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TRANSPORTUL AERIAN - NEPREGÃTIT PENTRU “FIT FOR 55”

Tarom va fi grav afectatã
dacã mãsurile de combatere
a schimbãrilor climatice vor
trece de CE în forma actualã
lDumitru Fornea, raportor al Comitetului Economic ºi Social European: “Companiile aeriene europene vor
pierde lupta în concurenþa cu companiile din statele terþe dacã gratuitatea privind emiterea certificatelor de
CO2 va fi anulatã“

C
ompania Tarom ºi indu-
stria aeronauticã din þara
noastrã ar urma sã înregi-
streze pagube imense în
cazul în care Comisia Eu-
ropeanã îºi va menþine
obiectivul de a anula,
începând cu anul 2027,

gratuitatea emiterii certificatelor privind
emisiile de CO2 pentru transportul ae-

rian ºi va introduce obligativitatea folosi-
rii combustibilului SAF. Afectarea com-
paniilor aeriene de aceastã mãsurã este
precizatã în raportul pe care Comitetul
Economic ºi Social European (CESE)
l-a dezbãtut ieri cu privire la proiectul de
regulament european privind implemen-
tarea pachetului “Fit for 55”, mai precis
referitor la revizuirea normelor ETS pen-
tru aviaþie. Conform documentului

întocmit de Dumitru Fornea, raportor al
CESE în acest caz, companiile aeriene
europene vor pierde lupta în concurenþa
cu companiile din statele terþe, în cazul
în care, la nivel european, s-ar anula în
totalitate gratuitatea privind emiterea
certificatelor de CO2.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

PÂNÃ ÎN ANUL 2022

Grupul Ariston vrea ca
peste 80% din veniturile
globale sã fie generate de
soluþii bazate pe energie
regenerabilã

(Interviu cu Cãtãlin Drãguleanu,
Senior director Ariston România)

Reporter: Cum trece Ariston prin
criza sanitarã, peste care se suprapune
criza energeticã?

Cãtãlin Drãguleanu: Pandemia ne-a
pus pe toþi în faþa unei provocãri excep-
þionale. Privind retrospectiv, acum un an
ºi jumãtate, când a izbucnit pandemia,
eram practic confruntaþi cu o situaþie fãrã
precedent, cãreia nimeni nu ºtia cu exac-
titate cum sã îi facã faþã ºi putem spune
cã perioada trecutã de atunci a fost una

dintre cele mai provocatoare ºi intense.
Principala preocupare pentru noi a fost ºi
rãmâne sãnãtatea colegilor, a colaborato-
rilor ºi, desigur, a clienþilor noºtri. Ne-am
adaptat oferta ºi spaþiile de lucru în aºa
fel încât sã primeze siguranþa tuturor, dar
ºi sã putem continua businessul.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

S
trategia Grupului Ariston prevede ca, pânã în anul 2022, peste 80% din veniturile ace-

stuia la nivel global sã fie generate de soluþii care folosesc energie din surse regenera-

bile, ne-a spus, într-un interviu, Cãtãlin Drãguleanu, Senior director Ariston România.

Acesta ne-a precizat, printre altele: “Avem planuri ambiþioase în ceea ce priveºte di-

versificarea canalelor de vânzãri, în contextul în care pandemia a favorizat creºterea seg-

mentului online. Credem cã aceastã tendinþã se va menþine ºi dupã încheierea pandemiei ºi

cã este o direcþie de dezvoltare pe termen lung, pe care ne propunem sã o valorificãm”.

Investiþii
sustenabile –
revoluþia
începe
Obligaþiunile verzi

P
rima obligaþiune verde din istorie,
conceputã special pentru a
strânge fonduri pentru proiecte de

mediu a fost emisã în
2007 de cãtre Banca
Europeanã de Investi-
þii a UE. Piaþa este în
prezent apreciatã la
1,1 trilioane de lire.

Principala sursã de
experienþã în aceastã
piaþã este Profesorul
Sean Kidney, cofondatorul ºi preºedin-
tele Climate Bonds Initiative, o organi-
zaþie non-profit care urmãreºte sã mobi-
lizeze fonduri pentru proiecte de ener-
gie verde ºi lucreazã în 30 de þãri,
împreunã cu parteneri de investiþii care
includ Credit Suisse, Black Rock ºi
Allianz Global Investors.

