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n Rompetrol va utiliza toate
mijloacele pentru
ridicarea mãsurilor asiguratorii
de 106 milioane dolari

n AGENÞIA DE RATING MOODY’S:“Infrastructura
publicã deficitarã constrânge ratingul suveran”
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“Toate proiectele de
dezvoltare au o
componentã smart ºi
inovatoare”
(Interviu cu Simion Creþu, director general ADR Centru)
Reporter: Cum s-a dezvoltat regiunea în ultimul an?
Simion Creþu: Analiza dezvoltãrii
Regiunii Centru a fost ºi este un proces
voluntar, pe care îl realizãm independent ºi care are la bazã interpretarea
datelor statistice ºi a celorlalte informaþii publice emise de cãtre entitãþile
judeþene sau naþionale.
Datele statistice publicate pe baza
cãrora lucrãm în prezent pentru a determina gradul de dezvoltare sau indicatorii economici regionali sunt din
anul 2018 sau mai vechi. Însã, din
punct de vedere al dezvoltãrii Regiunii
Centru pe baza activitãþii noastre în cadrul Programului Operaþional Regional, vã putem informa cã, pe lângã cele
630 de contracte de finanþare nerambursabile semnate pânã la sfârºitul

anului 2019, pe parcursul acestui an
am mai contractat alte 151 cereri de finanþare, ajungând la un total de 781 de
proiecte ce solicitã peste 5,15 miliarde
lei. Proiectele contractate pe parcursul
anului 2020 sunt depuse de autoritãþile
publice locale ºi de cãtre mediul privat. Este pentru prima datã când, prin
activitatea noastrã, am depãºit un miliard de euro atras pentru creºterea calitãþii vieþii în Regiunea Centru.
În ciuda crizei prin care trecem pe
parcursul anului 2020, am depus eforturi susþinute de a prezenta Regiunea
Centru ºi oportunitãþile regionale la nivel internaþional, în vederea atragerii
de investitori strãini.
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Fondul Român de Investiþii
ºi Banca Naþionalã de
Dezvoltare, speranþele
noastre de lansare economicã

A consemnat
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 9)

ÎN OPINIA SPECIALIªTILOR,

Reinventarea
capitalismului este
necesarã pentru o
redresare solidã
l Pandemia a dus lumea într-un dezechilibru care nu va
putea fi depãºit în urmãtorii ani, evidenþiind multe dintre
vulnerabilitãþile sistemelor ºi instituþiilor actuale
Pandemia de Covid-19 a dus lumea
într-un dezechilibru care nu va putea fi
depãºit în urmãtorii ani ºi, fiind departe de stabilirea unui “nou normal”, ar
trebui sã ne aºteptãm la un efect de domino, care sã declanºeze alte schimbãri - atât pozitive,
cât ºi negative - în
deceniul urmãtor,
conform unei
analize publicate
de Forumul Economic Mondial.
Autorii analizei, Peter Bakker
– preºedinte - director executiv al Consiliului Mondial al Afacerilor pentru
Dezvoltare Durabilã, ºi
John Elkington, preºedinte executiv, cofondator al societãþii de consultanþã Volans Ventures Ltd., aratã, spre
exemplu, cã valul de revolte care s-a

rãspândit în America ºi nu numai, în
urma morþii afro-americanului George
Floyd (într-o intervenþie a poliþiei), poate fi un exemplu cã pandemia a alimentat furia ºi disperarea la nivel
mondial. Alte posibile perturbãri induse de pandemia
de Covid-19 variazã de la o crizã
financiarã adâncã pânã la o
schimbare importantã a ritmului tranziþiei
energetice globale: unii analiºti considerã cã cererea de
combustibil fosil a atins vârful în
2019, iar nivelul respectiv nu va mai fi
înregistrat niciodatã.

I

nstrumentele financiare propuse
de guvernul Orban prin Planul
Naþional de Investiþii ºi Relansare Economicã ar putea constitui o
gurã de oxigen pentru antreprenorii din þara noastrã ºi pentru
proiectele de investiþii din toate sectoarele economice. Cu toate acestea,
cele douã instrumente propuse de guvernul Orban au parte de carenþe ce ar
trebui rezolvate, conform specialiºtilor ºi parlamentarilor, pânã la data ina-

ugurãrii acestor instituþii financiare.
Fondul Român de Investiþii (FRI),
care ar urma sã fie capitalizat iniþial cu
300 milioane euro (200 milioane euro
contribuþie de la bugetul de stat ºi 100
milioane euro identificate în Fondul
European de Investiþii), va fi de tip
private equity în jurul cãruia ar urma
sã se coaguleze ºi alte forme instituþionale de susþinere a economiei naþionale care sã poatã acþiona unitar în aspecte de interes economic pe baza unei

strategii naþionale agreate trans-partinic. FRI va putea investi în companii
private, în domenii de activitate cu potenþial de dezvoltare ºi avantaj competitiv pentru a susþine companiile din
aceste domenii precum IT, energie,
agriculturã, etc.. Activitatea FRI se va
realiza prin:
a) participarea sa directã la capitalul
social al unor întreprinderi, sau, ca finanþator de fond de fonduri, prin intermediul unor fonduri de investiþii de tip

private equity, singur ori împreunã cu
alþi investitori;
b) administrarea directã a investiþiilor sau acordarea unor mandate de gerare cãtre entitãþi care administreazã
fonduri de investiþii de tip private
equity cu o experienþã demonstrabilã
ºi cu o bunã reputaþie în executarea
unor astfel de mandate.

