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Vântul de la Marea Neagrã, un
potenþial energetic neexploatat

R
omânia are un poten-
þial energetic extraor-
dinar în Marea Nea-
grã, fie cã vorbim de
energia eolianã, fie cã
vorbim de gazele natu-
rale, potenþial care
pânã acum a fost, însã,

foarte puþin exploatat. Specialiºtii, re-
uniþIi ieri, într-o dezbatere la Palatul
Parlamentului, avertizeazã cã þara no-
astrã trebuie sã defineascã, în primul
rând, cadrul legislativ pentru investi-
þiile offshore. Aceºtia aratã cã proiec-
tele de investiþii în parcuri eoliene
offshore dureazã, în general, circa un

deceniu pânã la concretizare ºi cã stra-
tegia Uniunii Europene de decarbona-
re a întregii economii este. de fapt, o
mare viziune de dezvoltare industria-
lã, economicã ºi de creºtere ºi ºansa de
inserare a României în marele joc eco-
nomic al viitorului.

Niculae Havrileþ, secretar de stat în Mi-

nisterul Energiei, a afirmat cã investiþiile
în parcurile eoliene maritime vor fi de o
importanþã extrem de mare din punctul de
vedere al independenþei energetice a re-
giunii noastre.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 14)

FAO: Cea mai mare
creºtere a preþului
alimentelor la nivel global
din ultimii zece ani

I
ndicele global al preþurilor produselor
alimentare a înregistrat a zecea
creºtere consecutivã în martie

2021, iar creºterea anualã a fost
cea mai mare din ultimii 10 ani,
conform ultimului raport de la
FAO (Organizaþia Naþiunilor
Unite pentru Alimentaþie ºi
Agriculturã) (vezi graficul 1).

În condiþiile unei creºteri lu-
nare de 2,1%, dupã un avans de
2,5% în luna precedentã, creºterea anua-
lã s-a accelerat pânã la 24,6%, cea mai
mare din august 2011, de la 16,8% în fe-
bruarie 2021.

Cea mai importantã contribuþie la
creºterea indicelui agregat au avut-o, din
nou, preþurile cerealelor ºi uleiului, care
au înregistrat cele mai mari creºteri anua-
le din ultimele 93 de luni, respectiv ulti-
mii 13 ani (vezi graficul 2).

Preþul uleiului a înregistrat cea mai
mare creºtere anualã dintre componente-

le indicelui agregat, de 86,3%,
dupã o creºtere de 51% în luna
precedentã, în condiþiile unei
creºteri lunare de 8%, dupã un
avans de 6,2% în februarie 2021.
În ultimele 10 luni, creºterea me-
die lunarã a preþului uleiului la
nivel global a fost de 7,5%.

Cel mai ridicat nivel al preþului
din iunie 2011 a fost atins pe fondul
creºterii preþului uleiului de palmier, soia
ºi floarea soarelui. Creºterea preþului
uleiului de soia a fost determinatã, în
special, de creºterea cererii pentru pro-
ducþia de biodiesel, iar preþul uleiului de
floarea soarelui a crescut pe fondul per-
spectivelor de scãdere a producþiei în
Canada ºi regiunea Mãrii Negre.

(continuare în pagina 16)

Fosta bancã Marmorosch
Blank se transformã în
cel mai luxos hotel
din Capitalã

Reporter: La cât s-a ridicat investiþia
pentru transformarea Marmorosch
Blank în Autograph by Marriott ºi ce ne
puteþi spune despre acest proiect?

Gerhard Erasmus: Marmorosch
Blank este un proiect unic, nu am mai
dezvoltat nimic asemãnãtor în Europa.
Sigur, am mai recondiþionat clãdiri ºi am
construit hoteluri, dar nimic de aceastã
importanþã. Acesta este cu siguranþã cel
mai amplu proiect al Apex Alliance.

Investiþia pentru acest proiect s-a ridi-
cat la valoarea de 42 de milioane de euro.
A presupus un efort din partea noastrã
fiind un momument istoric. Aavut nevo-
ie de consolidare ºi restaurare, iar interio-
rul a trebuit, practic, reconstruit pentru
compartimentarea camerelor de hotel.

Hotelul, care va fi sub brandul Auto-

graph by Marriott, va dispune de 217 ca-
mere de categorii diferite. Vom avea un
mix de camera standard, superioare, ca-
mera cu terasã ºi apartamente. Toate cu
tavane înalte ºi geamuri mari, datoritã ar-
hitecturii clãdirii. De asemenea, vom
avea patru sãli dedicate evenimentelor ºi
conferinþelor, un restaurant, o zonã foar-
te mare ºi încãpãtoare de lobby lounge ºi
bar, dar ºi o salã de fitness ºi un centru
SPA. În plus, fostul seif al bãncii a fost
transformat într-un bar. Uºa seifului va fi
pãstratã, la fel ºi toate cutiile de depozita-
re care înconjoarã încãperea ºi care încã
au încuietori ºi chei funcþionale.

A CONSEMNAT
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 13)

C
u o investiþie de 42 de milioane de euro, compania lituanianã Apex Allian-
ce ºi-a propus sã readucã la viaþã ºi sã transforme fosta bancã Marmorosch
Blank într-un hotel de cinci stele sub brandul Autograph by Marriott.
Palatul Marmorosch Blank, încãrcat de istorie ºi valoare arhitecturalã,
este un proiect unic ºi inedit, diferit de investiþiile de pânã acum ale Apex

Alliance.
Fostul sediul al Marmorosch Blank, una dintre celei mai vechi bãnci româneºti,
rãmasã în paraginã a avut nevoie de o restaurare ºi consolidare atentã fiind
încadrat drept monument istoric.
Gerhard Erasmus, CEO Apex Alliance Hotel Management, ne-a acordat un inter-
viu în care ne-a vorbit despre aºteptãrile pe care compania le are odatã cu de-
schiderea noului hotel, despre dificultãþile întâmpinate, dar ºi despre cum s-a
schimbat industria hotelierã în pandemie.

