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MARCEL BOLOª, MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE:

“Trebuie sã creºtem de douã-trei
ori capacitatea de absorbþie,
faþã de ritmul anual actual
de 2,5 miliarde euro”

P
lanul Naþional de Recuperare ºi
Rezilienþã (PNRR), pentru care
avem alocate 30,4 miliarde euro,

va fi lansat în dezbatere publicã în 5
noiembrie, a declarat Ioan Marcel
Boloº, ministrul Fondurilor Europene.
Domnia sa a precizat cã lucrurile sunt

diferite cu privire la acest plan, deoa-
rece fiecare stat memnbru trebuie sã
respecte câteva cerinþe de bazã, iar do-
cumentul trebuie sã aibã douã compo-
nente: reformã ºi investiþii.

“Dacã vrem sã face investiþii în do-
meniul transporturilor va trebui sã pro-
punem reforme în domeniul transpor-
turilor. Dacã vrem sã investim în do-
meniu sãnãtãþii, va trebui sã propunem
reformã în sãnãtate. Cerinþele de bazã
sunt reforme ºi investiþii, iar apoi inter-
vin condiþionalitãþile legate de investi-
þii: tranziþie verde, adicã investiþiile
propuse sã fie în acord cu regula eco-
nomiei verzi promovatã de Uniunea
Europeanã ºi digitalizarea – adicã in-
vestiþiile propuse sã aibã componenta
de inteligenþã artificialã. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

DAN DRAGOª DRÃGAN, SECRETAR DE STAT MEEMA:

“Alocarea totalã pentru România,
pe mecanismul 10d, ar urma sã fie
în jur de 6-7 miliarde de euro”

A
locarea totalã pentru þara noastrã,
pe mecanismul 10d pentru mo-
dernizarea sectorului energetic

prin investiþii, ar urma sã fie de circa
6-7 miliarde de euro, a declarat Dan
Dragoº Drãgan, secretar de stat în ca-
drul Ministerului Economiei, Energiei
ºi Mediului de Afaceri. Acesta a expli-
cat cã alocarea prioritarã, axa 1, preve-
de finanþãri de pânã la 100% din valoa-

rea unui proiect, iar pe axa 2, care vize-
azã investiþii în generare cu arderea
gazului, finanþãrile se ridicã pânã la
70% din proiecte.

Drãgan a declarat: “Avem la dispo-
ziþie, pentru urmãtorii ani, urmãtoarele
categorii de fonduri care vor fi folosite
pentru a ajuta tranziþia sectorului ener-
getic, decarbonarea acestuia ºi creºte-
rea rezilienþei ºi a capacitãþilor de ge-
nerare în România. Aici aº menþiona
în primul rând categoriile de fonduri ºi
primul la care m-aº referi ar fi Fondul
de Modernizare, fondul 10d, care este
format din alocãrile de certificate de
CO2 de care România va beneficia
pânã în 2030, alocãri care vor fi tran-
sformate în resurse financiare pânã în
2030. Estimãm cã alocarea totalã pen-
tru România va fi undeva în jur de 6-7
miliarde de euro. (M.G.)

(continuare în pagina 2)

ANDREI BACIU, SECRETAR DE STAT MINISTERUL SÃNÃTÃÞII:

„Alocarea fondurilor europene
din aceastã perioadã ne permite
sã facem paºi reali în domeniul
sãnãtãþii”

A
locarea fondurilor europene, în
aceastã perioadã, ºi oportunitatea
pe care o avem la nivel de fonduri

europene este realmente istoricã ºi ne
permite sã facem o schimbare de para-
digm, sã facem paºi reali în domeniul
sãnãtãþii, susþine Andrei Baciu, secretar
de stat în cadrul Ministerului Sãnãtãþii.

Domnia sa a subliniat importanþa
resurselor financiare în domeniul sã-
nãtãþii: „Tot ceea ce þine de tratamente
se face prin alocarea unor resurse bu-
getare semnificative, care sã ducã la
descoperirea de noi molecule, noi tra-
tamente, de noi abordãri terapeutice
care sã facã dintr-o boalã incurabilã,
una perfect gestionabilã. Avem nenu-
mãrate exemple în acest sens din tre-
cut. Trãim aceeaºi paradigmã ºi avem
aceleaºi aºteptãri ºi în momentul de
faþã cu privire la un tratament care sã
neutralizeze prezenþa virusului
SARS-CoV-2 în organism sau un po-
tenþial vaccin unde mai multe compa-
nii sunt pe final de proceduri, iar cerce-
tãtorii sperã sã ajungã cât mai repede
la o aprobare”. (A.T.)

