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Peronul pe
Stânga!

A
cum mai bine de zece ani, unul
dintre colegii mei de atunci din
Administraþia Prezidenþialã a dat
un interviu în care a prezis cã

Stânga îºi va consolida poziþia în Bucu-
reºti. ªi vor fi chiar alegãtorii tineri care
vor susþine acest viraj cãtre Stânga.
(Este drept cã el vorbea despre o
“Stângã hibridã”, cu caracteristici
împrumutate de la miºcãrile naþionaliste
ºi populiste).

La vremea respecti-
vã am întâmpinat ace-
astã teorie cu senti-
mente mixte. Colegul
meu, sociolog de for-
maþie, avea argumente
solide. Pe de altã parte,
îmi era greu sã îmi
imaginez prea mulþi ti-

neri votând cu Stânga. Pentru mine,
Stânga era betonatã în politicile perioa-
dei ceauºiste. Fabrici de stat falimentare,
mineri ºi CAP-uri.

Observ, însã, cã Stânga este într-o
ofensivã permanentã. A cucerit redute
altã datã impenetrabile. Chiar zilele
trecute, la ºtiri, am ascultat, stupefiat, o
declaraþie a liderului conservator brita-
nic, Boris Johnson. Omul vorbea de-
spre un viitor “mai verde, mai echita-
bil, mai neutru ca gen, mai feminin”.
Nu este de mirare cã un editorialist de
la Daily Mail se întreba dacã nu cumva
a angajat-o pe Greta Thunberg ca spe-
echwriter…

Aºa cã întrebarea pe care mi-o pun
acum este: de ce? Ce s-a întâmplat de la
începutul anilor ’90 ºi pânã acum? Ime-
diat dupã sfârºitul (aparent) al Rãzboiu-
lui Rece se pãrea cã Stânga este în corzi.
Politicienii mai abili ai Stângi încercau o
re-inventare, împrumutând ADN de la
competitorii de Dreapta. Tony Blair, spre
exemplu, promova deschis un discurs
(cel puþin în aparenþã) liberal.

Acum situaþia s-a schimbat. Stânga
tradiþionalã, care reprezenta clasa mun-
citoare, a fost mãturatã. În locul sãu a ve-
nit o Stângã durã, care promoveazã o
versiune a Revoluþiei Culturale a lui Mao
Tse Dung. Extremismul de Stânga a infe-
stat aproape toate colþurile eºichierului
politic. Tot zilele trecute, noua admini-
straþie de la Washington a pus în circula-
þie un document în care termenul de
“mame” era înlocuit de “persoane care
nasc”.

De ce? Cum s-a ajuns aici? Ce susþine
acest val seismic al barbariei?

Vã propun sã începem de la o consta-
tare simplã. Votul pentru Stânga este
concentrat în oraºele mari. În Statele
Unite, spre exemplu, marile oraºe votea-
zã cu Democraþii. Chiar ºi în statele repu-
blicane. Texas este guvernat de republi-
cani. Însã principalele oraºe - Houston,
Dallas, Austin, El Paso ºi Laredo - sunt
conduse de primari ai partidului
Democrat. (San Antonio are primar
independent).

Cu alte cuvinte, cu cât un oraº este mai
mare, cu atât cresc ºansele ca opinia pu-
blicã sã vireze cãtre Stânga. Vedem asta
peste tot în Occident. Citadelele electo-
rale ale Stângii sunt marile oraºe.

(continuare în pagina 3)
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CU 7% PESTE CEA DE LA ÎNCHEIEREA OFERTEI PUBLICE

Evaluare de 618 milioane lei pentru
Transport Trade Services, în prima
zi la BVB
l Petru ªtefãnuþ: “Cât este apã pe Dunãre, Transport Trade Services va putea naviga”
l Conducerea TTS urmeazã sã convoace acþionarii pentru alegerea a doi noi membri în
Consiliul de Administraþie, conform directorului companiei

A
cþiunile Transport Trade Servi-
ces (TTS) au cumulat, în prima
zi de tranzacþionare în Piaþa Prin-
cipalã a Bursei de Valori Bucu-

reºti (BVB), tranzacþii de 21,86 milioa-
ne de lei, titlurile transportatorului naval
pe Dunãre încheind sesiunea bursierã la
preþul de 20,6 lei, cu 7,3% peste cel din
oferta publicã, de 19,2 lei.

