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C
ontextul geo-politic a con-
tinuat sã afecteze viaþa
economicã a þãrii noastre ºi
pe parcursul lunii trecute,
respectarea de cãtre autori-
tãþile de la Bucureºti a san-
cþiunilor economice impu-

se Federaþiei Ruse de Uniunea Euro-
peanã ºi SUA punându-ºi amprenta
asupra economiei, care a înregistrat o
reducere a vitezei de creºtere, o majo-
rare accentuatã a preþurilor ºi, în final,
o inflaþie de 13,8%, procent ce nu l-a
speriat pe Mugur Isãrescu, guvernato-
rul BNR, care ne recomandã sã ne cal-
mãm cu un ceai de tei. Spre deosebire
de ºeful bãncii centrale, preºedintele
Klaus Iohannis ne îndeamnã la cum-

pãtarea cheltuielilor ºi aruncã inflaþia
mare pe spatele lui Vladimir Putin, pe
care îl considerã singurul responsabil
de actuala situaþie economico-finan-
ciarã din þara noastrã. Mai mult, ºeful
statului susþine cã actuala coaliþie de
guvernare PSD- PNL-UDMR îºi face
treaba, chiar dacã a pierdut de mult hã-
þurile stãpânirii inflaþiei ºi chiar dacã
la începutul primãverii a cunoscut
câteva fricþiuni care au dus la demisia
lui Florin Cîþu, la începutul lunii apri-
lie, din fruntea PNL ºi la înscãunarea
premierului Nicolae Ciucã drept
“mareºal al liberalilor”.

În acest timp, din cauza atrocitãþilor
comise de forþele armate ale Federaþiei
Ruse în Ucraina, a crescut numãrul re-

fugiaþilor care au intrat în þara noastrã.
Astfel, conform datelor Inspectoratu-
lui General al Poliþiei de Frontierã ºi
Ministerului Afacerilor Interne, de la
declanºarea crizei din Ucraina ºi pânã
la data de 30.04.2022, au intrat în Rom-
ânia 828.873 de cetãþeni ucraineni.
Dintre aceºtia, de la începerea conflic-
tului ºi pânã la finalul lunii trecute,
4.345 de cetãþeni ucraineni au solicitat
azil în þara noastrã, în timp ce 12751 au
cerut ºi primit permise de ºedere tem-
porarã.

Inflaþia – nestãpânitã de
Guvern ºi de BNR

Cifrele publicate de Institutul Naþio-
nal de Statisticã (INS) pentru luna aprilie

au depãºit estimãrile analiºtilor în ceea
ce priveºte nivelul inflaþiei, specialiºtii
preconizând cã urmeazã o perioadã lun-
gã de preþuri crescute. În acest context,
economiºtii avertizeazã populaþia sã-ºi
reducã cheltuielile acolo unde se poate ºi
sã facã economii. Indicele preþurilor de
consum a înregistrat, luna trecutã, o ratã
anualã de 13,8%, cea mai mare din ia-
nuarie 2004, dupã ce, în luna martie, ni-
velul inflaþiei era de 10,2%, pe fondul
unei majorãri lunare de 3,7%, conform
datelor INS. Aºteptãrile din piaþã indicau
o accelerare a creºterii anuale a inflaþiei
pânã la 11,2%.

GEORGE MARINESCU
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APRILIE FINANCIAR

1 aprilie
ü BNR anunþã cã, la data de 31 martie
2022, rezervele valutare la Banca Naþio-
nalã a României se situau la 40.143 de
milioane de euro, faþã de 41.877 de mi-
lioane de euro la 28 februarie 2022. Ni-
velul rezervei de aur s-a menþinut la
103,6 tone. În condiþiile evoluþiilor pre-

þurilor internaþionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.772 milioane de euro. Rezer-
vele internaþionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2022 erau de 45.915
milioane de euro, faþã de 47.548 milioane de euro la 28 februarie 2022.

ü Dolarul atinge cel mai mic curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,4763 lei, con-
form BNR.

2 aprilie
ü Florin Cîþu îºi înainteazã demisia din
funcþia de preºedinte al PNL.

4 aprilie
ü Preºedintele Ucrainei, Volodimir Ze-
lenski, susþine un discurs video în plenul
Parlamentului României.

