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Care este planul?
U

n semn cã viaþa politicã a decã-
zut în ridicol s-a petrecut în
2001. A fost momentul în care
administraþia Clinton a pãrãsit

Casa Albã. Spre aducere aminte, Bill
Clinton a fost acela care a dus funcþia de
Preºedinte în subsolul respectabilitãþii.
Sex în Biroul Oval, graþierea unor escro-
ci, promovarea neruºinatã a propriei so-
þii, dezastre de politicã externã - ce nu a
fãcut greºit acest om?

Ultimul act a revenit echipei sale. În
timp ce se pregãteau sã pãrãseascã bi-
rourile pe care le ocupaserã la Casa
Albã pentru a lãsa loc administraþiei lui
George W. Bush, membrii administra-
þiei Clinton s-au gândit sã lase ceva în
urmã. Dezastru. Au lipit sertarele cu
clei, sã nu se mai deschidã. Au scrijelit
pe pereþi. Au lãsat poze pornografice
pe rafturi. Au tras prizele din pereþi. Au
scos litera W de pe tastaturile calcula-
toarelor. Pagubele au fost atât de mari

încât noua administraþie a luat în calcul
sã porneascã o cercetare penalã a fãp-
taºilor.

Te întrebi ce au avut în minte aceºti in-
divizi. Au avut un plan? Care era scopul?
În afarã de distracþie infantilã, eu nu
reuºesc sã descopãr nimic.

Tocmai ce s-a terminat congresul în
care Superman Cîþu a fost ales
preºedinte al Partidului Naþional-Libe-
ral. ªi stau din nou sã mã întreb: care e
planul?

La început, poate aveau un plan.

Dupã dezastrul din alegerile parlamen-
tare din 2020, când PNL ºi USR-PLUS
au obþinut prea puþine voturi pentru a
forma Guvernul, s-a ajuns la o majorita-
te cu UDMR ºi cu minoritãþile. Intenþia,
aºadar, era de a forma o majoritate gu-
vernamentalã. Era însã previzibil cã
schema nu va funcþiona. UDMR a sabo-
tat de la început orice intenþie reformi-
stã. Iar fãrã reforme, cum sã guvernezi,
când o majoritate a românilor þi le cer
explicit?

(continuare în pagina 3)

Anchetã în Parlament privind
preþurile din energie
lVirgil Popescu: “Trebuie sã vedem ce facem ºi dupã aceastã iarnã, pentru cã preþul
energiei electrice se va resimþi ºi dupã aceea”lMinistrul Energiei: “Rusia face un joc
politic cu preþurile gazelor pentru operaþionalizarea Nord Stream 2; de acolo vine preþul
crescut al gazelor”

P
roblema creºterii preþurilor din
energie a fost dezbãtutã ferm în
Comisia parlamentarã de anche-
tã din Parlament, ministrul Ener-

giei Virgil Popescu fiind primul “anche-
tat”. Parlamentarii opoziþiei, în special
cei de la PSD, au încercat sã instrumen-
teze discuþia în scop politic, în timp ce
ministrul Energiei a atacat, la rândul sãu,
guvernele anterioare PSD, spunând,
spre exemplu, despre OUG 114/2018,
care “a fost datã de guvernul Dragnea”,
cã a blocat investiþiile în sectorul ener-

getic.
Ministrul Energiei a afirmat cã trebu-

ie gãsite cele mai bune soluþii, inclusiv
împreunã cu mediul de afaceri, pentru
ajutorarea consumatorilor casnici ºi
IMM-urilor, pentru a trece aceastã iarnã.
“Trebuie sã vedem ce facem ºi dupã ace-
astã iarnã, pentru cã preþul energiei elec-
trice se va resimþi ºi dupã aceastã iarnã”,
a spus Virgil Popescu.

Oficialul a prezentat cauzele creºterii
preþurilor ºi câteva soluþii pe termen
scurt, dar a vorbit mai mult despre solu-

þiile pe termen lung ºi instrumentele
prin care se doreºte sã se facã investiþiile
în domeniul producerii de energie elec-
tricã ºi extracþie de gaze care sã reducã
preþurile la energie. Cu privire la preþu-
rile din sectorul gazelor naturale, Pope-
scu a spus cã Rusia face un joc pe piaþã
pentru a pregãti operaþionalizarea con-
ductei de gaze cãtre Germania Nord
Stream 2.

