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Întoarcerea unor români din
strãinãtate nu va rezolva
criza forþei de muncã
(Interviu cu Marian Petre Miluþ, CEO PREFAB)

Reporter: Cum este afectatã piaþa
materialelor de construcþii de criza
COVID-19?

Marian Petre Miluþ: Ca ºi celelal-
te ramuri de activitate din construcþii,
dar ºi din industrie în general, piaþa
materialelor de construcþii a fost afec-
tatã, în 2020, în special în lunile martie
- aprilie, când multe dintre activitãþi
s-au diminuat sau chiar au încetat. În
aceastã perioadã s-a înregistrat o cãde-
re de aproximativ 25-30% pentru
companii, putând fi parþial recuperatã
în urmãtoarele 4 luni.

Reporter: Cum credeþi cã va fi
afectatã piaþa construcþiilor ºi imobi-
liarelor, în general, de noua crizã?

Marian Petre Miluþ: Vorbim de o

întârziere a tuturor construcþiilor ºi
proiectelor, în general, care au ratat
startul din luna martie, însã s-au pus în
miºcare dupã luna mai. Credem cã este
posibil sã recuperãm acest decalaj în
ultimul trimestru, sub rezerva evolu-
þiei vremii ºi revenirii anumitor activi-
tãþi, precum ºi probabilitãþii apariþiei
unor noi focare care ar putea sã ducã la
anumite întârzieri.

Reporter:Consideraþi cã acum, dupã
întoarcerea unei mari pãrþi dintre româ-
nii care lucrau în strãinãtate, criza for-
þei de muncã din piaþã se va sfârºi?

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

Ce alegem de fapt
Despre locale este vorba, desigur.

Odatã pusã întrebarea, rãspunsurile se
aliniazã, fãrã sã producã cine ºtie ce
înghesuialã. Personalitãþi, persoane cu
notorietate publicã, persoane cu spri-
jin politic, partide politice care au pe
buletinul de vot în afarã de siglã ºi un
nume de persoanã, saltimbanci
de obor sau momîi.

Personalitãþile sunt ºi ele, oa-
meni! Doar cã, de-a lungul vie-
þii, au fost atît de absorbite de
activitãþile lor profesionale,
încît au ajuns la performanþe
inaccesibile ”omului obiºnuit”.
Artiºti, savanþi, inventatori, oa-
meni de afaceri etc fiecare a
marcat trecerea peste o limitã a dome-
niului sãu, pentru a se afirma ºi a fi re-
cunoscut. E clar, din categoria aceasta
nu vom vedea niciodatã pe nimeni
intrînd în competiþia pentru un scaun
de primar. Nu s-a vãzut ºi nici nu o sã
se vadã. Nu doar la noi, peste tot pe
unde ”bîntuie” democraþia reprezenta-
tivã, oamenii aceºtia vor sã fie cuno-
scuþi ºi recunoscuþi pentru ceea ce au
fãcut excepþional în zona lor de
activitãþi, nu pentru cîºtigarea unui
îndoielnic concurs de voturi adunate

într-o urnã.
Existã exemple remarcabile ºi ele

par sã se înmulþeascã, de persoane care
au dobîndit un grad ridicat de notorie-
tate publicã, mai ales prin domeniile
media ºi care au fãcut, apoi, saltul în
politicã. Au intrat în competiþie pentru

funcþii publice ºi le-au cîºtigat.
Ronald Reagan ºi Arnold
Schwarzenegger sunt nume
care vin imediat în minte. Lista
e însã mult mai lungã ºi aproa-
pe fãrã excepþie toate ”vechile
democraþii” au produs, mãcar
din cînd în cînd, asemenea
exemplare. La noi, actualul pri-
mar al Bucureºtilor este o bunã

ilustrare pentru aceastã categorie. De
altfel, punerea pe lista de candidaþi a
unor persoane de ridicatã notorietate
publicã este una dintre soluþiile prefe-
rate ale aºa ziºilor ”specialiºti” în stra-
tegii electorale, convinºi ”dincolo de
orice îndoialã raþionalã” cã procentele
din sondajele de opinie, care mãsoarã
de fapt notorietate ºi prea puþin
altceva, se vor materializa automat în
voturile de la urnã. Uneori se mai
întîmplã, de cele mai multe ori, nu!

(continuare în pagina 3)

RAPORT OLAF - 11 INVESTIGAÞII, 9 RECOMANDÃRI ÎN ROMÂNIA

Amfostprimii la
fraudarea fondurilor
europene, anul trecut

O
ficiul European de Lup-
tã Antifraudã (OLAF) a
emis, anul trecut, 9 re-
comandãri de recupera-
re a fondurilor europe-
ne, în 11 cazuri investi-
gate în þara noastrã, fapt

care ne situeazã pe un nedorit prim loc
la nivelul Uniunii Europene, se aratã
în raportul de activitate pentru anul
2019 al respectivei instituþii.

