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Criza din energie -
combãtutã cu legea offshore

ºi inflaþia, cu programul
“Sprijin pentru România”

P
erspectivele crizei ener-
getice ºi a celei alimentare
din cauza extinderii în
timp a rãzboiului din
Ucraina au marcat luna
trecutã, atât la nivel naþio-
nal, cât ºi la nivel europe-

an ºi global, decidenþii politici fiind ne-
voiþi sã ia mãsuri pentru atenuarea im-
pactului celor douã crize. Dacã la nivel
european s-a discutat despre a ºasea
rundã de sancþiuni economice împotri-
va Federaþiei Ruse, pe plan intern coa-
liþia PSD-PNL-UDMR a reuºit sã trea-
cã rapid prin Parlament legea offshore,

pentru a permite extragerea, încã din
cursul acestui an, a primelor cantitãþi
de gaze naturale din Marea Neagrã. În
ceea ce priveºte o eventualã crizã cau-
zatã de inflaþia galopantã, coaliþia de
guvernare a continuat implementarea
programului “Sprijin pentru Rom-
ânia”, prin intermediul cãruia sunt alo-
cate fonduri consistente atât pentru
sprijinirea categoriilor sociale defavo-
rizate, cât ºi pentru mediul de afaceri
privat, care are nevoie de finanþare
pentru investiþii menite sã ducã la dez-
voltarea economiei naþionale. Prin pri-
sma nevoii de finanþare, Ministerul Fi-

nanþelor a fost nevoit sã se împrumute
cu 11,9 miliarde lei pe parcursul lunii
trecute, în timp ce Banca Naþionalã a
României a oferit, în 20 mai, o progno-
zã de 14,2% a inflaþiei pe luna iunie.

În planul politicii externe, luna trecutã
au continuat dialogurile pe care
preºedintele Klaus Iohannis ºi decidenþii
de la Bucureºti le-au purtat cu mai mulþi
ºefi de stat sau de guvern, care au venit în
România, printre aceºtia numãrându-se
Gitana Nauseda - preºedintele Lituaniei,
Frank-Walter Steinmeier – preºedintele
Germaniei ºi Antonio Costa – prim-mi-
nistrul Portugaliei. Klaus Iohannis a par-

ticipat, la finalul lunii, la reuniunea ex-
traordinarã a Consiliului European, unde
a fost discutatã situaþia din Ucraina ºi a
fost stabilit al ºaselea pachet de sancþiuni
economice privind stoparea importurilor
de þiþei din Federaþia Rusã.

În palierul intern, luna trecutã a con-
semnat ºi sentinþele definitive în dosarul
Colectiv ºi dosarul Oprescu. Dupã apro-
ape ºapte ani de procese, vinovaþii pro-
ducerii tragediei de la Clubul Colectiv au
în închisoare.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

LUNA MAI FINANCIARA

2 mai

ü BNR anunþã cã, la data de 30 aprilie
2022, rezervele valutare la Banca Naþio-
nalã a României se situau la 40.501 mi-
lioane de euro, faþã de 40.143 de milioa-
ne de euro la 31 martie 2022. Nivelul re-
zervei de aur s-a menþinut la 103,6 tone.
În condiþiile evoluþiilor preþurilor inter-

naþionale, valoarea acesteia s-a situat la 6.032 milioane de euro. Rezervele interna-
þionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2022 erau de 46.533 milioane
de euro, faþã de 45.915 milioane de euro la 31 martie 2022.

ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,8314 lei, potrivit
datelor BNR.

3 mai

ü Este semnat contractul privind achizi-
þia de cãtre Romgaz SA a acþiunilor emi-
se de ExxonMobil Exploration and Pro-
duction Ro. Ltd. pentru 50% din perime-
trul Neptun Deep, tranzacþie în valoare
de 1,06 miliarde de euro.

4 mai

ü Guvernul aprobã o ordonanþã de ur-
genþã ce stabileºte cadrul instituþional ºi
financiar de implementare ºi gestionare a
fondurilor alocate României prin Fondul
pentru modernizare.