ANDREI POP, SECRETAR
COMISIA BUGET,
FINANÞE-BÃNCI DIN
CAMERA DEPUTAÞILOR:

CRISTINA PRUNÃ,
VICEPREªEDINTE USR:

DRAGOª CABAT:

ªTEFAN MIHU,

GEORGE MARINESCU,
MIHAI GONGOROI
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Trãirãm... sã ne vedem
ºi morþi
Replica antologicã i-o datorãm lui rat prin port a dat nãvalã în oraº, pe
Tudor Muºatescu ºi se gãseºte într-o strãzi, prin case, cafenele ºi cinematoschiþã (Scafandrierii) care, pe vremuri grafe... aºa cã vreo douã mii de oameni
ca acestea, meritã o lecturã aplicatã. Ni ºi-au gãsit moartea cãlcaþi de vapoase dezvãluie rezultatul fabulos, nu re...!!! Geniul lui Muºatescu nu se
doar în cheie comicã, al mariajului opreºte aici. În a doua parte a textului,
dintre prostia mustoasã, hrãnitã din farsa se coloreazã brusc în negru,
”sfertodoxism” cronic ºi plãcerea de a printr-o simplã inversare de roluri. Cei
te lãsa în voia sugestiei, de a te
patru convivi, care în timpul
supune tiraniei copleºitoare a
relatãrii amicului lor se arãtaseducþiei pe care o exercitã.
serã ici ºi colo neîncrezãtori ºi
Undeva într-o cafenea cu biau produs argumente ancorate
liard, vreo cinci bãrbaþi stau la
în logica bunului simþ tot
bîrfã. Unul dintre ei vine cu veîncercînd sã ºubrezeascã temestea înfiorãtoare. Povesteºte, cu CORNEL lia poveºtii demnã de tolba lui
lux de amãnunte ºi în cheie pur CODIÞÃ Münchausen, devin avocaþii
naturalistã, catastrofa petrecutã
iremediabil dedicaþi ºi de nezpeste noapte: s-a revãrsat Marea Nea- druncinat convinºi ai gogomãniilor pe
grã! Totul, din cauzã cã ea, marea, era care tocmai le auziserã. Nu pot accepta
deja cam plinã, iar peste noapte a venit în ruptul capului, cu nici un chip, sub
Dunãrea, încã ºi mai plinã, sã se verse nici un pretext, radicala ºi brusca conîn ea. Rezultatul? Constanþa a fost vertire la ”îndoiala cartezianã” a celui
inundatã, transformatã în ºtrand... doar care fusese izvorul poveºtii pe care au
vîrful Moscheei se mai vede din apã. înghiþit-o cu atîta plãcere, ca pe o
Opt sute de mii de vagoane... recolta gãluºcã bine tãvãlitã prin zahãr cu
strînsã înainte pe trei ani... s-au dus pe pesmet.
(continuare în pagina 3)
apa sîmbetei...!!! Tot ceea ce era anco-

„Criterii de selecþie
neclare pentru
companiile care vor fi
«salvate» prin
co-participarea la Fondul
Român de Investiþii”
ele douã mecanisme financiare pe
care doreºte sã le înfiinþeze guvernul Orban – Fondul Român de
Investiþii ºi Banca Naþionalã de Dezvoltare - pot fi un contributor important pentru dezvoltarea economicã, susþine deputatul social-democrat
Andrei Pop, secretar al Comisiei de
buget, finanþe-bãnci din Camera Deputaþilor. (G.M.)
(continuare în pagina 11)
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VICEPREªEDINTE COMISIA
“Fondul de Investiþii ºi
BUGET, FINANÞE, BÃNCI
“Perversitatea celor douã Banca Naþionalã de
ªI PENTRU PIAÞA DE
instrumente financiare o Dezvoltare nu trebuie
CAPITAL DIN SENAT:
reprezintã riscarea
politizate”
“Fondul Român de
banilor publici în
a conducerea Fondului Român de
Investiþii - o redenumire
Investiþii (FRI) ºi Bãncii Naþionacompanii private”
le de Dezvoltare (BND), instru- a Fondului Suveran de
ondul Român de Investiþii ºi Ban- mente propuse de guvernul Orban prin
ca Naþionalã de Dezvoltare sunt Programul de relansare economicã, nu Dezvoltare ºi Investiþii pe
douã instituþii problematice, atât trebuie efectuate numiri politice, ci care l-a propus PSD”

F

timp cât banii alocaþi iniþial provin din
bugetul public, afirmã deputatul Cristina Prunã, vicepreºedinte al Uniunii
Salvaþi România. Cristina Prunã ne-a
declarat: “Fondul propus de PNL va
avea o capitalizare iniþialã de 300 de
milioane euro, iar Banca Naþionalã de
Dezvoltare – un miliard lei. Perversitatea celor douã instrumente financiare o reprezintã riscarea banilor publici
în companii private. (G. Marinescu)
(continuare în pagina 12)

L

aplicate principiile de guvernanþã corporativã ºi puºi la conducere profesioniºti în gestionarea investiþiilor, considerã Dragoº Cabat, analist CFA.
Acesta ne-a declarat: "Ele de principiu sunt niºte instrumente bune care
existã la nivel mondial ºi în Uniunea
Europeanã, mai este o þarã sau douã în
Uniunea Europeanã care nu au o asemenea Bancã de Dezvoltare de exemplu". (Mihai Gongoroi)
(continuare în pagina 11)

e hârtie, cele douã instrumente financiare propuse de Cabinetul
Orban – Fondul Român de Investiþii ºi Banca Naþionalã de Dezvoltare aratã foarte bine, dar punerea lor în
practicã de cãtre actualul guvern este
imposibilã susþine ªtefan Mihu, vicepreºedintele Comisiei buget, finanþe-bãnci ºi pentru piaþa de capital din
cadrul Senatului. (G. Marinescu)
(continuare în pagina 12)
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