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Infrastructura poate fi realizatã prin
iniþiativã privatã

lDragoº Preda, Ministerul Transporturilor: ”Legislaþia nu mai trebuie sã fie un hãþiº birocratic în calea investitorilor”l Preda: “Noul guvern ºi-a propus obiective clare
privind digitalizarea României”

A
ccelerarea implementãrii
ºi finalizarea investiþiilor
de infrastructurã în exe-
cuþie reprezintã obiective-
le principale pe care le are
Ministerul Transporturilor,
acestora alãturându-li-se

pregãtirea proiectelor de mare infrastruc-
turã de transport, cu precãdere portofo-
liul de proiecte ce urmeazã sã fie inclu-
se pe lista Programului Operaþional
pentru Transporturi (POIM) în exerciþiul
bugetar 2021-2027, a declarat Dragoº
Preda, secretar de Stat în cadrul Ministe-
rului Transporturilor, Infrastructurii ºi
Comunicaþiilor.

Oficialul a subliniat cã aceste mãsuri
au fost corelate cu evaluarea stadiului
ºi modului de finanþare a obiectivelor
de infrastructurã aflate în diverse sta-
dii de implementare: “În urma analize-
lor noastre am constatat cã multe din-
tre proiectele demarate de fosta guver-
nare pentru a fi realizate cu bani de la
bugetul de stat sau prin parteneriate
public-private ar fi trebuit sã porneas-
cã de la o bazã solidã ºi sã aibã la bazã
o documentaþie bine fãcutã. Astãzi, ne
aflãm în situaþia în care avem nevoie
de reparaþii majore ale cadrului nor-
mativ. Este nevoie de stabilirea unui
cadru normativ coerent ºi clar”. În
acest sens, ministerul de resort anali-
zeazã toate posibilitãþile pe care le are
din punct de vedere al finanþãrii pentru
a putea realiza investiþiile prevãzute, a
menþionat secretarul de stat ,
adãugând: “Intensificãm dialogul cu
investitorii ºi o atenþie importantã o
acordãm sistemului bancar ºi institu-
þiilor financiare internaþionale ale cã-
ror resurse ºi expertizã le valorificãm
pentru accelerarea proiectelor noastre.
Suntem deschiºi oricãror soluþii, por-
nind de la finanþarea de la buget,
fonduri comunitare sau parteneriate cu
instituþiile financiare internaþionale.
Ne-am stabilit ca mod de lucru ca, în
cadrul oricãrei soluþii abordate, ace-
stea sã rezulte dintr-o consultare tran-
sparentã ºi onestã cu mediul de aface-
ri, astfel încât situaþiile de pânã acum
sã nu se mai repete”. Potrivit lui Dra-
goº Preda, autoritãþile îºi doresc, în
primul rând, sã finalizeze proiectele
începute, astfel încât sã nu mai avem
“secþiuni de autostradã muzeu” sau
porþiuni de cale feratã neterminate.

În opinia domnului Preda, un
eveniment cum este conferinþa organi-
zatã de ziarul BURSApe tema finanþã-
rii infrastructurii prin mecanismele
pieþei de capital reprezintã un bun pri-
lej pentru crearea unei premise de dia-
log ºi pentru exploatarea de variante
sustenabile în vederea finanþãrii pro-
iectelor de infrastructurã.

EMILIA OLESCU
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FLORIN CÎÞU, MINISTRUL FINANÞELOR PUBLICE:

“Am încheiat 2019 cu un deficit
bugetar de 4,6%”
lDeficitul depãºeºte cu 0,2 puncte procentuale þinta stabilitã prin cea mai
recentã rectificare bugetarã, a mai arãtat ministrull În 2018, deficitului
bugetar era de 2,8% din PIB

Anul 2019 s-a încheiat cu un deficit
bugetar de 4,6% din PIB, depãºind
estimãrile specificate în rectificarea
bugetarã din luna noiembrie, a anun-
þat, ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã, ministrul Finanþelor Publice,
Florin Cîþu.

Cifrele Ministerul Finanþelor Publi-
ce (MFP), prezentate ieri, aratã o
adâncire a deficitului bugetar de la
2,8% din PIB, în anul 2018, la 4,6%

din PIB, în 2019.
Domnia sa a declarat: “Anul trecut

s-a terminat cu un deficit bugetar de
4,6%, puþin peste ceea ce estimãm la
rectificarea din noiembrie. Þinta stabi-
litã prin ultima rectificare bugetarã era
de 4,4% din PIB, deficitul în creºtere
cu 0,2 puncte procentuale din PIB
fiind generat de: plata a 0,91 miliarde
de lei pentru stingerea obligaþiilor fi-
nanciare rezultate din hotãrârea arbi-

tralã nr. ARB/05/20 (plata unor despã-
gubiri cãtre Viorel ºi Ioan Micula);
cheltuieli suplimentare de 1,3 miliarde
de lei în luna decembrie (cheltuieli de
capital ºi de funcþionare la unitãþile ad-
ministrativ-teritoriale); încasãri mai
mici cu 1,3 miliarde de lei din dividende
suplimentare de la companii naþionale.

RAMONA RADU
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ÎN CEA MAI BUNÃ DINTRE LUMILE POSIBILE, BÃNCILE SE VOR
SUPRAVEGHEA SINGURE

Farsa testelor de stres aplicate
bãncilor din Europa va cãpãta
o nouã dimensiune

Autoritatea Bancarã Euro-
peanã (EBA) pregãteºte revi-
zuirea semnificativã a meto-
dologiei ºi cadrului pentru de-
rularea testelor de stres
aplicate instituþiilor bancare.

Conform unui document
consultativ de pe site-ul insti-
tuþiei, “Discussion paper on
the future changes to the EU-wide
stress test”, metodologia pentru “etapa
bancarã” va fi “mai puþin descriptivã
decât în prezent ºi va oferi bãncilor

mai multã discreþie în calcularea
propriilor scenarii”. Comentarii-
le ºi propunerile instituþiilor fi-
nanciare pot fi trimise pânã în 30
aprilie 2020. EBA mai aratã cã
testele de stres din acest an vor fi
derulate conform metodologiei
existente, iar rezultatele vor fi
publicate în iulie 2020.

Cadrul de testare la stres a instituþii-
lor bancare din UE include douã etape:
etapa bancarã, în cadrul cãreia bãncile
îºi evalueazã riscurile conform unor

scenarii stabilite de EBA, ºi etapa de
supervizare, care presupune verifica-
rea rezultatelor trimise de bãnci ºi
eventualele recomandãri privind ma-
jorarea capitalului.

În comunicatul de presã se subli-
niazã cã “standardele de raportare vor
rãmâne ridicate”, însã documentul
consultativ aratã cã bãncile pot elimi-
na anumite restricþii din scenariile de
stres, dacã justificã o astfel de acþiu-
ne.
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