CÃLIN
RECHEA

PREGÃTIND PROPRIA LISTARE

Bursa Arabiei Saudite s-a
transformat
într-un holding

O
peratorul Bursei de Valori din Ara-
bia Sauditã (Bursa Tadawul) devi-
ne o companie de tip holding sub

numele Saudi Tadawul Group, cu patru
filiale, transformare care are loc în con-
textul pregãtirilor pentru lansarea ofertei
publice iniþiale (IPO) a acestuia, aºtepta-
tã cãtre finele anului curent, potrivit
Arab News.

Cele patru companii din alcãtuirea Sa-
udi Tadawul Group sunt Saudi Exchange
(Tadawul), Securities Clearing Center
Co. (Muqassa), Securities Depository
Center Co. (Edaa) ºi o entitate nouã, Wa-
mid. Aceasta din urmã va fi specializatã
în inovaþie ºi soluþii tehnologice, fiind
condusã de preºedintele Mohammed
Al-Nouri.

Conform sursei, Wamid va contribui
la diversificarea operaþiunilor compa-
niei, oferind soluþii tehnice inovatoare în
diverse domenii ºi va contribui la inte-

grarea structurii pieþei financiare.
Tadawul Group l-a numit pe Khalid

Al-Hussan, fost CEO al Saudi Exchan-
ge, în funcþia de CEO al noului holding,
iar Mohammed Al-Rumaih - CEO al
Saudi Exchange.

Sarah Al-Suhaimi, preºedintele Saudi
Tadawul Group, a declarat, sãptãmâna
aceasta: “Acum, cã situaþia de pe pieþe s-a
stabilizat ºi dupã ce consiliul de conduce-
re a obþinut aprobarea de restructurare a
Bursei Tadawul ºi de creare a holdingului,
a venit momentul sã lansãm IPO-ul”.

Detaliile privind structura ºi dimen-
siunea IPO-ului vor fi anunþate dupã ce
compania va angaja un consultant finan-
ciar ºi va obþine aprobãrile autoritãþilor
pieþei financiare. Atunci, piaþa sauditã va
informa ºi dacã oferta va fi deschisã
investitorilor strãini.

A.V.
(continuare în pagina 16)

CRISTINA PRUNÃ,
VICEPREªEDINTELE CAMEREI
DEPUTAÞILOR:

“Potenþialul de
producþie al
României pe eolian -
o treime din þinta UE
pentru 2050"

Contextul dat de planurile europene
oferã o oportunitate istoricã pentru de-
mararea investiþiilor în eoliene la Marea
Neagrã cu cele mai bune tehnologii,
este de pãrere Cristina Prunã, vice-
preºedintele Camerei Deputaþilor ºi al
Comisiei pentru industrii ºi servicii din
Parlament.

(continuare în pagina 14)

BOGDAN BADEA, PREªEDINTELE
DIRECTORATULUI HIDROELECTRICA:

“Durata de realizare a
unui proiect eolian
offshore este de circa
zece ani”

Dacã un proiect eolian ar demara astã-
zi , atunci durata sa de realizare ar fi de
circa zece ani, este de pãrere Bogdan Ba-
dea, preºedintele directoratului Hidroe-
lectrica. Acesta a menþionat: “În Europa,
noi spunem cã avem pentru partea de
analizã ºi stabilirea demersurilor o duratã
de circa doi ani de zile. Partea de studii de
teren, de permise, acces la reþea, avize de
sustenabilitate - totul dureazã undeva la 4
ani, în medie.

(continuare în pagina 14)

SORIN CÃLIN GAL, DIRECTOR ANRM:

“Intenþionãm sã
concesionãm pentru
explorare întreg
spaþiul maritim”

Autoritatea Naþionalã pentru Resurse
Minerale (ANRM) intenþioneazã sã dea în
concesiune toate perimetrele din Marea
Neagrã, în acest scop fiind pregãtitã runda
a- XII-a de licitaþie, a precizat Sorin Cãlin
Gal, Director general al Direcþiei Generale
Gestionare, Evaluare ºi Concesionare Re-
surse/Rezerve Petrol din cadrul instituþiei.

Oficialul a adãugat: “Intenþionãm sã mai
scoatem la concesionare încã 8 perimetre la
explorare ºi cu acestea întreg spaþiul mari-
timsãfieconcesionatpentruexplorare,dez-
voltare ºi exploatare de resurse petroliere.

(continuare în pagina 14)

VALERIU BINIG,
DIRECTOR ENEL ROMÂNIA:

“Þara noastrã are
nevoie de putere
instalatã pe termen
scurt ºi mediu”

Valeriu Binig, director al departamen-
tului Reglementãri ºi Antitrust la Enel
România, a afirmat cã România are mai
degrabã nevoie de soluþii pe termen scurt
ºi mediu pentru capacitãþi de producere
de energie electricã, iar acestea sunt eo-
lienele onshore.

Capacitãþile de gaze, prin experien-
þa anterioarã, iau în medie ºase ani
pentru construcþie ºi punere în
funcþiune.
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