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Vasilescu (BNR): Pu Ńinătatea investi Ńiilor este marea suferin Ńă a României 
 
Marea suferinŃă a României este puŃinătatea investiŃiilor şi cu toate că autorităŃile vor să 
facă un Fond care să investească, am impresia că lucrurile nu merg într-acolo, a 
declarat, luni, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca NaŃională a României 
(BNR), într-o conferinŃă organizată de ziarul Bursa. 
"Noi, în momentul de faŃă, în această Ńară, dacă avem o mare suferinŃă, aceasta este 
puŃinătatea investiŃiilor. Orice instituŃie care are în programul de activitate şi ca obiectiv 
al activităŃii, investiŃia, cred că este binevenită în această Ńară. Eu sunt convins că 
România, la această oră, ca să meargă înainte şi să îşi conceapă un model de 
dezvoltare durabilă care să corespundă nevoilor acestei Ńări are nevoie de trei lucruri: 
legi înŃelepte, instituŃii puternice şi eficiente, şi echipe performante", a spus Vasilescu. 
În acest context, oficialul BNR şi-a exprimat regretul că în România nu prea există 
niciunul din cele trei lucruri esenŃiale unei dezvoltări durabile. 
"Plecând de la această triadă, respectiv legi, instituŃii, echipe, (...) citisem într-un roman 
mai vechi, când cafeaua nu se făcea la aparate, că într-o cafenea un client i-a spus celui 
care patrona localul: "Bună cafea faci dumneata aici, nu ştiu ce secrete ai". La care el a 
spus: "E simplu, cafea, apă şi zahăr. Ce secret?". Clientul a comentat: "Dar atmosfera 
din local, dar felul cum e servită, dar calitatea, caimacul, toate astea fac parte dintr-o 
combinaŃie care în alcătuirea celor trei elemente, cafea, apă şi zahăr, dau o cafea foarte 
bună şi cu caimac". Foarte bine ar fi dacă acest Fond Suveran de InvestiŃii al României 
ar fi caimacul pe cafeaua naturală pe care ne-o dorim şi la care râvnim. Acum, ca să fie 
caimac, sunt multe lucruri de făcut. Ce-am putea să facem? Un fond care să 
investească. Am impresia că nu merg într-acolo. E o impresie", a precizat Vasilescu. 
El a mai afirmat că investiŃia este cea care înmulŃeşte banii. 
"Un asemenea Fond, din punctul meu de vedere, trebuie să facă două lucruri 
importante: să adune bani şi apoi să îi plaseze pentru a-i înmulŃi, apoi să adune înapoi, 
să-i înmulŃească Fondul de investiŃii şi să-i investească în lucruri importante pentru 
această Ńară, care tânjeşte după investiŃii. Cred că ăsta este Ńelul şi nu am posibilităŃi de 
a merge mai departe cu judecata pentru că nu a reieşit de la Guvern cum vor să-l facă. 
Vor să facă un fond de investiŃii, dar mai departe?", se întreabă consultantul de strategie 
al Băncii NaŃionale a României. 
Grupul de presa Bursa organizează o ConferinŃă cu tema "Viitorul pieŃei de capital 
româneşti" — ediŃia a VI-a, unde se va discuta despre stadiul promovării Bursei de 
Valori Bucureşti la statutul de piaŃă emergentă sau legea fondurilor de investiŃii 
alternative. 
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MFP ar putea lansa, în 2018, o nou ă emisiune de titluri de stat Fidelis; în 2017, 
doar certificate de trezorerie (surse) 
 



Ministerul FinanŃelor Publice (MFP) ar putea lansa o nouă emisiune de titluri de stat 
Fidelis în 2018, după ce va vedea cum merg certificatele de trezorerie, au declarat, luni, 
pentru AGERPRES, surse din cadrul instituŃiei. 
"Acum mergem cu certificate de trezorerie, vedem cum merg, cum funcŃionează şi ce 
apetit există şi apoi continuăm cu celălalt complementar. Aceste certificate se adresează 
în special pensionarilor, dar sunt pentru toată lumea", au spus acestea. 
Enache Jiru, secretar de stat în cadrul Ministerului FinanŃelor Publice, a declarat în 
cadrul unei conferinŃe organizate de ziarul Bursa că în trimestrul al patrulea din acest an 
vor fi lansate certificatele de trezorerie. 
El a precizat că scadenŃa la certificate va fi anuală, respectiv de 1, 2 sau 3 ani, iar rata 
cuponului o să fie anuală sau semianuală. 
"Valoarea nominală va fi mică. Dacă la bursă am ajuns la 100 de lei... Mai mare nu va fi 
sigur. Poate să meargă şi mai jos, nu ştim", a mai arătat oficialul MFP. 
ReprezentanŃii Ministerului FinanŃelor anunŃau, pe 30 august, că, în septembrie, se va 
lansa în septembrie o nouă emisiune de titluri de stat pentru populaŃie în cadrul 
programului FIDELIS, iar din octombrie va veni cu un nou instrument, şi anume 
certificate trezorerie. 
"Momentan nu vă putem da detalii despre dobânzi. Acestea vor fi anunŃate ulterior, când 
vor fi publicate proiectele", au precizat aceştia MFP. 
Titlurile de stat emise de MFP în cadrul programului ''FIDELIS Centenar" au intrat la 
tranzacŃionare anul trecut, pe 5 august. 
"MFP a atras 735 de milioane de lei prin emisiunea de titluri de stat, de şapte ori mai 
mult faŃă de oferta de 100 milioane lei anunŃată iniŃial. În cele trei săptămâni de ofertă, 
20.185 de persoane fizice au cumpărat titluri de stat, de 16 ori mai multe faŃă de anul 
trecut", informa, la acel moment, Bursa de Valori Bucureşti (BVB). 
PreŃul unui titlu de stat este stabilit prin sistemul BVB, în baza cererii şi ofertei, fiind 
dependent de condiŃiile pieŃei. PreŃul este exprimat ca procent din valoarea nominală şi 
poate fi mai mare sau mai mic decât valoarea iniŃială de 100%, echivalent valorii 
nominale de 100 de lei. 
În data de 4 august 2017, MFP a plătit investitorilor prima dobândă anuală pentru titlurile 
de stat FIDELIS, ediŃia Centenar, în valoare de 2,15 lei pe obligaŃiune. 