Pânã în prezent, sumele strânse de
obligaþiunile ecologice de stat sunt de
95 miliarde lire sterline ºi 90% dintre
acestea provin din þãrile europene.

CE FINANÞEAZÃ OBLIGAÞIUNILE VERZI

ENERGIE 36,00%
CLÃDIRI 26,5 %
TRANSPORT 23,00%
APÃ 6,5 %
UTILIZAREA PÃMÂNTULUI 5,00%
DEªEURI 2,00%
ALTELE 1,00%

Activismul acþionarilor

La momentul editãrii acestui arti-
col, 3.826 de organizaþii au semnat
aceste principii susþinute de ONU pen-
tru investiþiile responsabile care,
împreunã, au în administrare active de
89 de trilioane de lire.

Acþionarii instituþionali care inve-
stesc în conformitate cu principiile de
mediu, sociale ºi de guvernanþã (Envi-
ronmental Social and Governance -
E.S.G.) au arãtat anul acesta cã pot ob-
þine succese reale.

(continuare în pagina 3)

Politicienii români sunt
atât de slabi încât nu
reuºesc nici sã-ºi adune
câþiva fani reali care sã le
dea like-uri pe Facebook

F
ãrã îndoialã cã Joe Biden sau Bo-
ris Johnson ºi mulþi alþi lideri ai
lumii au foarte mulþi hateri. Dar
au ºi fani, fani reali. Dacã n-ar fi

avut susþinãtori nu ar fi reuºit în politicã,
iar mãsura acestui succes o ve-
dem de fiecare datã. Când se ex-
primã pe social media, aceºti po-
liticieni primesc de regulã reacþii
pozitive, chiar ºi când spun pro-
stii evidente. Din loialitate, fanii
le rãspund favorabil chiar ºi atun-
ci când ºtiu cã liderul lor a dat-o
în barã. Fac asta tocmai pentru a-i
contracara pe hateri. În cazul polticieni-
lor, social media este un veritabil câmp
de luptã în care cei care detestã se înfrun-
tã continuu cu cei care simpatizeazã.

Situaþia din România este una parti-
cularã. Din raþiuni care, în principal, þin

de istorie (https://www.bursa.ro/cri-
za-politica-incompetenta-nepasa-
re-si-nepotism-fara-sfarsit-41215447),
politicienii sunt atât de slabi încât nici
mãcar nu reuºesc sã-ºi adune câþiva fani

reali care sã le dea like-uri pe Fa-
cebook. Unui politician real, în
adevãratul sens al cuvântului, nu
ar trebui sã-i fie foarte greu sã se
facã plãcut. Ar trebui sã-ºi atragã
oamenii prin ºarm ºi prin cuvinte
dãtãtoare de speranþã. Nu trebuie
sã fie neapãrat un veritabil om de
stat, abil în gestionarea proble-

melor grave din comunitate, ci trebuie
cel puþin sã reuºeascã sã atragã un numãr
rezonabil de susþinãtori prin felul în care
se comportã ºi se adreseazã electorilor
sãi.

(continuare în pagina 12)
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MAYA HOROWITZ, CHECK POINT SOFTWARE
TECHNOLOGIES:

Infracþiunile cibernetice
se vor extinde în 2022
l Pandemia creeazã noi oportunitãþi pentru infractorii
ciberneticilMetodele noi de atac includ deepfake-ul,
criptomonedele ºi portofelele mobilelAtacurile asupra
lanþului de aprovizionare se vor intensifica

I
nfractorii cibernetici continuã sã
profite de impactul pandemiei de
Covid-19 ºi vor gãsi noi oportunitãþi
de atac, prin deepfake (conþinut vi-

deo sau audio falsificat cu ajutorul inte-
ligenþei artificiale), criptomonede ºi por-
tofele mobile, conform unei analize rea-
lizate de Maya Horowitz, vicepreºedinte
al diviziei Threat Intelligence & Rese-
arch din cadrul Check Point Software
Technologies, preluatã de Forumul Eco-
nomic Mondial.

