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OANA-MARCIANA ÖZMEN, MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU INDUSTRII ªI SERVICII
DIN CAMERA DEPUTAÞILOR:

“Ne dorim autobuze care sã emitã
cât mai puþine emisii de carbon”

E
lectromobilitatea reprezintã un do-
meniu în care þara noastrã se aflã abia
la început, dacã þinem cont de faptul

cã la sfârºitul anului 2019 pe întreg terito-
riul naþional existau doar 344 de staþii de
încãrcare electricã, a afirmat deputatul
Oana-Marciana Özmen (USR PLUS),
membru al Comisiei pentru industrii ºi
servicii din Camera Deputaþilor.

“La nivelul Comisiei pentru industrii
ºi servicii suntem direct interesaþi sã

abordãm aceastã problemã a electromo-
bilitãþii din perspectiva legislaþiei.

În aceste condiþii trebuie sã avem o se-
rie de mãsuri pe care Executivul trebuie sã
le ia, dar ºi la nivel de Legislativ e nevoie
de reglementãri care sã stimuleze intere-
sul antreprenorilor care vor sã investeascã
în domeniul electromobilitãþii. Numai cã
eu nu aº vedea aceastã decarbonare numai
din perspectiva maºinilor care ar trebui sã
devinã neapãrat prietenoase cu mediul.
Aº merge mai departe ºi aº spune cã ace-
ste soluþii eficiente energetic ar trebui sã
priveascã atât partea de iluminat, cât ºi
eficientizarea clãdirilor din punct de ve-
dere energetic. Clãdirile instituþiilor statu-
lui sunt cele mai mari consumatoare de
energie. Acesta ar trebui sã devinã un pro-
iect de þarã pentru România, în situaþia în
care atât la nivel local cât ºi la nivel guver-
namental sã încurajãm pe cât mai mulþi sã
aplice pentru fondurile existente la nivel
european pentru reducerea gazelor cu
efect de serã. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

DANIEL ZAMFIR, VICEPREªEDINTELE COMISIEI ECONOMICE,
INDUSTRII ªI SERVICII DIN SENAT:

“Lipsa infrastructurii pentru
autovehiculele electrice - marea
noastrã problemã“

M
area problemã pe care o avem
este lipsa infrastructurii pentru
autovehiculele electrice, este de

pãrere Daniel Cãtãlin Zamfir, vice-
preºedintele Comisiei economice, indu-
strii ºi servicii din cadrul Senatului. Prin-
tre altele, domnia sa subliniazã: “ªi în
ceea ce priveºte programul rabla pentru

automobile, ºi la rabla pentru electroca-
snice ne miºcãm foarte greu, este nevoie
de o mult mai mare eficienþã a autoritãþi-
lor pentru deblocarea acestui mecanism.
Oamenii nu pot fi încurajaþi sã îºi cumpe-
re autovehicule electrice doar pentru cã
existã aceastã subvenþie. Având autono-
mia în general mica, te gândelti la ce po-
sibilitãþi sunt pentru alimentare, iar aici
stãm extrem de prost“.

Daniel Zamfir spune cã existã legisla-
þie în domeniu, dar cã implementarea ei
este extrem de greoaie: “Legislaþia o
avem, importantã este implementarea ei“

Senatorul PSD susþine încurajarea
producãtorilor români: “Pentru mine
este foarte importantã încurajarea produ-
cãtorilor români. Aceºtia trebuie încura-
jaþi ºi trebuie sa reziste. Eu cumpãr nu-
mai produse româneºti, în mãsura în care
este posibil. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

CRISTIAN MATEI, PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA:

„Vrem sã introducem transport
public hibrid în Turda, Câmpia
Turzii ºi încã 18 localitãþi”

M
unicipiul Turda îºi propune sã
atragã fonduri din actualul exer-
ciþiu financiar European pentru a

introduce, într-o zonã periurbanã, tran-
sport public hibrid, a declarat Cristian
Matei, Primarul Municipiului.