(continuare în pagina 2)

LASZLO BORBELY, CONSILIER DE STAT LA CANCELARIA PREMIERULUI:

„Autoritãþile europene lucreazã
la un nou concept de
implementare a Agendei 2030”

A
utoritãþile responsabile de la ni-
velul Uniunii Europene (UE) lu-
creazã la un nou concept de im-

plementare a Agendei 2030, a spus La-
szlo Borbely, Consilier de Stat la Cabi-
netul Prim-Ministrului ºi Coordonator
al Departamentului de Dezvoltare Du-
rabilã.

Printre altele, oficialul a menþionat:
”Avem un departament care, pe baza

unei noi strategii de dezvotare durabilã
a României adoptatã acum doi ani,
încearcã implementarea Agendei
2030, urmãrind ce putem face în urmã-
torii zece ani. Se lucreazã la nivelul
UE la un nou concept de implementare
a Agendei 2030. Noi suntem conside-
raþi un centru regional, pentru cã avem
strategia, vom avea un plan de acþiune
pe baza þintelor ºi obiectivelor pentru
2030, pânã la jumãtatea anului viitor,
avem un comitet interdepartamentar
care prezintã în fiecare an la Parlament
un raport cu stadiul în care ne aflãm ºi
avem un consiliu consultativ alcãtuit
din 34 de cercetãtori care ne vor ajuta
în perioada urmãtoare sã pãstrãm rela-
þia cu mediul academic, cu mediul
privat. (E.O.)

(continuare în pagina 4)

TÃNASE STAMULE, CONSILIER DE STAT ÎN CADRUL CANCELARIEI PRIM-MINISTRULUI

„Vrem sã dezvoltãm produse
de stimulare a creditãrii ºi sã
legãm cât mai mult companiile
de sistemul bancar”
l „Marele risc în absorbþia fondurilor europene va fi lipsa
specialiºtilor, în rest finanþare existã, proiecte existã”

Þ
ara noastrã va avea o provocare în
urmãtorii ani sã absoarbã toate
fondurile europene pe care le va

avea la dispoziþie, iar principala preo-
cupare va consta în creºterea capacitã-

þii administrative, a declarat Tãnase
Stamule, consilier de stat în cadrul
Cancelariei Prim-Ministrului în do-
meniul economic.

Domnia sa a precizat: „Suntem
într-o conjuncturã fericitã astãzi, însã
avem peste 80-90 de miliarde din fon-
duri europene plus bugetul de stat, însã
cel mai important este sã reuºim sã gã-
sim specialiºtii care sã implementeze
aceste proiecte pentru a creea valoare
adãugatã în România. Pentru asta tre-
buie sã muncim cu toþii pentru a pro-
pune ca responsabil pe aceste proiecte
cele mai competente persoane pe care
le are statul român. (A.T.)

(continuare în pagina 3)

CORINA CREÞU, EUROPARLAMENTAR:

“Este foarte important sã ne
concentrãm pe absorbþia
fondurilor europene”
l “Mecanismul de redresare ºi rezilienþã este o ºansã istoricã pe
care România nu îºi permite sã o piardã”l “Este foarte multã
nevoie de organizare ºi de proiecte mature”

E
ste foarte important ca þara noa-
strã sã se concentreze acum pe
absorbþia fondurilor europene

pentru intervalul 2014-2020 - pe
suma care mai este de recuperat pânã

la încheierea perioadei de programa-
re ºi care este destul de mare -, în pa-
ralel cu pregãtirea programelor din
Cadrul financiar multianual - politi-
ca de coeziune - ºi noul instrument
propus de Comisia Europeanã ca ur-
mare a crizei generate de pandemia
de Covid-19, Mecansimul de redre-
sare ºi rezilienþã, declarã Corina Cre-
þu, europarlamentar, adãugând:
“Mecansimul de redresare ºi rezi-
lienþã are obiectivul sã ofere sprijin
financiar la scarã largã pentru inve-
stiþiile ºi reformele publice care spo-
resc rezilienþa economiilor statelor
membre ºi ne pregãtesc mai bine
pentru viitor”. (A.V.)

