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ÎN TIMPUL
PANDEMIEI,

Liberalii aleg
criza politicã

Liderii Partidului Naþional Liberal au
ales, ieri, sã punã mai presus interesele
politice decât cele ale cetãþenilor, în con-
diþiile în care ne confruntãm cu o pande-
mie de coronavirus. În loc sã avem de
astãziunguvernstabil, cuputeridepline,
în urma votului de învestiturã programat
ieri în plenul Parlamentului pentru viito-
rul Executiv, premierul desemnat, Florin
Cîþu, care, în urma declaraþiilor liderilor
PMP, USR, UDMR, ALDE ºi Pro Ro-
mânia, ce au spus cã vor vota pentru
învestire, a ales sã îºi depunã mandatul ºi
sã renunþe la guvernare.

Dupã depunerea mandatului Cîþu,
liderul deputaþilor liberali Florin Ro-
man a spus: ”Cîþu a fãcut un gest de
mare repsonsabilitate ºi a luat decizia
pe baza unui singur principiu: atunci
când România este în rãzboi cu coro-
navirsul, niciodatã comandatul nu pã-
rãseºte linia frontului. Cîþu s-a consul-
tat cu colegii ºi a luat decizia sã facã
acest pas, iar prin decizia lui, practic
Ludovic Orban, omul care a gestionat
de la început, are obligaþia sã strângã
toatã clasa politicã, opinia publicã, to-
tul, ca sã evitãm toate efectele nocive
ale coronavirusului”.

Decizia lui Cîþu, l-a nemulþumit pe
liderul ALDE, Cãlin Popescu-Tãrice-
anu care a declarat: „Este o bãtaie de
joc la adresa Parlamentului ºi a tuturor
românilor. Asistãm la o mascaradã
fãrã de sfârºit. Premierul desemnat a
fãcut o simulare de consultãri, au fost
audiaþi miniºtrii ºi în momentul în care
trebuia sã vinã la vot dã bir cu fugiþii. E
o golãnie, e o ruºine, o bãtaie de joc, cu
iresponsabilitate mai ales în perioadã
de crizã. Preºedintele ºi Orban acþio-
neazã iresponsabil. E momentul sã
vinã cu picioarele pe pãmânt. Se iau
mãsuri extraordinare în toatã lumea ºi
noi ne jucãm de-a prim-ministrul”.

Preºedintele grupului politic Renew
Europe, Dacian Cioloº, lider al PLUS,
a scris pe pagina oficialã de Facebook
cã nu înþelege de ce Cîþu a renunþat la
mandat, deoarece miercuri susþinea cã
ºi-l va asuma. Cioloº aratã: “Ce s-o fi
întâmplat în ultimele ore? Cine ºi ce
jocuri face? Þara are nevoie de un gu-
vern stabil. O majoritate se contura sã
susþinã instalarea guvernului. Lumea
se pregãteºte sã lupte cu criza de sãnã-
tate ºi cu criza economicã ºi PNLjoacã
baba-oarba cu guvernul. Nu ºtiu
cine/ce calcule ºi-a fãcut, dar acest joc
politic al PNL în momentele pe care le
trãim este iresponsabil”.

GEORGE MARINESCU
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IONEL CIUCIOI, DIRECTOR GENERAL:

Vrancart va creºte cu 30%,
în urmãtorii doi ani

C
ompania Vrancart este
unul dintre jucãtorii de top
din piaþa producãtorilor de
hârtie, carton ondulat ºi
ºerveþelelor, fiind prin acti-
vitatea de colectare a
deºeurilor de hârtie ºi car-

ton – unde deþine primul loc în þarã –
singura companie complet integratã în
acest sector de activitate.

La performanþele înregistrate în ul-
tima perioadã de Vrancart, a contribuit
din plin ºi procesul profund de restruc-
turare demarat în urmã cu cinci ani,
prin care s-au eficientizat toate liniile
de producþie. Etapa de modernizare a
însemnat investiþii de peste 40 milioa-
ne euro, din resurse interne, bani care
au fost folosiþi ºi pentru cele trei noi
puncte de producþie din Braºov,

Cãlimãneºti ºi Târgu Mureº.
În urma investiþiilor respective,

compania Vrancart aproape cã ºi-a du-
blat cifra de afaceri, fapt concretizat ºi
în rata aproape constantã a profitului
pentru perioada 2014-2019, care s-a
situat între 8% ºi 11%.

Vrancart este o entitate listatã, cota-
tã pe segmentul principal din Bursa de
Valori Bucureºti începând cu anul
2005. Acþionarul principal este SIF
Banat-Criºana (proprietar a 75% din
acþiuni), Pavãl Holding (proprietarii
‘‘Dedeman”) ce deþine aproximativ
18% din compania Vrancart, iar restul
acþiunilor - 7% - este deþinut de câteva
sute de investitori mici.

