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Nouã schimbãri pe care
aº dori sã le vãd la BVB
l Bursa noastrã este o platformã care avantajeazã companiile, dar dacã se doreºte progresul, trebuie
sã devinã o piaþã a investitorilor l Companii care sã acceseze finanþare prin mecanismele bursiere se
vor gãsi mereu, dar nu ºi investitori dispuºi sã dea banii

B
ursa de Valori Bucu-
reºti (BVB) a avut un
moment de eferve-
scenþã care s-a pierdut
pentru cã anumiþi acto-
ri ai pieþei auprofitat în
special de noii investi-
tori care, din cauza lip-

sei de experienþã, sunt ceimai vulnera-
bili. Dar tocmai de noi persoane dispu-
se sã-ºi plasezebanii în titluri ale pieþei
de capital este nevoie pentru a creºte
numãrul real de investitori de laBVB.

Acum, încrederea a fost ruinatã, iar
pentru a o reconstrui cred cã sunt nece-
sare anumite schimbãri. Fãrã sã am
pretenþia cã amdreptate, dar cupreten-
þia cã am dreptul ca investitor sã îmi

spun parerea, am întocmit o listã cu ce
schimbãri mi-aº dori sã vad pe bursã.
1. Condiþii de listare mai
dure

Companiile care vor sã se listeze ar
trebui sã arate câþiva ani de profit ºi cã
au un model de business solid. Când
vrei sã atragi bani din economiile mi-
cilor investitori, trebuie sã fii o compa-
nie care ºtie sã aibã grijã de ei. Criterii-
le actuale de listare sunt atât de permi-
sive încat oricine se poate lista pe
AeRO. Am avut startup-uri, companii
fãrã perspective, companii aproape de
insolvenþã, care au venit pe bursã cu
acþiuni sau obligaþiuni ºi au fost pre-

zentate drept mari oportunitãþi. De
dragul unor comisioane s-au strecurat
o mulþime de �junk-uri� care au afec-
tat încrederea în bursã ºi în restul com-
paniilor, facând investitorii sã îºi redu-
cã expunerea pe BVB, lucru care se
vede în lichididatea zilnicã ºi în lipsa
unor noi listãri.
2. Prospectul/Memoran-
dumul de listare sã nu mai
fie o compunere

Prospectul/Memorandumul de li-
stare ar trebui sã reprezinte un contract
cu piaþa, pe baza cãruia se atrag niºte
bani, pentru îndeplinirea planurilor
prezentate în document. Acum, com-

pania dupã ce primeºte banii poate
schimba planurile, destinaþia banilor,
poate schimba absolut totul farã nicio
consecinþã. Unii antreprenori au con-
vins oamenii sã investeascã în compa-
niile lor, dar ei refuzã sã cumpere ac-
þiunile când acestea sunt la un preþ cu
50-75% mai mic decât cel din plasa-
mentul privat. În opinia mea, dacã
abaterile de la bugetul propus în pri-
mul an suntmaimari de unanumepro-
cent, ar trebui ca antreprenorii sã
piardã acþiuni proporþional cu
mãrimea abaterii, iar acele acþiuni sã
se anuleze.

MARIUS ALEXE
(continuare în pagina 11)

ADRIAN STOICHINÃ, DIRECTORUL DE
OPERAÞIUNI AL PRIMA DEVELOPMENT GROUP:

„Inteligenþa Artificialã
va fi tot mai folositã în
construcþii, înurmãtoriiani”
l „Încã din faza de proiectare, suntem cu gândul la cum
putem satisface nevoile clienþilor pentru urmãtorii 10-20 de
ani”l „Anul trecut, am înregistrat creºteri între 50% ºi
100% ale preþului materialelor de construcþie”

Reporter: Traversãm o perioadã
dificilã - inflaþie ridicatã, rãzboi la gra-
niþã ºi perspectiva încetinirii economi-
ce, poate chiar recesiune.Ce impact au
avut toate acestea asupra Prima Deve-
lopment Group? Puteþi detalia?

Adrian Stoichinã: Situaþiile de-
scrise de dumneavoastrã au creat un
climat impredictibil în întreg mediul
de afaceri. Fiecare segment al econo-
miei a fost afectat într-un fel sau altul

de particularitãþile politice ºi econo-
mice actuale. Într-adevãr, am traversat
ºi încã ne aflãm înmijlocul unei perio-
ade în care apar mereu provocãri noi,
iar cuunele dintre ele nune-amîntâlnit
pânã acum (spre exemplu, rãzboiul de
la graniþã).

A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

O sutã de lei

O
ricât de mult rãzboi, suspin ºi
februarie ar fi pe lume, existã
ºi câte o duminicã în care soa-
rele te dã afarã din casã. Îþi

faci unminimplan, care conþine trecut,
prezent ºi viitor ºi pleci vite-
jeºte... cu liftul spre parter. Înce-
pi cu trecutul. Cum ne invitã ºi
poetul, �La cimitir, pe la cei
duºi, coboarã-n zori ºi te închi-
nã�. Nu e cazul când între tine ºi
locul de odihnã veºnicã al pã-
rinþilor sunt niºte kilometri lun-
gi ºi triºti, dar poþi aprinde o
lumânare la ceamai apropiatã bisericã.
Cum la drum nu pleci fãrã o bazã, în
buzunarul de la spate stã o sutã de lei.
Singurã, pentru cã te afli deja la jumã-
tatea distanþei dintre salariul ridicat ºi
cel pe care urmeazã sã-l ridici. Ajungi
sã cumperi o lumânare ºi când întinzi
suta, un mic iad se dezlãnþuie în inte-
riorul bisericii. Ideea de bazã e cã eºti
chiar nesimþit dacã vrei sã plãteºti o
lumânare de 75 de bani cu o sutã de lei
(de fapt, doamna de la lumânãri spune
un milion). Te retragi ruºinat, Dumne-
zeu e sus ºi ºtie mai bine ca oricine cã
gestul conteazã, în sufletul meu arde o