Este o creºtere departe de cele ce se
manifestã în prima zi de tranzacþionare a
acþiunilor listate în Piaþa AeRO, dar care
ridicã capitalizatea bursierã a companiei
la 618 milioane lei, faþã de cele 576 mi-
lioane lei, la cât era evaluatã compania
dupã ofertã.

Petru ªtefãnuþ, director general al so-
cietãþii, a declarat, cu ocazia evenimen-

tului ce a marcat intrarea la tranzacþio-
nare a acþiunilor TTS: “Cât este apã pe
Dunãre, Transport Trade Services va
putea naviga, pentru cã economia regio-
nalã, prin natura ei, produce cereale,
produce îngrãºãminte ºi va consuma
îngrãºãminte, are nevoie de oþel ºi de
aluminu. Iar TTS transportã aceste mãr-
furi”.

În oferta publicã iniþialã, care a fost
prima din ultimii peste trei ani de la
BVB, acþionarii au vândut 15 milioane
de titluri, echivalentul a jumãtate din
companie, 80% din acþiunile scoase la
vânzare fiind cumpãrate de investitori
instituþionali. Fondul de Pensii Admini-
strat Privat NN (Pilon II) a cumpãrat
7,58% din acþiunile TTS, iar împreunã

cu alte vehicule financiare NN Group a
achiziþionat 10,18% din transportatorul
naval de mãrfuri. Fondul de Pensii
Administrat Privat Vital (Pilon II), admi-
nistrat de Aegon Pensii, a cumpãrat
6,46% din acþiunile TTS, iar Pavãl Hol-
ding, vehicul investiþional deþinut de
Dragoº ºi Adrian Pavãl, fondatorii
Dedeman, a achiziþionat 5,33% din
acþiunile Transport Trade Services.

Petru ªtefãnuþ spune cã urmeazã ca
transportatorul naval sã convoace acþio-
narii, pentru alegerea a doi noi admini-
stratori, astfel încât board-ul sã reflecte
actuala structurã a acþionariatului.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

O NOUÃ RÃFUIALÃ PE SCENA POLTICÃ

Moþiune simplã în jurul Planului
NaþionaldeRedresare ºiRezilienþã

A
bsorbþia fondurilor europene
pentru exerciþiul financiar mul-
tianual 2014-2020 a ajuns la
55%, în condiþiile în care de la

începutul anului þara noastrã a primit
câte 10 milioane euro zilnic de la Bru-
xelles, a afirmat Cristian Ghinea, mini-
strul Investiþiilor ºi Proiectelor Europe-
ne, cu prilejul dezbaterii moþiunii simple
înaintatã de deputaþii PSD la adresa sa
pentru modul în care a fost întocmit Pla-
nul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã.

“Pânã acum au intrat în România 1,6
miliarde euro din fonduri structurale,
asta înseamna 10 milioane euro zilnic,
440.000 euro pe orã. Asta se întâmplã
înainte de PNRR, iar informaþiile pot fi
gãsite pe site-ul Ministerului Investiþiilor
ºi Proiectelor Europene. Pânã la finalul
anului 2021, vor mai intra în þarã alte 2,3
miliarde euro. (...) În acest moment, rata
absorbþiei fondurilor europene este de
55% ºi se aflã în marja curentã a mediei
europene, de 58%. Rata de absorbþie este
mai mare decât a Italiei (53%) ºi a Spa-
niei(51%). Informaþia este publicã, pe

site-ul Comisiei Europene”, a precizat
ministrul Cristian Ghinea.

Ministrul Investiþiilor ºi Proiectelor
Europene a mai arãtat cã afirmaþia so-
cial-democraþilor conform cãreia din
PNRR s-au evaporat 1,3 miliarde euro
nu este realã, deoarece alocarea se face,
conform regulamentului european, pe
baza unei formule ce ia în calcul Venitul
Naþional Brut.

Domnul Ghinea a mai susþinut în inter-
venþia sa cã PSD fuge de PNRR „ca dra-
cul de tãmâie”, din cauza a opt motive:

- examenul naþional care va fi organi-
zat pentru funcþionarii publici ºi care va
înlãtura sistemul de angajare pe pile,
cunoºtinþe ºi relaþii

- reformarea companiilor de stat ºi co-
tarea lor la bursã

- refacerea sistemului SUMAL
- digitalizarea administraþiei publice

ce va duce la “înlãturarea cãpuºelor de
genul Sebastian Ghiþã”

- investiþii reale cu termene de finali-
zare clare în construcþia de spitale

- alocarea a 500 milioane euro pentru

reducerea abandonului ºcolar ºi demara-
rea unui program de acordare de burse
prin intermediul unor credite-punte pen-
tru elevii din mediul rural care îºi
continuã educaþia la liceu

- finanþarea autostrãzilor A7 ºi A8 în
Moldova

- înfiinþarea unui sistem strict de mo-
nitorizare ºi prevenþie a fraudãrii banilor
europeni.