ü Executivul aprobã conþinutul Progra-
mului de convergenþã pentru perioada

2022-2025, care are la bazã Strategia fiscal-bugetarã pentru aceeaºi perioadã ºi
prognoza cadrului macroeconomic pe termen mediu.

ü Guvernul aprobã ºi trimite Parlamentului un proiect legislativ privind suprave-
gherea prudenþialã a societãþilor de servicii de investiþii financiare.

5 mai

ü Gramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 284,7425 lei, conform BNR.

6 mai

ü Guvernul aprobã ordonanþa de urgenþã prin care acordã microgranturi ºi gran-
turi pentru capital de lucru entitãþilor din domeniul agroalimentar cu finanþare din
fonduri externe nerambursabile.

9 mai

ü Executivul aprobã un act normativ
prin care acordã, pânã la 31 decembrie
2022, sprijin material categoriilor de per-
soane aflate în situaþii de risc de depriva-
re materialã ºi/sau risc de sãrãcie extre-
mã, suportate parþial din fonduri externe
nerambursabile, printre care 250 lei de

persoanã, sub formã de tichete sociale (vouchere) pe suport electronic, o datã la
douã luni, pentru achiziþionarea de produse alimentare de bazã ºi/sau pentru asigu-
rarea de mese calde.

ü Euro atinge cursul maxim al lunii, faþã de leu: 4,9490 lei, potrivit cifrelor BNR.

10 mai

ü Consiliul de administraþie al Bãncii
Naþionale a României decide majorarea
ratei dobânzii de politicã monetarã la ni-
velul de 3,75% pe an, de la 3% pe an,
începând cu data de 11 mai 2022.

ü Cursul francului elveþian atinge cel
mai redus nivel al lunii faþã de moneda

noastrã: 4,7082 lei, conform BNR.

11 mai

ü Institutul Naþional de Statisticã (INS) publicã datele privind inflaþia pe luna
aprilie: 13,8% (ratã anualã), faþã de 10,2% în martie.

12 mai

ü Curtea de Apel Bucureºti dã sentinþa
definitivã în dosarul Colectiv, ex-prima-
rul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedo-
ne, fiind condamnat la 4 ani de închisoa-
re cu executare.

13 mai

ü Este soluþionat definitiv dosarul penal
privindu-l pe Sorin Oprescu, fostul pri-
mar general al Capitalei, care a fost con-
damnat definitiv, de Curtea de Apel Bu-
cureºti, la 10 ani ºi 8 luni de închisoare, la
confiscarea extinsã a sumelor de
102.000 lei ºi 9.400 de euro, precum ºi a

mai multor case ºi terenuri deþinute în Bucureºti ºi Ciolpani.

ü BNR informeazã cã, în perioada ianuarie - martie 2022, contul curent al balan-
þei de plãþi a înregistrat un deficit de 4.676 milioane de euro, comparativ cu 2.736
milioane de euro în perioada ianuarie - martie 2021. În structura acestuia, balanþa
bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.557 milioane de euro, cea a servi-
ciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 72 de milioane de euro, balanþa venitu-
rilor primare a avut un deficit de 287 de milioane de euro, comparativ cu un exce-
dent de 152 de milioane de euro, iar balanþa veniturilor secundare a înregistrat un
excedent mai mic cu 16 milioane de euro.

ü Dolarul - la cel mai ridicat curs al lunii faþã de moneda noastrã: 4,7643 lei, con-
form BNR.

16 mai

ü Este semnat acordul între Societatea
Naþionalã de Transport Gaze Naturale
Transgaz SA ºi Banca Europeanã de
Investiþii (BEI) privind furnizarea de ser-
vicii de consultanþã în vederea elaborãrii
strategiei pentru decarbonizare.

18 mai

ü Camera Deputaþilor adoptã, în calitate de for decizional, proiectul de lege care
modificã legea privind explorarea ºi exploatarea gazelor naturale din perimetrele
offshore.

A.V.
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