Un alt top în care ne aflãm printre
primii, este cel privind totalul fraude-
lor ºi neregularitãþilor financiare con-
statate de OLAF în perioada

2015-2019 la nivelul statelor membre
ale Uniunii Europene.

Dupã Spania, care are 11.029 de
fraude depistate ºi neregularitãþi fi-
nanciare, ºi Polonia cu 5017 cazuri,
România se situeazã pe al treilea loc
în topul fraudãrii fondurilor structu-
rale, de investiþii ºi agriculturã,în pe-
rioada 2015-2019, cu 4968 fraude ºi
neregularitãþi, fiind urmatã de Italia,
cu 4415 cazuri de fraudã. În privinþa
impactului financiar asupra plãþilor
efectuate, ne situãm, cu 2,92%, dupã
Slovacia, care are 21,03%, dar înain-
tea Spaniei, care, la 11.029 cazuri (de

peste douã ori mai multe decât Rom-
ânia), are un impact financiar de
2,7%.

În perioada 1 ianuarie 2015-31 de-
cembrie 2019, în urma colaborãrii din-
tre OLAF ºi organele de cercetare pe-
nalã, din 46 de cauze sesizate de ofi-
cialii europeni, autoritãþile din þara no-
astrã nu s-au pronunþat încã în 22. Din
cele 24 de dosare a cãror cercetare pe-
nalã a fost efectuatã, 11 s-au finalizat
cu rechizitorii trimise în instanþele
penale, iar 13 au fost clasate.

Situaþia de mai sus a stârnit nemul-
þumirea deputatului european Dacian

Cioloº, preºedintele grupului politic
Renew Europe din Parlamentul Euro-
pean, care a scris pe pagina oficialã de
Facebook: “Avem raportul pe 2019 al
OLAF.

(...) Nu suntem o þarã de hoþi, dar
suntem una care a încãput pe mâna ho-
þilor.

Datele internaþionale nu fac decât
sã confirme din nou, dacã mai ave-
am nevoie, cã bogãþia lor este sãrã-
cia noastrã.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Întoarcerea unor români care au lucrat în strãinãtate ºi au pierdut locul de muncã nu va re-
zolva problema crizei forþei de muncã, este de pãrere Marian Petre Miluþ, CEO PREFAB.
Printre altele, domnia sa ne-a spus, într-un interviu, cã cea mai mare provocare o reprezin-
tã oamenii, care trebuie sã fie bine pregãtiþi ºi sã poatã lucra cu noile tehnologii, în condi-
þiile în care veniturile au crescut ºi vor creºte în fiecare an în ramura sa de activitate.

CORNEL
CODIÞÃ

Italia nu va permite
vânzarea Bursei din Milano
cãtre o companie din afara
zonei euro
l Surse: Euronext - aºteptatã sã depunã, alãturi de Cassa
Depositi e Prestiti, o ofertã de 3,5 - 4 miliarde de euro
pentru Borsa Italiana

Guvernul de la Roma va utiliza pu-
terea sa specialã “de aur” privind acti-
vele strategice din þarã ca sã se asigu-
re cã Bursa din Milano (Borsa Italia-
na) nu va fi vândutã cãtre “un ofertant
inacceptabil”, potrivit ministrului ita-
lian al Economiei, Roberto Gualtieri,
anunþã Reuters.

Amintim cã, luna trecutã, London
Stock Exchange Group Plc (LSEG),
operatorul Bursei de Valori din Londra
(London Stock Exchange - LSE), a
anunþat cã ar putea vinde, parþial sau in-
tegral, Bursa din Milano, pe care o deþi-
ne, miºcare ce i-ar facilita obþinerea
aprobãrii Uniunii Europene pentru pla-
nificata achiziþie a furnizorului de in-
formaþii financiare Refinitiv Holdings
(fosta divizie Financial & Risk din ca-
drul grupului Thomson Reuters), o
tranzacþie de 27 de miliarde de dolari.

Ministrul Gualtieri ºi-a exprimat
speranþa cã Borsa Italiana nu va ajunge

în mâinile unei companii din afara zo-
nei euro. Oficialul de la Roma a mai
afirmat cã Guvernul italian urmãreºte
îndeaproape operaþiunea, “conºtient
de importanþa strategicã pe care o au
Borsa Italiana ºi platforma de tranzac-
þionare a obligaþiunilor MTS pentru
funcþionarea corectã a pieþei financia-
re italiene ºi a întregului sistem econo-
mic italian”.

De menþionat cã UE a suspendat ter-
menul prevãzut la 27 octombrie pentru
pronunþare în privinþa afacerii LSE-
Refinitiv, apreciind cã are nevoie de
mai mult timp ca sã dea un rãspuns,
dupã ce, în luna iunie, Comisia Europe-
anã ºi-a exprimat temerile cã entitatea
combinatã ar avea o cotã de piaþã mare
pe segmentul tranzacþionãrii bonduri-
lor guvernelor europene, deoarece
MTS ºi platforma Tradeweb a Refinitiv
sunt deja lideri de piaþã. (A.V.)
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