Sorin Grindeanu (PSD):
“Actualul PNRR, un carusel
al sifonãrii banilor europeni”

În replicã, fostul premier social-de-
mocrat Sorin Grindeanu, prim-vice-
preºedinte al PSD, a spus: “Domnul Ghi-
nea este de fapt prototipul unui mod de a
face politicã: al useristului care ºtie doar
sã dãrâme, nu sã construiascã. De când
aþi apãrut ca partid, doar asta aþi fãcut: aþi
criticat, aþi blocat ºi aþi distrus. (...)

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Iz de pace la
summitul NATO

l Joe Biden: ”Toatã Europa trebuie sã ºtie cã Statele Unite sunt aici”l Secretarul general al NATO, Jens
Stoltenberg: ”Nu va exista un rãzboi rece cu China, dar trebuie sã facem faþã provocãrilor pe care le ridicã aceastã
þarã la adresa securitãþii noastre”lKlaus Iohannis: ”Summit-ul NATO a fost unul al deciziilor vizionare, stabilind
direcþiile majore de acþiune pentru urmãtorul deceniu, inclusiv prin elaborarea unui nou concept strategic”

S
ummitul NATO, care a avut
loc, ieri, la Bruxelles ºi care a
reunit principalii lideri mon-
diali, a fost o întâlnire în care
pare sã fi dominat bunele in-
tenþii de pace între marile pu-
teri ale lumii.

NATO are o importanþã deosebitã
pentru SUA, conform preºedintelui
american Joe Biden, care încearcã,
acum, sã schimbe abordarea predece-
sorului sãu la Casa Albã, Donald
Trump. Ex-preºedintele republican cri-

tica frecvent Alianþa Nord-Atlanticã,
punând sub semnul întrebãrii necesita-
tea acesteia.

Preºedintele Biden a declarat, ieri,
înaintea lansãrii oficiale a summit-ului
NATO care s-a desfãºurat la Bruxelles:
”Vreau sã spun clar: Alianþa NATO este
extrem de importantã pentru interesele
SUA. Vreau ca toatã Europa sã ºtie cã
Statele Unite sunt aici”.

Summitul NATO a venit într-un mo-
ment în care liderul american urmãreºte
”regãsirea” SUA cu aliaþii sãi, în condi-

þiile în care relaþia Statelor Unite cu
aceºtia a avut de suferit în perioada admi-
nistraþiei Trump. Joe Biden a avertizat cã
existã noi provocãri la adresa securitãþii
internaþionale, care provin din Rusia ºi
China, spunând: ”În ultimii câþiva ani,
Rusia nu a acþionat într-o manierã
coerentã cu ceea ce ne aºteptam noi, ºi
nici China”.

În aceeaºi notã, secretarul general al
NATO, Jens Stoltenberg, a declarat cã
alianþa trebuie sã rãspundã la ascensiu-
nea economicã, politicã ºi militarã a

Chinei. Stoltenberg a subliniat: ”China
se apropie de noi. O vedem în spaþiul ci-
bernetic. Vedem China în Africa, dar ºi
cum investeºte masiv în infrastructura
noastrã esenþialã. ªtim cã statul chinez
nu ne împãrtãºeºte valorile. Trebuie sã
rãspundem împreunã, ca alianþã”. Ofi-
cialul alianþei a menþionat, însã: ”China
nu este adversarul, inamicul nostru. Nu
va exista un rãzboi rece cu China, dar
trebuie sã facem faþã provocãrilor pe
care le ridicã aceastã þarã la adresa secu-
ritãþii noastre”.

Jens Stoltenberg: ”Astãzi am
deschis un nou capitol
pentru alianþa noastrã”

Dupã reuniunea de ieri, secretarul ge-
neral al NATO, Jens Stoltenberg, a de-
clarat într-o conferinþã de presã: ”Astãzi
am deschis un nou capitol pentru alianþa
noastrã. Am primit un mesaj puternic de
angajament din partea peºedintelui ame-
rican Joe Biden faþã de NATO. (V.R.)

(continuare în pagina 12)


