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ANALIªTII ANTICIPEAZÃ:

Viitorul pachet de stimulente
din SUA, generos dacã
preiau democraþii
majoritatea în Senat
lNoul sprijin ar fi de 1-1,5 trilioane de dolari dacã
republicanii vor avea majoritatea, putând ajunge la 3 trilioane
dacã majoritatea va fi a democraþilorlGospodãriile cu
venituri mai mici ºi sectorul serviciilor vor suferi în continuare

R
ezultatul final al alegerilor care
au avut loc în SUA, la data de 3
noiembrie, va avea un impact

major asupra dimensiunii ºi calenda-
rului unui viitor pachet suplimentar de
susþinere economicã.

Începând de miercuri searã, în con-
diþiile în care cursa prezidenþialã din
SUA nu are un rezultat cert, democra-
þii par sã îºi pãstreze controlul asupra
Camerei Reprezentanþilor, dar cu mai
puþine locuri. Dar, încã nu este clar ce
partid va controla Senatul.

Analiºtii spun cã, în cazul în care
democratul Joe Biden câºtigã foto-
liul de la Casa Albã, iar republicanii
pãstreazã controlul Senatului, va fi
adoptat un pachet de salvare cu o va-
loare micã ºi probabil cã acesta nu
va trece pânã în februarie anul vii-
tor.

Asta, pentru cã în noua legislaturã,
Congresul va fi divizat, iar republica-
nii nu vor sã cheltuiascã la fel de mult
ca democraþii. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

PREÞURILE ALIMENTELOR LA NIVEL GLOBAL AU
ATINS UN MAXIM AL ULTIMELOR NOUÃ LUNI

FAO: Preþurile
cerealelor, nivel record al
ultimilor ºase ani

I
ndicele global al preþurilor produ-
selor alimentare a înregistrat a cin-
cea creºtere consecutivã în octom-

brie 2020, conform ultimului
raport lunar de la FAO (Orga-
nizaþia Naþiunilor Unite pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã),
pânã la cel mai ridicat nivel din
ultimele nouã luni.

Creºterea lunarã a fost de
3,1%, cea mai mare din ultime-
le 11 luni, dupã un avans de
2,1% în luna precedentã, iar creºterea
anualã a indicelui agregat s-a accelerat
pânã la 6%, cea mai mare din ultimele
nouã luni, de la 4,8% în luna anterioarã
(vezi graficul 1).

Preþul uleiului a înregistrat cea mai
mare creºtere anualã, de 26,5%, dupã
o creºtere de 24,6% în luna preceden-

tã, în condiþiile unei creºteri lu-
nare de 1,8%, dupã un avans de
6% în septembrie 2020.

Cel mai ridicat nivel al pre-
þului uleiului din ultimele nouã
luni a fost determinat de incer-
titudinea referitoare la produc-
þia uleiului de palmier din Asia
de Sud-Est, dar ºi de creºterea

preþului uleiului de floarea soarelui,
pe fondul deteriorãrii semnificative
a recoltelor din regiunea Mãrii Ne-
gre.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN

RECHEA

PESTE SUMA BUGETATÃ ÎN RECTIFICAREA DIN PANDEMIE

„Profitul Romgaz la
nouã luni depãºeºte
950 milioane lei”

(Interviu cu Adrian Volintiru, directorul general al SNGN Romgaz)

Reporter: Au trecut opt luni de la
declararea pandemiei în þara noastrã.
Cum a evoluat activitatea Romgaz în
aceastã perioadã ºi ce mãsuri aþi adop-
tat astfel încât compania pe care o con-
duceþi sã fie cât mai puþin afectaþã de
criza sanitarã?

Adrian Volintiru: Am avut mare
grijã în tot acest timp, iar programele
de protecþie împotriva Covid-19 au
funcþionat foarte bine la nivelul socie-
tãþii, cu implicarea directorului de re-
sort ºi a liderului de sindicat. Oamenii

au înþeles ºi s-au protejat cât de bine au
putut, respectând inclusiv traseele sta-
bilite ºi toate celelalte mãsuri necesa-
re.

Din alt punct de vedere, am tãiat
cheltuielile neesenþiale care erau pre-
vãzute în buget, tocmai pentru a încer-
ca sã asigurãm o rentabilitate ºi o pro-
fitabilitate ridicate. ªi se pare cã stãm
foarte bine financiar, la acest moment.

Reporter: Cu ce rezultate financia-
re a încheiat Romgaz primele nouã
luni ale acestui an?

Adrian Volintiru: La nouã luni
avem un profit de peste 950 de milioa-
ne de lei, adicã peste suma bugetatã în
rectificarea de dupã declararea pande-
miei. Mai multe vom afla când vor fi
gata cifrelor finale ºi când vor fi publi-
cate ºi la BVB.

Reporter: Cum se situeazã rezulta-
tele Romgaz la nouã luni faþã de cele
ale principalilor competitori?