Sursa aratã cã, în 2021, infractorii ci-
bernetici ºi-au adaptat strategiile de atac
astfel încât sã exploateze certificatele de
vaccinare, alegerile, trecerea la munca
hibridã, vizând chiar ºi lanþurile de apro-
vizionare sau reþelele companiilor pentru
ca acestea sã fie afectate întreruperi ma-
jore.

“Sofisticarea ºi amploarea atacurilor
cibernetice vor continua sã doboare re-
corduri ºi ne putem aºtepta la o creºtere
uriaºã a numãrului de atacuri ransomwa-

re ºi mobile”, spune Maya Horowitz,
adãugând: “Privind în perspectivã, com-
paniile ar trebui fie în continuare
conºtiente de riscuri ºi sã se asigure cã au
soluþii adecvate pentru a le preveni, fãrã
sã perturbe fluxul lor normal de afaceri.
Ca sã fie cu un pas în faþa ameninþãrilor,
companiile/organizaþiile trebuie sã fie
proactive ºi sã nu lase nicio parte a posi-
bilei zone de atac neprotejatã sau nemo-
nitorizatã, altfel riscând sã devinã urmã-
toarea victimã a atacurilor sofisticate, di-
recþionate”.

Fake news 2.0 ºi campaniile de
dezinformare - prevãzute
pentru 2022

Fake news-urile, adicã ºtirile false
legate de diverse probleme au devenit
un nou vector de atac în anii precedenþi,
fãrã ca oamenii sã înþeleagã cu adevã-
rat impactul lor complet, noteazã sursa
citatã. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

BEN

MADADI

Ilustraþie "vintage" creatã de pictorul britanic Peregrine Heathcote; dupã adoptarea mãsurilor de combatere a
schimbãrilor climatice, transporturile aeriene probabil cã vor involua, astfel cã aceastã imagine nu mai
exprimã nostalgia pentru trecut, ci o viziune a viitorului în varianta extravagantã.

CONSTANTIN BUCUROIU,
PREªEDINTELE ASIAA:

“Industria
aeronauticã -
în pericol, în cazul
unor probleme
financiare la
companiile aeriene”

P
roblemele grave financiare cu care
s-ar putea confrunta companiile de
transport aerian odatã cu anul 2027,

când vor fi nevoite sã plãteascã certifica-
tele de CO2, vor avea efecte ºi asupra in-
dustriei aeronautice din þara noastrã, afir-
mã Constantin Bucuroiu, preºedintele
Alianþei Sindicatelor din Industria de
Apãrare ºi Aeronauticã.

(continuare în pagina 3)

CÃTÃLIN RADU PRUNARIU,
DIRECTORUL GENERAL AL TAROM:

“Nu avem în þarã nicio
capacitate de producþie
pentru combustibilul
SAF, în perspectiva
anului 2027”

C
ompania Tarom nu este, în acest
moment, afectatã de creºterea pre-
þului certificatelor de CO2, cheltu-

ialã ce reprezintã sub 10% din bugetul
de cheltuieli operaþionale pentru anul
2021, dar va fi o problemã atunci când
preþul certificatelor va creºte exponen-
þial ºi când societatea va fi nevoitã sã fo-
loseascã un mix de combustibil, ne-a
spus Cãtãlin Radu Prunariu, director ge-
neral al Tarom.

(continuare în pagina 3)

FEJER LASZLO ODON, COMISIA
PENTRUTRANSPORTURIDINSENAT:

“Trebuie sã gãsim cele
mai bune soluþii pentru
implementarea
mãsurilor europene”

D
ecizia Comisiei Europene privind
emisiile de CO2 ale companiilor
de transport aerian trebuie respec-

tatã ºi implementatã, afirmã senatorul
Fejer Laszlo-Odon, membru al Comi-
siei senatoriale pentru transporturi ºi in-
frastructurã.

“Dacã va fi o reglementare europeanã
în acest sens, trebuie sã gãsim soluþii. Nu
cred cã doar compania Tarom va fi afec-
tatã, ci vor avea probleme cu certificatele
de CO2 toate companiile aeriene europe-
ne, inclusiv Lufthansa.

(continuare în pagina 3)