candelã pe care nu o poate stinge nicio
acriturã care practicã doar creºtinismul
de paradã. Trebuie sã admit cã în deja
lunga mea experienþã de viaþã am con-
statat cã în spatele celor mai pioase

zâmbete se ascund cele mai ne-
gre apucãturi.

Prezentul e legat mai mereu
de diverse ameninþãri, iar foa-
mea este una dintre ele. Ca sã o
astâmperi, primul pas, cel puþin
în spaþiul Danubiano-Pontic,
este sã pui pe masã o pâine. Vi-
rez spre piaþã, unde ºtiu cã exi-

stã un �cuptor de aur� ºi atac frontal o
franzelã dublã de cinci lei. �Schimbat
nu aveþi? Cã nu am sã dau restul�. Nu
existã recurs, deci amâni ºi pâinea.Din
pãcate, stomaculmeunue impresionat
de ideea gestului care conteazã. Ar fi
cazul sã revin. Suta de lei rãmâne in-
tactã. Mã simt ca în povestirea �Ban-
cnota de un milion de lire� a scriitoru-
lui american Mark Twain (de altfel,
am �citit� ºi filmul cu excepþionalul
Gregory Peck), doar cã acolo se putea
orice fãrã sã foloseºti bancnota, iar eu
nu puteam decât sã mã abþin.

(continuare în pagina 11)

ADRIAN SANDU, SECRETAR GENERAL ACAROM:

“Uzinele Mioveni ºi
Craiova, pregãtite sã
respecte þinta 2035
privind fabricarea doar a
autovehiculelor electrice”

Reporter:Parlamentul European a
votat recent regulamentul prin care
începând din 2035 în showroom-uri
vor fi vândute numai autovehicule
electrice. Unii politicieni au afirmat în
mass-media cã votul respectiv echiva-
leazã cu o închidere a uzinelor din
Mioveni ºi Craiova.

Adrian Sandu: Nu este adevãrat.
Nu se vor închide cele douã fabrici
mari de producþie a autoturismelor din
þara noastrã. Actul normativ votat de

Parlamentul European este o conti-
nuare a pachetului legislativ �Fit for
55� adoptat ºi propus de Comisia Eu-
ropeanã, prin care se urmãreºte decar-
bonizarea întregului sistemde produc-
þie ºi reducerea la zero a emisiilor de
carbon provenite din transport ºi din
alte activitãþi.

A CONSEMNAT
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 9)

OMUL SF(M)INTEªTE LOCUL

P
arlamentul European a votat, sãptãmâna trecutã, un nou regulament prin care ar urma sã
fie interzisã vânzareamaºinilor noi cumotoare termice începând cu anul 2035. Pentru noul
regulament au votat deputaþii europeni ai REPER, un ales USR s-a abþinut, altul a votat
împotrivã, împotrivã votând ºi cei de la PNL ºi PMP. Deputaþii europeni ai PSD s-au abþinut

de la votarea acestui nou regulament, iar unii dintre ei au absentat de la votul din plenul Parlamentu-
lui European. Majoritatea aleºilor din partea României considerã cã industria auto din þara noastrã
nu este pregãtitã sã treacã din 2035 doar la producerea de vehicule electrice. Mai mult, ei susþin cã
o tranziþie prea rapidã ar avea efecte negative ºi pe plan social, deoarece fabricile de automobile vor
fi nevoite sã recurgã la disponibilizãri, aºa cum probabil o vor face ºi companiile furnizoare ale ace-
stor uzine. Un alt punct negativ l-ar reprezenta lipsa infrastructurii de încãrcare electricã necesarã
pentru anul 2035. De aceea, pentru a afla cât de pregãtitã este industria auto din þara noastrã sã
atingã þinta propusã pentru 2035, am realizat urmãtorul interviu cu Adrian Sandu, secretar general
al Asociaþiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Î
n urmãtorii ani, tehnologia de tip Inteligenþã Artificialã va fi tot mai folositã în construcþii, do-
meniu unde volumul deciziilor luate pe parcursul unui proiect este uriaº, iar implicaþiile sunt
complexe, crede Adrian Stoichinã, directorul de operaþiuni al Prima Development Group, care a
avut amabilitatea sã ne acorde un interviu despre sectorul construcþiilor ºi compania în care ac-

tiveazã. Domnia sa afirmã cã, dacã tehnologiile care echipeazã apartamentele devin tot mai perfor-
mante, an dupã an, iar materialele mai bune calitativ, pânã acum în procesul de ridicare al construc-
þiilor noile tehnologii au pãtruns mai puþin. Dar, în urmãtorii ani, lucrurile se vor schimba, tocmai
pentru cã existã un uriaº potenþial neexploatat.
�Noi nu ne gândim câþi dintre clienþii de astãzi aumaºini electrice ºi hibride, ci câþi dintre ei vor folo-
si peste ani astfel de autoturisme�, spune Adrian Stoichinã.
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