MIHAI GONGOROI
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Tocmai ce s-a terminat congresul în care Super-

man Cîþu a fost ales preºedinte al Partidului Naþio-

nal-Liberal. ªi stau din nou sã mã întreb: care e

planul?

PENTRU PRIMA DATÃ ÎN VIZITÃ LA BUCUREªTI

ªefa CE Ursula von der Leyen
a dat undã verde Planului Naþional
de Redresare ºi Rezilienþã
lUrsula von der Leyen, preºedinta Comisiei Europene: “Urmãtorul pas este obþinerea aprobãrii Consiliului; va dura patru sãptãmâni pentru a obþine unda
verde ºi apoi prima tranºã de bani poate fi alocatã imediat”l Klaus Iohannis, preºedintele României: “România nu îºi permite sã rateze aceastã ºansã;
este o victorie de etapã”l Premierul Florin Cîþu: “Pânã la sfârºitul anului vom primi prefinanþarea de 3,8 miliarde euro”

C
omisia Europeanã a apro-
bat, ieri, Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã
(PNRR), moment marcat de
prezenþa la Bucureºti a
Ursulei von der Leyen, ºefa
executivului european. Po-

liticienii români s-au întrecut, de-a lun-
gul zilei de ieri, în laude, în ciuda faptu-
lui cã, din experienþa de pânã acum, ca-
pacitatea administrativã a României de
a implementa proiecte cu finanþare eu-
ropeanã este foarte redusã. La întâlni-
rea de la Guvern dintre premierul Flo-
rin Cîþu ºi ºefa Comisiei, Ursula von
der Leyen, a participat inclusiv Cri-
stian Ghinea, fostul ministru
USRPLUS al proiectelor europene,
care s-a ocupat îndeaproape de acest
dosar. Prin PNRR, România ar urma sã
primeascã aproape 30 de miliarde de
euro pe parcursul urmãtorilor cinci ani,

în urma atingerii unor anumite borne,
sã realizeze numeroase reforme struc-
turale spinoase ºi sã implementeze 107
proiecte de investiþii de digitalizare ºi
infrastructurã - rutierã, de educaþie ºi
sãnãtate - care vor trebui finalizate
pânã la finele lui 2026. Primii bani din
PNRR ar urma sã intre în România în
finalul lunii noiembrie-începutul lunii
decembrie.

Von der Leyen a afirmat, ieri, la con-
ferinþa de presã comunã cu preºedintele
Klaus Iohannis ºi premierul Florin Cîþu
susþinutã la Spitalul Universitar Bucu-
reºti, cã programul NextGenerationEU
este pentru generaþiile viitoare, fiind vor-
ba despre 800 de miliarde de dolari care
compun cel mai mare plan de redresare
la nivel mondial. Preºedinta Comisiei a
mulþumit inclusiv staff-ului ºi medicilor
de la Spitalul Universitar, cãrora le-a
transmis cã urmeazã investiþii în

infrastructurã ºi inovaþie.
Preºedinta Comisiei a declarat:

“Astãzi, Comisia Europeanã dã undã
verde pentru PNRR-ul României ºi vre-
au sã vã felicit pentru acest lucru ºi pen-
tru cooperarea excelentã din ultimele
sãptãmâni ºi luni. Planul României ne va
ajuta sã îndeplinim obiectivele Uniunii
Europene: 41% din acest buget sprijinã
energia verde ºi vor fi de asemenea inve-
stiþii strategice în transporturi pentru cãi
ferate moderne ºi metrou. Nu sunt doar
pentru drumuri ºi autostrãzi, ºi vor exista
de asemenea ºi puncte de încãrcare a
maºinilor electrice. Avem mai mult de
jumãtate de miliard de euro pentru pro-
ducerea de energie din surse regenerabi-
le, iar peste 21% din bani vor fi dedicaþi
digitalizãrii. (…)

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 3)

Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã - 30 miliarde euro ºi
ºase piloni de dezvoltare

P
lanul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã (PNRR), structurat pe 15 com-
ponente care acoperã ºase piloni - tranziþia verde; transformarea digitalã;
creºterea inteligentã, sustenabilã ºi favorabilã incluziunii; coeziunea so-
cialã ºi teritorialã; sãnãtate, rezilienþã economicã, socialã ºi instituþionalã;

politici pentru noua generaþie -, presupune sume de aproape 30 miliarde euro, ce
pot fi atrase în termen de cinci ani din fonduri europene.