ü Gramul de aur, cotat la nivelul minim
al lunii: 278,1553 lei, potrivit BNR

5 aprilie
ü Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României decide majorarea ra-
tei dobânzii de politicã monetarã la nivelul de 3% pe an, de la 2,50% pe an,
începând cu data de

6 aprilie
ü Dan Vîlceanu, care ºi-a înaintat demisia din funcþia de secretar general al PNL,
demisioneazã ºi din funcþia de ministru al Investiþiilor ºi Proiectelor Europene.

ü Guvernul decide suplimentarea bugetului programului naþional de investiþii
“Anghel Saligny” cu 15,5 miliarde lei, la 65,5 miliarde lei.

ü Guvernul Ciucã aprobã o ordonanþã de urgenþã prin care salariaþii angajatorilor
afectaþi de conflictul din Ucraina vor beneficia de o indemnizaþie plãtitã din fonduri
de la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj.

7 aprilie
ü Preºedintele Klaus Iohannis îl numeºte interimar în fruntea Ministerului Inve-
stiþiilor ºi Proiectelor Europene pe Marcel-Ioan Boloº, care la data respectivã era
ministrul Cercetãrii, Inovãrii ºi Digitalizãrii.

8 aprilie
ü Guvernul aprobã alocarea a 45 de milioane de lei pentru susþinerea cheltuielilor
cu hrana cetãþenilor strãini sau apatrizilor aflaþi în situaþii deosebite, proveniþi din
zona conflictului armat din Ucraina, gãzduiþi de persoane fizice.

10 aprilie
ü Congresul Extraordinar al PNL îl ale-
ge în funcþia de preºedinte al partidului
pe premierul Nicolae Ciucã.

11 aprilie
ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,9409 RON, potrivit BNR.

13 aprilie
ü BNR anunþã cã, în perioada ianuarie - februarie 2022, contul curent al balanþei
de plãþi a înregistrat un deficit de 2.252 milioane de euro, comparativ cu 1.442 mi-
lioane de euro în perioada ianuarie - februarie 2021. În structura acestuia, balanþa
bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.192 milioane de euro, balanþa ser-
viciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 131 de milioane de euro, balanþa ve-
niturilor primare ºi-a redus excedentul cu 10 milioane de euro, iar balanþa venituri-
lor secundare a înregistrat un deficit mai mic cu 261 milioane de euro.

ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,8883 lei, potrivit
datelor BNR.

14 aprilie
ü Guvernul Ciucã decide suplimentarea
cu 200 de milioane de lei a bugetului Mi-
nisterului Transporturilor ºi Infrastructu-
rii, în vederea fluidizãrii tranzitului de
mãrfuri în Portul Constanþa.

ü Executivul aprobã ordonanþa de urgenþã prin care sunt diminuate arieratele bu-
getare ale unor operatori economici din industria naþionalã de apãrare.

18 aprilie
ü Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) dispune trimiterea în judecatã,
sub control judiciar, a lui Ion Rãdoi,
preºedinte al sindicatului Unitatea - Sin-
dicatul Liber din Metrou (USLM) ºi ad-
ministrator în fapt al SC Sindomet Ser-
vcom SRL pentru infracþiunile de folosi-

re a influenþei sau autoritãþii de cãtre o persoanã ce deþine o funcþie de conducere
într-un sindicat, având ca scop obþinerea de foloase necuvenite ºi ºantaj.

ü Gramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 293,5093 lei, conform BNR.

19 aprilie
ü Fondul Monetar Internaþional (FMI) îºi revizuieºte în jos estimarea privind
creºterea economiei României în acest an, de la 4,8% cât preconiza în toamna lui
2021, la 2,2%.

20 aprilie
ü Camera Deputaþilor adoptã, în calitate
de for decizional, proiectul de lege care
simplificã birocraþia ºi regimul fiscal
pentru investitorii individuali la bursã.
Actul normativ vizeazã reducerea impo-
zitului pe câºtigul din tranzacþii de la
10% la 1% pentru titluri deþinute mai
mult de un an, respectiv 3% pentru titluri

deþinute mai puþin de un an, implementarea unui sistem de reþinere la sursã ºi eli-
minarea obligativitãþii de declarare/compensare a pierderilor.
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