Domnia sa a detaliat: „Vrem ca în ac-
tualul exerciþiu financiar european în
care am intrat sã abordãm o zonã de mo-
bilitate urbanã aferentã Turda, Câmpia

Turzii ºi încã 18 localitãþi, o zonã peri ur-
banã în care sã realizãm un transport pu-
blic, nu în totalitatea electric pentru cã di-
stanþele dintre localitãþi sunt destul de
mari ºi ar presupune prea multe staþii de
încãrcare intermediare, ci hibrid, care sã
asigure depoluarea. În plus, aceastã zonã
periurbanã este destul de deficitarã la
acest capitol, Turda fiind un pol de dez-
voltare în cazul acestei zone vom avea o
autobazã în Municipiul Turda ºi deja am
început sã lucrãm la fiºele de proiect”.

Cristian Matei a precizat cã pe lângã
acest plan de mobilitate periurban trebu-
ie continuatã dezvoltarea mobilitãþii ur-
bane în Turda, inclusiv prin achiziþia de
noi autobuze, deoarece au fost atrase
sume importante de bani în municipiul
Turda.

A.T.

(continuare în pagina 3)

ANDREI CARABELEA, PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMÞ:

„Sperãm ca în urmãtorii patru ani
sã avem peste 300 de staþii de
încãrcare electricã”

M
unicipiul Piatra Neamþ face paºi
consistenþi ºi considerabili în cee
ace priveºte stimularea electro-

mobilitãþii, a declarat Andrei Carabelea,
primarul municipiului.

Domnia sa a precizat: „Vrem ca în ur-
mãtorii patru ani sã avem peste 300 de
staþii de încãrcare, astfel încât sã avem
în zona fiecãrei asociaþii de proprietari o
staþie de încãrcare. Consider cã doar în

acest fel putem stimula ºi încuraja popu-
laþia sã utilizeze vehicule electrice. De
asemenea, suntem în plinã implementa-
re a ºapte proiecte care vizeazã moder-
nizarea mobilitãþii urbane ºi în special
în zona de mobilitate verde. Vom achizi-
þiona 41 de autobuze electrice care vor
asigura un transport ecologic decent la
nivel de municipiu Piatra Neamþ ºi ulte-
rior vom dori sã extindem acest proiect
la nivel de zonã metropolitan. Totodatã,
suntem în plin proces de implementare a
unui proiect de modernizare a staþiilor
de aºteptare, peste 80 de staþii ultramo-
derne, ultrainteligente vor asigura con-
diþii mai bune de aºteptare pentru cãlã-
torii din Piatra Neamþ. Vom avea ºi un
serviciu de bike sharing intelligent, cu
peste 220 de biciclete, dintre care 60 vor
fi electrice cu o autonomie de peste
60-70 de km”.

A.T.

(continuare în pagina 2)

FRANK HAJDINJAK, VICEPREªEDINTE CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI:

“Avem circa 1.000 de puncte de
încãrcare în România, din care
25% sunt rapide”
l “Electrobilitatea este unul dintre subiectele cheie ale
momentului”, aratã Hajdinjak

E
lectromobilitatea este unul dintre su-
biectele cheie ale momentului, atât
în România cât ºi în Europa, a afir-

mat Frank Hajdinjak, vicepreºedintele
Centrului Român al Energiei (CRE).
Acesta precizeazã cã România are în jur
de 1.000 de staþii de încãrcare pentru au-

tovehicule electrice, din care 25% sunt
staþii de încãrcare rapide.

