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RADU DUDÃU, MINISTERUL ENERGIEI:

“Draftul Strategiei
Energetice va fi pus în
dezbatere în prima parte
din octombrie”

U
n prim draft al Strategiei
Energetice urmeazã sã
fie finalizat în scurt
timp, a declarat Radu

Dudãu, consilier în cadrul Ministe-
rului Energiei, coordonator al echi-
pei care lucreazã la strategie. Potrivit
domniei sale, în prezent, se lucreazã
la o modelare ce vizeazã scenarii de
dezvoltare, anumiþi parametri referi-
tori la modul în care ar arãta sectorul
energiei româneºti în orizontul
2020, cu proiecþie pânã în 2050.

Aceastã modelare ar trebui finaliza-
tã la sfârºitul lunii septembrie, potrivit
domnului Dudãu, care a precizat cã,
pânã în acest moment, au fost respecta-
te termenele prevãzute pentru realiza-
rea Strategiei Energetice. În prima de-
cadã a lunii octombrie vor avea loc
consultãri publice pe draftul strategiei

Abordarea strategiei este la nivel
sectorial, nu pe întreprinderi, a mai
precizat Radu Dudãu, menþionând:
“Calculãm cum ar arãta mixul ener-
getic, în ipoteza cã o investiþie sau
alta ar avea loc, în diferite combina-
þii. Vom avea o estimare din acest
punct de vedere, pe anumite investi-

þii. Prezumþia fundamentalã a docu-
mentului va fi aceea cã sistemul
energetic românesc va fi unul efi-
cient ºi sustenabil, din punct de ve-
dere economic”.

Puncte importante de care se þine
cont în elaborarea strategiei sunt efi-
cienþa energeticã ºi componenta de
regenerabile, precum ºi volumul de
investiþii din sector.

Conform reprezentantului mini-
sterului de resort, strategia va susþine
utilizarea ºi valorificarea culturilor
energetice pe suprafeþele disponibi-
le, neexistând scheme de susþinere
pentru culturile energetice.

Printre altele, domnul Dudãu a vor-
bit despre costurile de capital, subli-
niind cã acestea reprezintã o compo-
nentã care þine de stabilitatea ºi predic-
tibilitatea mediului investiþional:
“România, ca sã poatã susþine investiþii
ambiþioase în energie, trebuie sã fie un
mediuinvestiþionalambiþiosºiatractiv.

EMILIA OLESCU
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DE CE VINE PREªEDINTELE HOLLANDE ÎN ROMÂNIA?

Airbus Helicopters vrea
sã ne vândã 10 elicoptere
pentru misiunile ONU
l Valoarea contractului s-ar situa la peste 150 de milioane de euro l Ca
alternativã, MApN are în vedere modernizarea a 12 elicoptere din
portofoliu, cu un preþ total de 68 milioane de euro

C
a orice stat membru al
Organizaþiei Naþiunilor
Unite, România are de
plãtit o cotizaþie anualã.

Suma poate fi diminuatã sau inte-
gral compensatã prin prestarea
unor servicii. O cale prin care þara
noastrã s-ar putea achita de aceste
obligaþii ar fi punerea la dispoziþie
a 10-12 elicoptere militare, pentru
îndeplinirea misiunilor ONU. Pen-
tru a face faþã exigenþelor specifice

ale ONU, elicopterele deþinute de
MApN trebuie sã fie modernizate.

IAR Ghimbav a rãspuns la o cerere
de ofertã din partea Ministerului
Apãrãrii pentru modernizarea a 12
elicoptere PUMA, dintre cele pe care
ministerul le deþine. Preþul total soli-
citat de producãtorul român (deþinut
de stat) a fost de 68 milioane de euro,
pentru 12 elicoptere complet echipate
pentru exigenþele misiunilor ONU.

Intenþia României de a pune la di-

spoziþia ONU elicopterele sale este
însã speculatã de Airbus Helicop-
ters, care - prin Malta Lease Com-
pany - propune României un con-
tract, prin care România ar putea sã
achiziþioneze 10 elicoptere de tip
Airbus H 215 Super Puma, care ar
urma sã fie date în leasing sub egida
ONU cu o limitã de 600 de ore de
zbor pe unitate, pentru misiuni uma-
nitare ºi pentru menþinerea pãcii.

Preþul cerut, conform propunerii
comerciale, este de aproximativ 15
milioane de euro per elicopter. Dacã
facem un calcul simplu, 10 elicopte-
re ar costa nu mai puþin de 150 de mi-
lioane de euro, la nivel standard, fãrã
echipamentele specifice, care ar urca
suplimentar preþul.

În oferta transmisã Romtehnica,
Malta Lease Company menþioneazã
ºi faptul cã un general francez,
detaºat la ONU, se va alãtura echipei
care va pregãti contractul cu Rom-
ânia ºi ONU.

