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Planul Naþional de Redresare
ºi Rezilienþã - departe de
nevoile partenerilor sociali

P
lanul Naþional de Redresa-
re ºi Rezilienþã (PNRR) a
fost prezentat public, ieri,
de prim-ministrul Florin
Cîþu, dupã multe discuþii ºi
încercãri de conturare a
acestuia. Programul care

va aduce susþinere financiarã importantã
pentru trei sectoare - Transporturi ( 6,7
miliarde euro), Educaþia (3,6 miliarde de
euro) ºi Sãnãtatea (2,4 miliarde de euro)
este detaliat în 1203 pagini ºi mai multe
anexe.

ªeful Guvernului a arãtat cã, din cele
29,2 miliarde euro alocate prin PNRR,

vor fi construiþi 450 kilometri de auto-
stradã, vor fi construite sute de ºcoli ºi
creºte, spitale – primul ar urma sã fie gata
în anul 2024 - ºi vor fi renovate mai
multe unitãþi sanitare.

Referitor la faptul cã, din cei 29,2
miliarde euro, aproape 16 miliarde
sunt împrumuturi, premierul Florin
Cîþu a spus: “România are nevoie acu-
tã de investiþii. Aceste împrumuturi pe
care le luãm prin PNRR se vor duce
doar în investiþii. Oricum ne împru-
mutam pentru a investi în România,
iar împrumuturile pe care luãm prin
PNRR sunt la o dobândã mult mai

micã, de zero ºi ceva la sutã. Pentru
România reprezintã un plus cã ne pu-
tem împrumuta la aceste dobânzi ºi
vom investi foarte mult într-un termen
foarte scurt”.

PNRR conþine ºi o componentã im-
portantã de reformã, despre care
prim-ministrul Cîþu a precizat cã aceasta
ar fi fost demaratã oricum de actualul gu-
vern, dar acum este un motiv în plus deo-
arece este finanþatã din fondurile Uniunii
Europene.

“Vorbim despre reforma sistemului
de pensii. Ne dorim un sistem de pensii
bazat pe contributivitate ºi sustenabil.

Vorbim despre reforma justiþiei: repa-
rãm ce au stricat alþii în ultimii ani de
zile. În privinþa reformei companiilor de
stat, aceasta are drept scop oprirea sifo-
nãrii banilor publici. În cadrul reformei
salarizãrii în sectorul public, vom lega
direct performanþa de venitul celor care
lucreazã acolo”, a spus ºeful Guvernu-
lui care a menþionat cã banii care vin
prin PNRR vor ajunge în toate colþurile
þãrii.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

PROCEDURI INEXPLICABILE ALE ASF DE
CORECÞIE A SITUAÞIILOR FINANCIARE

Electroargeº recupereazã o
creanþã de 5,3 milioane lei
de la Alprom SA
l Referitor la respectiva creanþã, într-un raport de audit se
afirma cã aceasta este, practic, irecuperabilãl Pe baza acelui
raport, ASF a solicitat, în mod repetat, societãþii Electroargeº SA
sã exprime puncte de vedere referitoare la creanþa respectivã ºi sã
dispunã mãsuri faþã de rezervele auditorului cu privire la
încasarea acestei creanþe

C
onform unui comunicat publicat
la data de 28.05.2021, SC Elec-
troargeº SA a anunþat acþionarii ºi
potenþialii investitori cã a încasat

de la societatea Alprom SA, aflatã în in-
solvenþã, suma de 5.331.035 lei. Încasa-
rea acestei creanþe survine ca urmare a
unor litigii în care societatea Electroar-
geº a fost implicatã, pentru recunoaºte-
rea ºi plata sumei de 1.100.000 euro,
dupã cum rezultã din rapoartele curente
ale societãþii postate pe site-ul Bursei de
Valori Bucureºti, privind litigiile. Din
aceste rapoarte curente reiese cã respec-
tivei companii i s-a recunoscut, pe cale
judiciarã, o creanþã curentã (cu preferin-
þã la platã) de 1.100.000 euro împotriva
Alprom, plata fiind fãcutã în contul aces-
tei creanþe.