Din punct de vedere administrativ,
compania Vrancart SA desfãºoarã ac-
tivitatea în unitãþile de producþie din

Adjud, Cãlimâneºti ºi Târgu Mureº,
precum ºi la societatea Rompaper
SRL Braºov, la care firma vârnceanã
deþine pachetul majoritar de acþiuni,
pe care l-a achiziþionat în urmã cu trei
ani.

În acest moment, Vrancart are pa-
tru linii de producþie: cartoane (pro-
ducþie de role de jumbo din material
reciclat, o parte dintre acestea fiind
utilizate intern pentru producþia de
plãci ondulate, iar o parte este vându-
tã pe piaþã); carton ondulat (producþia
ºi vânzarea de foi ºi cutii); ºerveþele
de unicã folosinþã ºi colecatarea
deºeurilor.

Pentru realizarea activitãþii, compa-
nia a achiziþionat mai multe utilaje
moderne pentru unitãþile de producþie
din Adjud, Cãlimãneºti ºi Zârgu

Mureº, precum ºi pentru societatea pe
care o deþine în Braºov.

De menþionat cã performanþele eco-
nomice ale Vrancart SA în producþia
cartonului ondulat sunt importante,
dacã luãm în considerare faptul cã în
ultimii doi ani, piaþa din acest domeniu
din þara noastrã a fost relativ slabã,
înregistrându-se o creºtere mai micã
de 1%, în ciuda evoluþiei Produsului
Intern Burt la nivel macroeconomic,
care a cunoscut creºteri cuprinse între
3% ºi 5%.

În privinþa activitãþii de colectare a
deºeurilor, Vrancart SA este cel mai
mare colector de hârtie din România.
Compania recicleazã în prezent peste
30% din totalul deºeurilor de hârtie din
þara noastrã.

Performanþele companiei Vran-

cart SA din ultimii ani sunt recuno-
scute pe plan naþional. Astfel, dacã
în perioada 2015-2017, societatea
era situatã pe locul al doilea în cate-
goria marilor întreprinderi de hârtie
ºi carton din þara noastrã în topul
întocmit de Camera de Comerþ ºi
Industrie a României, în perioada
2018-2019 Vrancart SA se situeazã
pe prima poziþie din þarã în acest do-
meniu de activitate, fapt ce spune
foarte mult despre activitatea ºi cali-
tatea muncii desfãºurate în compa-
nia respectivã.

GEORGE MARINESCU

Evul mediu… dezlînat
În zarva mediaticã ºi forfota socia-

lã creatã de isterizarea populaþiei pe
tema pericolului “noii ciume”, mai cã
îþi vine sã te întrebi, cine poartã de
fapt vina pentru consecinþele sociale
drastice ale actualei pandemii: viru-
surile sau oamenii? Iar, rãspunsul, din
punctul meu de vedere, este fãrã reþi-
nere: Oamenii. Mai precis, lipsa lor
criminal-suicidalã de acþiune
sistematicã, de studiu ºi gestiu-
ne eficientã a problemelor so-
ciale. Prin însãºi natura lor,
acestea sunt de tip sistemic,
deci cer un cadru de înþelege-
re/descifrare ºi pregãtire a so-
luþiilor de acelaºi fel, complex,
multi-dimensional, coordonat.
Între aceste probleme, de departe,
cele de sãnãtate publicã ar trebui sã se
afle pe primul loc în lista de prioritãþi
ºi de soluþii la cheie pentru orice gu-
vernare, oricînd ºi în orice moment.
În realitate, totul se petrece... vicever-
sa, vorba lui Lefter Popescu (Caragia-
le, Douã Loturi). Iar, asta nu doar în
România, ci aproape peste tot, cu fo-
arte rare ºi mici excepþii. Ce ni se
întîmplã de fapt?

Lumea în care trãim nu este doar a
noastrã ci, între altele, a bacteriilor ºi a
virusurilor. Împãrþim cu ele aproape
totul: apã, aer, pãmînt, resurse vegeta-
le ºi animale, mediu natural ºi mediul

creat de activitãþile umane. Diversita-
tea lumii lor este cu mult mai mare
decît cea a societãþilor umane, iar vite-
za lor de schimbare ºi adaptare la con-
diþii noi este incomparabil mai mare.
Inevitabil, aceastã lume interacþionea-
zã în varii feluri, schimbãtoare, cu bio-
logicul uman. Unele dintre aceste inte-
racþiuni genereazã probleme, unele

grave, altele mai puþin grave.
Unele, pe care resursele noa-
stre naturale de apãrare reuºesc
sã le gestioneze în limite de si-
guranþã, altele care sunt scãpa-
te de sub control, parþial sau to-
tal ºi, atunci, genereazã prã-
buºirea biologicului uman. O
parte dintre virusurile care inte-

