populaþiei în mai multe municipii ºi oraºe din þarã, care se con-
fruntau cu o acutã lipsã a sumelor necesare.

12 noiembrie

ü Direcþia Naþionalã Anticorupþie
anunþa cã Gheorghe Adrian Miuþescu,
deputat ºi preºedinte al Organizaþiei Ju-
deþene PNL Argeº, este urmãrit penal
sub aspectul sãvârºirii a opt infracþiuni
de folosire a influenþei sau autoritãþii de
cãtre o persoanã care deþine o funcþie de
conducere într-un partid, în scopul obþi-

nerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Alãturi de acesta, în dosa-
rul de la DNA mai sunt urmãriþi penal Gelu Tofan, viceprimar al municipiului
Piteºi ºi preºedinte al PNLPiteºti, Cristian Mitrofan, vicepreºedinte al PNLArgeº,
ºi Ovidiu Chiru, comisar superior la Comisariatului Judeþean pentru Protecþia
Consumatorului Argeº.

ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,9476 RON, potrivit BNR.

15 noiembrie

ü BNR anunþã cã, în perioada ianuarie - septembrie 2021, contul curent al balan-
þei de plãþi a înregistrat un deficit de 11.500 milioane de euro, comparativ cu 7.836
milioane de euro în perioada ianuarie - septembrie 2020. În structura acestuia, ba-
lanþa bunurilor ºi balanþa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu
2.719 milioane de euro, respectiv 145 milioane de euro; balanþa serviciilor ºi cea a
veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 418 milioane de euro,
respectiv cu 382 milioane de euro.

16 noiembrie

ü Institutul Naþional de Statisticã
(INS) anunþã cã, în trimestrul al treilea
din 2021, creºterea economiei þãrii no-
astre a încetinit la 0,3% faþã de perioa-
da aprilie-iunie, iar comparativ cu ace-
eaºi perioadã a anului trecut, avansul
PIB a fost de 7,2% pe serie brutã ºi 8%
pe serie ajustatã. Conform sursei citate,

în primele nouã luni ale acestui an, PIB-ul României a crescut cu 7,1% pe seria
brutã ºi cu 6,8% pe cea ajustatã sezonier, faþã de acelaºi interval din anul prece-
dent.

ü Gramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 262,4832 lei, conform BNR.

17 noiembrie

ü Guvernul suplimenteazã din nou bu-
getul Ministerului Sãnãtãþii, de aceastã
datã cu suma de 30 de milioane de lei.

ü Euro atinge cursul maxim al lunii, faþã
de leu: 4,9491 lei, potrivit cifrelor BNR.
Acest nivel va mai fi consemnat în 22, 24
ºi 26 noiembrie.

22 noiembrie

ü Preºedintele þãrii, Klaus Iohannis, îl desemneazã, la propunerea PSD, PNL ºi
UDMR, pe generalul în rezervã Nicolae Ciucã pentru funcþia de prim-ministru
însãrcinat cu alcãtuirea noului guvern ºi obþinerea votului de învestiturã. (A.V.)
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