În legãturã cu situaþia acestei sume, se
pare cã funcþionarii Autoritãþii pentru
Supraveghere Financiarã (ASF) au înþe-
les, fãrã nicio justificare aparentã, sã di-
spunã verificãri, dupã ce auditorul finan-
ciar al Electroargeº SA a exprimat rezer-
ve prin raportul publicat la auditarea si-
tuaþiilor financiare, faþã de prezentarea
ca fiind recuperabilã a acestei creanþe.
Mai mult, ASF a solicitat emitentului sã
îºi exprime punctul de vedere asupra opi-
niei auditorului ºi, mai grav, sã dispunã
mãsurile necesare faþã de rezervele
exprimate de acesta din urmã cu privire
la imposibilitatea încasãrii creanþei de la
Alprom.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Banca Transilvania preia
Idea::Bank pentru
43 milioane euro
l Instituþia de credit din Cluj achiziþioneazã ºi acþiunile deþinute
de Getin Holding la Idea::Leasing ºi Idea::Broker de Asigurare
l Ciorcilã: “Dacã celelalte achiziþii au fost pentru a consolida
business-ul BT, aceasta face parte din strategia de a continua
lansarea de iniþiative de banking online”

B
anca Transilvania achiziþioneazã
acþiunile deþinute de grupul po-
l o n e z G e t i n H o l d i n g l a
Idea::Bank, Idea::Leasing ºi

Idea::Broker de Asigurare, pentru suma
de 213 milioane lei (43 de milioane de
euro), a anunþat, asearã, instituþia de cre-
dit, într-un comunicat.

Perfectarea tranzacþiei pentru achizi-
þionarea întregului pachet de acþiuni a
fost aprobatã ieri de Consiliul de Admi-
nistraþie al Bãncii Transilvania, tot ieri
având loc ºi semnarea contractului.

Conform comunicatului bãncii, ”pânã
la primirea aprobãrii BNR ºi a Consiliu-
lui Concurenþei, entitãþile IDEA îºi vor
desfãºura activitatea independent”. Prin-
tre altele, comunicatul trimis Bursei de
Valori Bucureºti menþioneazã: “Procesul
de integrare va avea loc numai dupã
îndeplinirea tuturor procedurilor legale,
precum ºi dupã solicitarea ºi obþinerea
tuturor aprobãrilor necesare din partea

autoritãþilor competente”.
Companiile din România care sunt sub

brandul IDEA înseamnã 2,85 miliarde lei
active totale, peste 60.000 de clienþi, 530
de angajaþi ºi 46 de unitãþi, la finalul anu-
lui trecut, mai aratã doumentul citat.

Horia Ciorcilã, Preºedintele Consiliu-
lui de Administraþie al Bãncii Transilva-
nia, a declarat: „Vedem achiziþia
Idea::Bank ca o nouã oportunitate pentru
Banca Transilvania ºi pentru clienþi. Dacã
celelalte achiziþii au fost pentru a consoli-
da business-ul BT, aceasta face parte din
strategia de a continua lansarea de iniþiati-
ve de banking online. Ideea::Bank, ca
parte a Grupului Financiar Banca Transil-
vania, va fi un hub de digital banking prin
care vom lansa ºi dezvolta idei creative de
soluþii digitale pentru clienþii de acum ºi
pentru cei care vor veni”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Ne apropiem de o nouã erã
cu inflaþie în creºtere
l În pandemie, statele dezvoltate au cheltuit ºi s-au îndatorat la
un nivel simþitor mai ridicat decât cel din ultimii 20 de ani

Î
n ultima vreme se tot vorbeºte despre
inflaþie ºi posibilele sale implicaþii.
Dupã aproape 20 de ani cu inflaþie în
scãdere, este foarte posibil sã intrãm

într-o nouã erã a inflaþiei mai mari. Cel
puþin aceasta este pãrerea multor econo-
miºti importanþi ai lumii.

În ultimii 20 de ani, cheltuielile ºi
îndatoririle statului nu s-au resimþit ne-
gativ în economie. Tehnologia ºi
creºterea ponderii exporturilor chineze
în lume au creat condiþii optime pentru
produse cât mai accesibile populaþiei,
în ciuda creºterii cheltuielilor din par-
tea statului. Însã, odatã cu pandemia,
statele dezvoltate ºi puternice ale lumii
ºi-au crescut cheltuielile exponenþial.
Acest lucru nu s-a vãzut în timpul pan-
demiei din cauza tuturor restricþiilor
care n-au permis consumatorilor sã se
manifeste la adevãratul lor potenþial.
Dar, încetul cu încetul, odatã cu ridica-
rea restricþiilor ºi pe mãsurã ce consu-
matorii prind curaj sã socializeze, pre-
siunile inflaþioniste încep sã fie resim-
þite. Iniþial, încã de anul trecut, preþuri-
le materiilor prime au crescut, iar acum
încep sã creascã preþurile produselor fi-
nite ºi serviciilor.

Creºterea cheltuielilor statelor ºi

expansiunea economiei interne a

Chinei vor însemna presiuni

inflaþioniste în urmãtorii ani

În pandemie, statele dezvoltate au
prins curajul de a cheltui ºi a se îndatora la
un alt nivel, simþitor mai ridicat decât în
ultimii 20 ani. De asemenea, efectul de-
flaþionist al producþiei din China asupra
economiilor dezvoltate a scãzut dramatic
în ultimii ani, ca urmare a creºterii consu-
mului intern al populaþiei chineze. Pânã
acum doi - trei ani, China era în principiu
un exportator de produse ieftine în toatã
lumea, lucru care a þinut preþurile multor
produse jos în toatã lumea.