(continuare în pagina 4)
Citiþi detalii în paginile 2, 3 ºi 4.

Facebook ºi Twitter nu au încercat sã
ascundã doar corupþia lui Joe Biden

A
utoproclamaþii campioni ai
corectitudini ºi ai luptei împo-
triva ºtirilor false, platformele
Twitter ºi Facebook, au blocat

recent diseminarea unui articol din
New York Post, cea mai veche pu-
blicaþie cu apariþie continuã din SUA,
care scotea la ivealã aspecte
grave referitoare la corupþia
candidatului democrat Joe Bi-
den.

Dacã fostul vicepreºedinte ar
fi candidat pentru un loc în Se-
nat, aºa cum a declarat recent în
cadrul unui miting electoral, po-
ate cã dezvãluirea nu ar fi avut
niciun ecou.

În cartea “Secret Empires: How the
American Political Class Hides Cor-
ruption and Enriches Family and

Friends” (2019), autorul Peter Schwe-
izer, preºedintele Government Acco-
untability Institute, dedicã un întreg
capitol acestui subiect, “Bidens in
Ukraine”.

“Când vicepreºedintele Biden a
supervizat politica SUA faþã de

Ucraina, fiul sãu a devenit
membru al conducerii uneia
dintre cele mai profitabile ºi
mai corupte companii ener-
getice”, îºi începe Schweizer
capitolul. Compania este Bu-
risma, iar fiul Hunter Biden,
care era responsabil cu tran-
sparenþa ºi guvernanþa corpo-
ratistã, în ciuda faptului cã

“nu avea experienþã în sistemul juri-
dic din Ucraina sau în orice calitate
de consilier juridic”.

Mai mult, Joe Biden ºi John Kerry,
alt nume greu din politica americanã,
au susþinut puternic acordarea unui
credit garantat de guvernul american,
în valoare de 1,8 miliarde de dolari,
pentru asigurarea lichiditãþii pe piaþa
financiarã din Ucraina.

“Cea mai mare parte a banilor a
fost transferatã prin PrivatBank, de-
þinutã tot de proprietarul companiei
Burisma, iar mai mult de un miliard
de dolari din PrivatBank a dispãrut
pur ºi simplu”, mai scrie Peter
Schweizer.

Joe Biden mai are “dedicat” un capi-
tol ºi în cartea “Profiles in Corruption:
Abuse of Power by America’s Progres-
sive Elite”, scrisã tot de Peter Schwei-
zer ºi publicatã în ianuarie 2020.

(continuare în pagina 9)

PROBLEME DE OSPICIU

ASF întreabã la SIF Oltenia dacã are
soluþie la ilegalitãþile decise în AGA
de “cooperativã”, sub pavãza ASF

T
erenul bursier calcinat rãmas
dupã AGOA de la SIF Oltenia
din 12 octombrie, cum vã spu-
neam deunãzi (vezi “Hi-

roshima, Nagasaki, Bursa de
Valori Bucureºti”/BURSA/17
octombrie), va rãmâne “ira-
diat” ceva timp, pânã realitatea
sã se acomodeze cu hotãrârile
ilegale adoptate în balamucul
de acolo, ale cãror urmãri nu
pot fi estimate de nimeni, cãci nici
unul dintre cele cinci SIF-uri nu poate
ºti care este Valoarea Activului Net,

cât timp nu mai este clar dacã valoa-
rea dividendelor de la SIF Oltenia in-
trã sau nu în calcul.

În haosul de ospiciu creat
prin ilegalitãþile “cooperativei”
din jurul SIF Banat Criºana sub
protecþia Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã (ASF),
înºiºi lucrãtorii ASF se aflã în
situaþia cã nu ºtiu cum sã mai
revinã în matca legalitãþii, ceea

ce poate fi observat ºi în Adresa ASF,
semnatã de directorul Claudia Cãtãlina
Sava, care, la 16 octombrie, i-a remis o

scrisoare pateticã lui Cristian Buºu, sin-
gurul vestigiu al conducerii SIF Oltenia
rãmas în picioare, scrisoare pe care o
reproducem în continuare:

“ASF
Direcþia Supraveghere ºi Control
Sectorul Instrumentelor ºi Investi-

þiilor Financiare
Serviciul Supraveghere Prudenþialã
Cãtre
SIF OLTENIA S.A.
În atenþia domnului Cristian BUªU

- Director General Adjunct
(continuare în pagina 4)
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