Privindafacereadinperspectivabanu-
luipublic,sepoatepunecâtevaîntrebãri:

1. De ce ar trebui România sã plã-
teascã 100 de milioane de euro în
plus, pentru a oferi ONU elicoptere
Super Puma, când ºi elicopterele
Puma satisfac cerinþele respective?

I.P.

(continuare în pagina 8)

FOSTUL PREªEDINTE ANAF GELU DIACONU:

“Pânã ºi femeia de serviciu
de la Finanþe este revoltatã
de minciunile tehnocraþilor!”
l “Liniºtiþi-i dvs. pe Dragu&Co! Confirmaþi-le cã eu v-am dat proiectele.
Eu, la rândul meu, le-am primit de la femeia de serviciu din MFP!”
l “Majoritatea specialiºtilor din ANAF sunt sideraþi de nepriceperea
tehnocraþilor” l ”80% din nerealizãrile la colectare sunt cauzate de marii
contribuabili” l “Sistemul informatic ANAF poate colapsa în orice
moment” l “Mai marii MFP sunt puternic conectaþi la interesele marilor
firme de consultanþã, ale firmelor foºtilor angajaþi MFP sau la lobby-ul
politic” l “Le plâng de milã celor care vor guverna din 2017 încolo!”

( Interviu cu domnul Gelu Diaconu, fost ºef al ANAF )

Reporter: Stimate domnule Gelu
Diaconu, susþineþi cã actuala condu-
cere a Ministerului Finanþelor Publi-
ce, respectiv a ANAF este pe punctul
sã producã un dezastru ireparabil. La
ce vã referiþi când spuneþi “dezastru
ireparabil”? De ce credeþi cã actuala
conducere ANAF/MFP nu reuºeºte

sã realizeze colectarea suficientã
pentru acoperirea cheltuielilor din
reducerea TVA?

Gelu Diaconu: Este un fapt aproa-
pe cert cã anul 2016 din punct de ve-
dere al administrãrii fiscale este un
an complet pierdut. Majoritatea spe-
cialiºtilor din ANAF sunt sideraþi de

nepriceperea tehnocraþilor. Propa-
ganda ONG-istã ºi presa aservitã nu
vor putea sã mai ascundã mult timp
gunoiul sub preº. Vã enumãr:

- blocarea reformei administrãrii
marilor contribuabili ºi susþinerea în
funcþiile de conducere de acolo a
unor persoane de proastã facturã;

- lipsa oricãrei achiziþii de hard ºi
soft-ware la Direcþia Generalã de
Tehnologie a Informaþiei care ºi aºa
era vãduvitã ºi în acelaºi timp exce-
datã de sarcinile uriaºe pe care le au
(sistemul informatic ANAF poate
colapsa în orice moment, iar oame-
nilor de acolo le-ar trebui ridicatã
câte o statuie);

- nerealizarea noului Sistemului
Informatic de Administrare a Cre-
anþelor (SIAC) fãrã de care totul va
fi compromis în activitatea ANAF,
inclusiv programul cu Banca Mon-
dialã;

A consemnat

ANCUÞA STANCIU
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Citiþi detalii în paginile 4 ºi 5

Gelu Diaconu, fostul ºef al ANAF, a susþinut în

nenumãrate rânduri cã actuala conducere a Mini-

sterului Finanþelor nu publicã datele lunare privind

sumele adunate de Agenþia Naþionalã de Admini-

strare Fiscalã (ANAF), întrucât gradul de colecta-

re este foarte mic.

De asemenea, Gelu Diaconu i-a acuzat, în acest

an, pe ministrul Finanþelor, Anca Dragu, ºi pe se-

cretarul de stat Gabriel Biriº cã ancheteazã ºi

ameninþã angajaþii pentru cã aceºtia nu vor sã

ascundã eºecul colectãrilor Fiscului.

Ieri, secretarul de stat Gabriel Biriº a demisionat,

dupã scandalul mediatic legat de o eventualã mo-

dificare a Codului Fiscal.

Ministrul Finanþelor Publice, Anca Dragu, a cerut,

la începutul acestui an, demisia preºedintelui

ANAF, Gelu ªtefan Diaconu, ºi a vicepreºedinte-

lui ANAF, Mihai Gogancea-Vãtãºoiu, dupã ce aceºtia au fost puºi sub acuzare de cã-

tre DNA în dosarul deputaþilor Mãdãlin Voicu ºi Nicolae Pãun.

Domnul Gelu Diaconu a avut amabilitatea sã ne acorde un interviu în care ne-a expli-

cat punctul sãu de vedere cu privire la activitatea ANAF, respectiv a Ministerului Fi-

nanþelor.

Preºedintele Franþei, Francois Hollande, va inaugura sãptãmâna viitoare fabrica
Airbus de la Ghimbav.