Dar acum economia internã a Chinei a
devenit atât de mare încât concureazã cu
restul lumii nu numai la materiile prime,
ci chiar ºi la produse finite. Aceastã nouã
paradigmã îºi va menþine tendinþa, China
devenind din ce în ce mai mult un concu-
rent pentru þãrile dezvoltate, ºi nu un pro-
ducãtor de bunuri ieftine cum era, în
principiu, pânã acum câþiva ani.

BEN MADADI
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FLORIN JIANU, PREªEDINTELE
CNIPMMR:

“Am obþinut doar sã fim
membri în comitetul de
monitorizare a PNRR”

Reprezentanþii mediului privat de
afaceri sunt nemulþumiþi de modul
în care a fost întocmit PNRR, mai

ales cã 1,3 miliarde euro sunt daþi de cã-
tre Guvern cãtre Banca Europeanã de
Investiþii ºi cãtre Fondul European de
Investiþii pentru realizarea unor instru-
mente financiare care, din pãcate, vor
ajuta foarte puþine companii mici ºi me-
dii din þara noastrã. “Noi am solicitat cre-
area unui program naþional de
start-up-uri, granturi pentru redresarea
economicã a companiilor care sã includã
ºi componente de digitalizare. Din pãca-
te, decidenþii politici au mers foarte mult
pe instrumente financiare care, în opinia
noastrã, nu sunt de ajuns pentru situaþia
actualã în care se aflã mediul de afaceri
din þara noastrã.

(continuare în pagina 3)

DUMITRU FORNEA, RAPORTOR
AL CESE:

“PNRR nu clarificã
alocaþiile bugetare
pentru sectorul energetic
ce are la bazã folosirea
cãrbunelui”

Î
n documentul trimis de Guvern cãtre
Comisia Europeanã, se insistã pe re-
form privind decarbonizarea sistemu-

lui energetic, dar nu conþine o anvelopã
bugetarã care sã se potriveascã cu nivelul
de ambiþie al autoritãþilor, care fac trece-
rea de la un model energetic la altul fãrã
sã prevadã banii necesari pentru acest lu-
cru, ne-a spus Dumitru Fornea, secretar
general al Confederaþiei Sindicale Naþio-
nale Meridian ºi raportor al Comitetului
Economic ºi Social European (CESE).

“PNRR prezentat de guvern nu clari-
ficã alocaþiile bugetare pentru actualul
sector energetic care are la bazã folosirea
cãrbunelui.

(continuare în pagina 3)

GABRIEL RODRIGO MAXIM,
PREªEDINTELE FSTFR:

“Nu mai existã niciun
proiect în PNRR referitor
la materialul rulant
feroviar”

Î
n PNRR-ul depus la Comisia Euro-
peanã a scãzut numãrul proiectelor
privind infrastructura feroviarã ºi se

dau bani pentru autostrãzi ºi pentru me-
trou, în condiþiile în care, în ultimii 31
de ani, toate guvernele au avut ca
obiectiv principal construirea de auto-
strãzi în detrimentul întreþinerii cãilor
ferate, ne-a spus Gabriel Rodrigo Ma-
xim, preºedintele Federaþiei Sindicate-
lor Transportatorilor Feroviari din
România (FSTFR).

“Autostrãzile nu le vedem încã – cu
excepþia anumitor tronsoane, banii se
duc în ele, iar în acest timp infrastructura
feroviarã se degradeazã continuu.

(continuare în pagina 3)

ADRIAN TEBAN, PREªEDINTELE
AOR:

“Trebuia ca decizia referi-
toare la prioritãþile de
investiþii sã fie descentra-
lizatã, la nivel local”

Reprezentanþii administraþiilor pu-
blice locale considerã cã prin
PNRR Guvernul a centralizat deci-

ziile privind proiectele de investiþii pe
plan local care ar urma sã fie finanþate
din fondurile europene.

Ceea ce ne-am dorit noi este destul de
slab reprezentat faþã de ceea ce Guvernul
a întocmit ºi de aceea este responsabilita-
tea autoritãþilor centrale sã implemente-
ze ce ºi-au dorit. Noi am fi vrut ca decizia
în privinþa prioritãþilor de investiþii sã fie
descentralizatã la nivel local. Pe progra-
mele anterioare au fost finanþate diverse
prioritãþi, iar acum era momentul ca sã
fie finanþate alte prioritãþi locale, care
sunt stringente.

(continuare în pagina 3)