Acesta a precizat: “Observãm o efer-
vescenþã în ceea ce priveºte adoptarea
tehnologiilor noi, a energiei curate ºi
cred cã evoluþia electromobilitãþii este un
pilon cheie în proiectul în proiectul euro-
pean de tranziþie cãtre o economie cu
emisii reduse de carbon. (…) Este foarte
important ºi sã avem ca sursã de energie
electricitate verde pentru cã altfel balanþa
autovehiculelor electrice nu va fi bunã.
Electromobilitatea însã nu este un
concept nou, dar mã bucur cã inclusiv
România face paºi înspre dezvoltarea
sectorului de electromobilitate, infra-
structura de staþii de încãrcare se extinde,
numãrul de autovehicule electrice este în
creºtere ºi deºi mai este mult de lucru
suntem pe drumul cel bun. (M.G.)

(continuare în pagina 2)

Viorica Dãncilã ºi Ioan Mircea Paºcu,
consultanþi în cadrul BNR
F

ostul premier social-democrat Viori-
ca Dãncilã ºi colegul ei de partid, fo-
stul europarlamentar Ioan Mircea

Paºcu vor face parte, începând din 1 iunie,
din echipa Bãncii Naþionale a României
(BNR). În timp ce Ioan Mircea Paºcu va
fi consultant pentru viitorul Departament
de Geopoliticã al bãncii centrale, Dãncilã
va fi consultant pentru Strategia de Suste-
nabilitate si Energie Verde din cadrul
BNR.

Care a fost motivaþia acestei numiri?
“Experienþa de prim-ministru ºi cunostin-
þele pe care le are în domeniu”, a precizat
Dan Suciu, directorul de comunicare al
BNR. Referitor la numirea Vioricãi Dãn-
cilã, Adrian Vasilescu, consultant de stra-
tegie în cadrul BNR, a declarat: “Banca
Naþionalã face eforturi de 12 ani, când am
înfiinþat Comitetul de trecere la Euro.
Acum am intrat într-o fazã nouã. Va fi ne-
voie de contacte directe ºi permanente cu
Parlamentul European, cu Comisia Euro-
peanã ºi cu cabinete din Zona Euro. Pen-

tru aceste întâlniri, BNR a organizat cinci
departamente care se vor ocupa de pregã-
tirea pentru intrarea în zona Euro. Aceste
departamente vor fi Departamentul Euro
(coordonator), Departamentul Economiei
Reale, Departamentul Bãnci Centrale,
Departamentul Monede Digitale ºi De-
partamentul Economie Verde. Pentru toa-
te aceste departamente se fac angajãri.
Doamnei Dãncilã i-a fost semnat vineri
contractul. Dânsa este consultant în De-
partamentul Economie Verde. Pentru cã
finanþãrile pentru economia verde vor for-
ma o categorie specialã în bãtãlia în intra-
rea în Zona Euro. Doamna Dancila a fost
parlamentar, are blazon de fost premier, a
avut relaþii speciale cu ecologiºtii din Par-
lamentul European”.

În schimb, Ludovic Orban, preºedin-
tele Camerei Deputaþilor ºi preºedinte al
PNL, premierul care i-a succedat la Pala-
tul Victoria Vioricãi Dãncilã, întrebat de-
spre noua funcþie a acesteia, a rãspuns cã
probabil vocea ºi talentul au recoman-

dat-o pe fostul lider al PSD pentru postul
din Banca Naþionalã a României. Liderul
liberal a precizat însã cã este strict atribu-
þia conducerii BNR sã se ocupe de anga-
jãrile din cadrul instituþiei respective,
fãrã vreun amestec din partea Executivu-
lui sau din partea Legislativului.

Cristian Seidler, vicepreºedintele
USR PLUS, a spus cã existã suspiciuni
cu privire la interviul susþinut de Viorica
Dãncilã pentru funcþia respectivã, mai
ales cã pregãtirea sa profesionalã nu o re-
comandã pentru o asemenea poziþie în
cadrul bãncii centrale.

Viorica Dãncilã este absolventa Fa-
cultãþii Forajul Sondelor ºi Exploatarea
Zãcãmintelor de Hidrocarburi de la Insti-
tutul de Petrol ºi Gaze. Ulterior, a termi-
nat ºi un masterat în Spaþiul Public Euro-
pean la SNSPA.