Guvernul este pregãtit sã atragã fondurile de care va beneficia România prin
PNRR, spune premierul Florin Cîþu, apreciind cã primii bani accesaþi prin acest
Plan vor veni la sfârºitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.

PNRR a fost prezentat public în data de 2 iunie, de premierul Florin Cîþu, dupã
multe discuþii ºi încercãri de conturare a acestuia, ulterior Comisia Europeanã
transmiþând autoritãþilor de la Bucureºti o serie de observaþii la textul Planului.

(continuare în pagina 12)

DECIZIA ASF DE
RETRAGERE A
AUTORIZAÞIEI CITY
INSURANCE - ÎN
MONITORUL OFICIAL

Plãþile cãtre
pãgubiþii
City Insurance
pot fi fãcute
în 60 de zile,
începând de
ieri

D
ecizia Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF) de a re-
trage autorizaþia de funcþionare
a City Insurance a fost publicatã

în Monitorul Oficial, astfel încât, în ter-
men de 60 de zile, Fondul de Garantare
a Asiguraþilor (FGA) poate începe plãþi-
le pentru sumele cuvenite creditorilor de
asigurãri ai City Insurance, în limita a
500.000 de euro de dosar, conform
Ordonanþei aprobate recent de Guvern.

Acum, orice persoanã care pretinde
un drept de creanþã de asigurãri împotri-
va asigurãtorului, poate adresa o cerere
de platã pentru acordarea despãgubiri-
lor/indemnizaþiilor de la Fond, sau o ce-
rere de restituire de primã, dupã denunþa-
rea poliþei de asigurare la asigurãtor.
Fondul va prelua prelua evidenþele com-
plete ale dosarelor de daunã, precum ºi
evidenþele tehnico-operative ºi contabile
aferente acestora, în termen de 30 de zile
ºi, conform legislaþiei, poate iniþia plata
creanþelor de asigurare ale creditorilor de
asigurare ai City Insurance într-un
termen de 60 de zile, începând de ieri,
conform unui comunicat al FGA.

În Decizia Autoritãþii, prin care com-
paniei City Insurance i-a fost retrasã au-
torizaþia de funcþionare, a fost constatatã
starea de insolvenþã ºi promovatã cererea
privind deschiderea procedurii falimen-
tului, sunt enumerate neregulile gãsite la
asigurãtor, în urma controlului periodic
realizat în perioada 1 iulie 2020 – 31
martie 2021.

City nu a constituit rezerve
tehnice suficiente pentru a
acoperi toate obligaþiile care
îi revin faþã de contractanþi
ºi de beneficiarii
contractelor, conform ASF

Conform documentului citat, prima
faptã contravenþionalã reþinutã în sarcina
City este cã, la finele lunii martie, socie-
tatea nu a constituit rezerve tehnice sufi-
ciente pentru a acoperi toate obligaþiile
care îi revin faþã de contractanþi ºi de be-
neficiarii contractelor, iar în proiecþia
fluxurilor de trezorerie utilizatã la calcu-
larea celei mai bune estimãri nu a þinut
cont de toate fluxurile de intrare ºi de
ieºire necesare acoperirii obligaþiilor pe
toatã durata de viaþã a acestora, astfel cal-
cularea celei mai bune estimãri nu s-a
realizat pe baza unor informaþii de
actualitate ºi pe baza unor ipoteze
realiste.

ANDREI IACOMI
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Ursula von der Leyen a vizitat Spitalul Universitar Bucureºti, unde a avut ºi conferinþa de presã, în contextul în care unitatea sanitarã face parte din PNRR cu un proiect major de reabilitare ºi extindere.