Adrian Volintiru: Se pare cã sunt
foarte bune faþã de media pieþei ºi faþã
de competitori, ceea ce pe noi ne bucu-
rã ºi ne face sã privim cu speranþã in-
clusiv spre anul viitor. Între timp ºi
producþia de gaze a ajuns aproape de
maxim, se extrag peste 14 milioane de
metri cubi pe zi, ceea ce este extraordi-
nar pentru noi, mult faþã de ceea ce am
prevãzut în bugetul rectificat.

Reporter: Din rezultatele prelimi-
nare reiese ca a crescut productia de
energie, în acest an faþã de anul trecut.
Care sunt fundamentele evoluþiei ace-
stui indicatori?

Adrian Volintiru: În primul rând
am avut grijã de lucrãrile de mente-
nanþã la grupul 5 care functioneazã la
Iernut în acest moment ºi, evident, cã a

crescut ºi consumul, pe cale de conse-
cinþã, inclusiv consumul de gaze, pen-
tru cã Iernut, la momentul acesta, con-
sumã circa 46.000 de mc pe zi, ceea ce
ne ajutã la rezultatul global.

Reporter: Care este noul termen
pentru finalizareacentraleide la Iernut?

AdrianVolintiru: Ultimul termen pe
care îl avem, ºi singurul de altfel, este 26
decembrie 2020, când trebuie finalizatã
investiþia. Este vorba de un proiect la
cheie ºi, deci, consorþiul format din
Duro Felguera ºi Romelectro este re-
sponsabil pentru acest termen. Noi fa-
cem toate eforturile ca ceea ce depinde
de noi sã se finalizeze în acest an. Restul
este în sarcina celor douã companii.

Reporter: Ce estimãri aveþi pentru
finalul acestui an, în ceea ce privelte
rezultatele financiare ale Romgaz?

Adrian Volintiru: Mergând cu pro-
ducþia aproape de maximum, ter-
minând toate reviziile ºi þinând cont ºi
de preþul pieþei, mã aºtept la rezultate
spectaculoase la finalul anului.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

TUDOR CIUREZU:

“Amenzile aplicate de
ASF au scopul sã intimideze
foºtii administratori ai
SIF Oltenia”
l “Am fost amendaþi pentru cã nu am convocat acþionarii în
vederea alegerii unui Consiliu format din ºapte membri”,
spune Tudor Ciurezu, în condiþiile în care chiar ASF îi
transmisese cã trebuie sã convoace AGA pentru alegerea unui
Consiliu compus din cinci membri l “ASF nu îºi realizeazã
menirea de supraveghetor al pieþei de capital în folosul tuturor
acþionarilor, ci opereazã pentru realizarea unor interese de
grup”, susþine fostul preºedinte al SIF-ului din Craiova

A
menzile aplicate de Autoritatea
de Supraveghere Financiarã
(ASF) foºtilor membri ai Consi-

liului de Administraþie al SIF Oltenia
(ASF) reprezintã încã o dovadã de ac-
þiune în conivenþã dintre ASF ºi grupul
format din SIF Banat-Criºana (SIF1)
ºi SIF Muntenia (SIF4), în scopul inti-
midãrii fostei conduceri a SIF Oltenia,
pentru a prelua abuziv conducerea so-
cietãþii, ceea ce s-a ºi întâmplat, ne-a
spus ieri Tudor Ciurezu, cel care pânã

în data de 12 octombrie a fost
preºedintele SIF-ului din Craiova.

Este o reacþie faþã de decizia Autori-
tãþii prin care, alãturi de Nicolae Sto-
ian ºi Anina Radu, foºti membri ai
Consiliului de Administraþie al SIF
Oltenia, a fost amendat cu 130.000 lei,
în timp ce Carmen Popa, de asemenea
fost administrator, a fost sancþionatã
cu 60.000 de lei.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 12)

P
rofitul la nouã luni al Societãþii Naþionale de Gaze Naturale este mai
mare de 950 de milioane de lei, peste suma bugetatã în rectificarea de
dupã declararea pandemiei, ne-a spus, într-un interviu, Adrian Volinti-
ru, directorul general al companiei Romgaz.

Menþionãm cã rectificarea bugetarã a companiei de stat efectuatã în timpul
pandemiei indicãunprofit net de circaunmiliard de lei pentruîntreg anul 2020.
Domnul Volintiru ne-a precizat: ”Se pare cã rezultatele Romgaz la nouã luni sunt
foarte bune faþã de media pieþei ºi faþã de competitori, ceea ce pe noi ne bucurã
ºi ne face sã privim cu speranþã inclusiv spre anul viitor. Între timp ºi producþia
de gaze a ajuns aproape de maxim, se extrag peste 14 milioane de metri cubi pe
zi, ceea ce este extraordinar pentru noi, mult faþã de ceea ce am prevãzut în bu-
getul rectificat. Cu producþia la acest nivel, terminând toate reviziile ºi þinând
cont ºi de preþul pieþei, mã aºtept la rezultate spectaculoase la finalul anului”.
Adrian Volintiru a mai subliniat, printre altele, cã, în contextul în care producþia
se apropie de capacitatea maximã ºi depozitele sunt aproape pline, în aceastã
iarnã vom avem resursã de cãldurã suficientã.