Potrivit unor surse citate de g4me-
dia.ro, Viorica Dãncilã a fost angajatã în
14 mai, iar salariul sãu net va fi de apro-
ximativ 16.000 de lei lunar. (I.Ghe.)

EDUARD DUMITRAªCU, PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI ROMÂNE PENTRU SMART CITY:

“Avem nevoie de proiecte
de investiþii”

Î
n România avem tendinþa de a spune
cã nu avem bani pentru proiecte ºi in-
vestiþii, însã de data aceastã banii exi-

stã ºi este nevoie de proiecte, a afirmat
Eduard Dumitraºcu, preºedintele Aso-
ciaþiei Române pentru Smart City
(ARSC) ºi moderatorul conferinþei. Ace-
sta a dat ca exemplu Primãria Turda care
ºi-a electrificat întreg sistemul de tran-
sport în comun.

Dumitraºcu a afirmat: “Cred cã avem
nevoie de proiecte. Avem aceastã tendin-

þã în România sã spunem cã nu avem
bani. Ei bine, de data aceasta cred cã
avem bani, avem bugete disponibile pen-
tru comunitãþile noastre, dacã înþelegem
sã scriem proiecte. Noi tot repetãm de ani
de zile: sã trecem de la idee la proiect.
Ideile noastre sunt foarte simpatice pen-
tru cã sunt alte noastre, dar nimeni nu le
va finanþa. Aþi vãzut mai devreme ce
înseamnã abordarea primarului Cristian
Matei de la Turda: 38 de proiecte deja
scrise aºteaptã sã fie finanþate”.

Totodatã, Dumitraºcu a anunþat ieri cã
Primãria Oradea a primit în teste primul
autobuz electric produs în România.
Acesta a declarat cã, în acest deceniu,
România are o ºansã istoricã de a-ºi dez-
volta în mod durabil comunitãþile locale.

“În ultimii cinci ani noi am provocat
conceptul de start-city, de comunitate cre-
ativ-inteligentã. În acest concept avem
ºase verticale principale, iar una din ele se
numeºte chiar smart-mobility. (…)

M.G.

(continuare în pagina 3)

Citiþi detalii în paginile 2,3 ºi 4.

Au revenit la viaþã “justiþiarii” obligaþiunilor
dupã o hibernare de peste douã decenii?

T
ermenul “bond vigilante” a fost lan-
sat de Edward Yardeni, preºedintele
Yardeni Research, la începutul anilor

‘80, pe când era econo-
mist la firma EF Hutton,
atunci unul dintre cei
mai mari brokeri din
SUA.

“Un justiþiar al pieþei
obligaþiunilor este un in-
vestitor care protesteazã
prin vânzarea obligaþiu-
nilor împotriva politici-

lor monetare sau fiscale pe care le consi-
derã inflaþioniste”, aratã Wikipedia.

Financial Times scria în februarie
2021 cã aceºti “justiþiari” ai pieþelor obli-
gaþiunilor guvernamentale au demon-
strat de multe ori cã pot forþa bãncile cen-
trale sã majoreze dobânzile.

Cotidianul financiar întreba atunci
dacã nu cumva asistãm la revenirea “ju-
stiþiarilor obligaþiunilor”, în condiþiile în

care “temerile privind inflaþia pot strica
petrecerea post-pandemie”.

O astfel de revenire ar însemna
sfârºitul unei perioade de peste douã de-
cenii în care cuvântul de ordine a fost “nu
te lupta cu Federal Reserve”.

Pe marginea articolului din FT, mul-

þi cititori ºi-au exprimat scepticismul
cu privire la revenirea “justiþiarilor”
deoarece “Powell îi va seda cu heroinã
monetarã, iar dacã aceasta nu va fun-
cþiona va trece la altceva ºi mai puter-
nic”.

(continuare în pagina 12)
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