racþioneazã cu lumea animalã, pãsãri
ºi porci în principal, au dezvoltat mu-
taþii ºi secvenþe de interacþiune care le
conferã capacitatea de a migra în cor-
pul uman ºi de a genera efecte patolo-
gice. Acum aproape o sutã de ani, aºa
zisa “gripã spaniolã” (tip A) a afectat
circa o treime din populaþia de atunci
a globului. Aproape unu din cinci oa-
meni care au contractat virusul au
murit. Pãi... ºi atunci... de ce sã dai
vina pe oameni, cînd e clar cã virusu-
rile sunt cele care produc consecinþe-
le dezastruoase pentru om? Iaca ºi mo-
tivele!

Studiul sistematic ºi complex al

condiþiilor sociale ale declanºãrii ºi
rãspîndirii contagioase a virusului gri-
pal a arãtat cã rãzboiul, primul rãzboi
mondial în acest caz, aceastã activitate
umanã atît de mult preþuitã de jucãtorii
la ruleta puterii imperiale, a fost res-
ponsabil de crearea condiþiilor necesa-
re pandemiei. În primul rînd, uriaºele
ºi atît de numeroasele, largile ºi precar
controlatele epidemiologic spitale de
campanie ale rãzoiului au devenit un
fel de incubatoare pentru multiplicarea
virusului ºi rãspîndirea lui. În al doilea
rînd, condiþiile post-rãzboi au dus,
pentru largi pãrþi ale populaþiei, la con-
diþii ºi privaþiuni de alimentaþie ºi hi-
gienã care au slãbit semnificativ capa-
citatea de rãspuns imunologic ºi de
auto apãrare naturalã faþã de virusul
gripei. Majoritatea celor care au murit,
au murit în urma unor complicaþii, adi-
cã suprapuneri de factori ºi consecinþe
patogene, nu doar din cauza ºi nici mã-
car în principal din cauza consecinþe-
lor directe ale virusului gripal. Sigur, e
mult mai convenabil sã dai vina pe
viruºi, decît sã arãþi cu degetul spre re-
sponsabilitatea oamenilor puterii,
adevãraþi i responsabili pentru
dezastrul rãzboiului ºi al urmãrilor
sale sociale, de nivel catastrofal, dintre
care marea epidemie de gripã a fost
doar una.

(continuare în pagina 3)
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Federal Reserve este depãºitã
de criza care ameninþã
sistemul bancar

De douã ori a anunþat banca centralã
americanã majorarea pragurilor pen-
tru operaþiunile repo în aceastã
sãptãmânã.

În prima zi, când in-
dicele Dow Jones s-a
prãbuºit cu peste 2.000
de puncte, limita pen-
tru operaþiunile over-
night a fost crescut
pânã la 150 de miliar-
de de dolari, de la 100
de miliarde anterior,

iar limita pentru operaþiunile cu matu-
ritatea la 14 zile a fost majoratã pânã la
45 de miliarde, de la 20 de miliarde.

Modificarea ar fi trebuit sã fie vala-
bilã doar pentru sãptãmâna curentã,
însã panica generalizatã de pe bursele
internaþionale a determinat revizuirea
programului de lichiditate, care acum
include douã operaþiuni sãptãmânale
cu maturitatea la 14 zile pânã în 9 apri-
lie 2020, fiecare cu o limitã de cel pu-
þin 45 de miliarde de dolari ºi trei ope-
raþiuni cu maturitatea la 28 de zile, cu o
valoare minimã de 50 de miliarde.

Alãturi de operaþiunile la termen,

programul include, desigur, ºi opera-
þiunile repo overnight, care se vor de-
rula pânã în 13 aprilie 2020, dar cu o li-
mitã majoratã pânã la 175 de miliarde
de dolari.

Prima operaþiune din cadrul noului
program a înregistrat o cerere de lichi-
ditate overnight de 132,5 miliarde de
dolari, care a fost acoperitã integral de
oferta bãncii centrale (vezi graficul).

În ziua urmãtoare, 12 martie 2020,
calendarul repo arãta o ofertã de lichi-
ditate din partea Federal Reserve de

270 de miliarde de dolari. Cererea
bãncilor a fost de 272,8 miliarde, iar
oferta de 198,1 miliarde, care a condus
la un deficit de 74,7 miliarde de dolari,
cel mai mare din ultimele 6 luni, con-
form datelor de la Federal Reserve
Bank of New York (FRBNY). Defici-
tul a fost înregistrat la nivelul operaþiu-
nilor la termen, în condiþiile în care ce-
rerea pentru finanþãri overnight a fost
egalã cu oferta, la 103,1 miliarde de
dolari.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

Citiþi interviul integral în suplimentul

dedicat companiei Vrancart


