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Notã de protest a
ziarului BURSA
faþã de discriminarea
exersatã de ASF
rin prezenta, în numele ziarului cea manifestatã de Bogdan Drãgoi,
BURSA, subsemnatul MAKE preºedintele SIF Banat-Criºana, care a
(Florian Goldstein) protestez iradiat în SIF Muntenia ºi SIF Oltenia,
faþã de omisiunea convocãrii sugerând, astfel, cã exersaþi o complicitate cu acesta, favorizându-l în
unui ziarist BURSA la conferinfaþa oricãror reclamaþii întemeþa de presã organizatã de ASF,
iate.
în data de 14.12.2021.
Legãtura este vizibilã, cu atât
Consider cã la aceastã omimai mult cu cât v-aþi permis sã
siune a condus atitudinea de
nu vã respectaþi cuvântul - nu aþi
ostilitate personalã a dumneavorãspuns Scrisorii deschise pe
astrã, domnule preºedinte ASF
care v-am adresat-o anul trecut
Nicu Marcu, ºi a purtãtorului de
MAKE
cuvânt al ASF Daniel Apostol, (FLORIAN în ziarul BURSA, în care vã checare, împreunã ºi separat, în mod GOLDSTEIN) stionam asupra mãsurilor pe care
repetat, aþi dat semnele unei PREªEDINTE- le veþi lua ca sã stopaþi manipuladuºmãnii personale faþã de zia- DIRECTOR rea activului net la care s-a dedat
rul BURSA ºi de ziariºtii sãi, ne- GENERAL AL Bogdan Drãgoi, întrebãri la care
GRUPULUI
þinând seama nici de statutul pu- DE PRESÃ aþi promis, în public, cã veþi rãspunde.
blicaþiei BURSA drept cel dintâi
BURSA
Nu, nu aþi rãspuns, dovedinºi mai influent ziar românesc
specializat în piaþa de capital, nici de sta- du-vã un om fãrã onoare.
Dar chiar ºi cu aceastã lipsã de caractutul de instituþie publicã al ASF, care nu
îi permite discriminarea publicului þintit ter, nimic oficial/legal nu vã îndrituieºte
la persecutarea ziarului BURSA, drept
de conferinþele sale de presã.
Atitudinea aceasta este similarã cu pentru care înaintez acest protest. n
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RAPORT AL CONSILIULUI CONCURENÞEI:

România - în faþa unei
schimbãri de perspectivã
l Digitalizarea - soluþie pentru reducerea barierelor de intrare în pieþe

De ce fuge Nicu Marcu
de presã? De ce invitã
doar persoane ”agreate”
la conferinþele de presã
ASF ºi interzice de facto
participarea Ziarului
BURSA?
onfruntat cu imposibilitatea for- cotidian financiar din România, Ziarul
mulãrii unor rãspunsuri rationale BURSA (dincolo de pretenþiile ZF), la
în privinþa supravegherii pieþei de conferinþa de presã.
Nicu Marcu a stat pitit ºi nu a particicapital ºi a pieþei asigurãrilor
pat la conferinþa de presã, ba mai
(unde ASF a fost complice la
mult, a dispus ca Ziarul BURSA
cea mai mare fraudã din asigusã nu fie înºtiinþat de conferinþa
rãri din Romania - City Insurande presã, ceea ce, în esenþã, echice - ºi a permis majorarea dimevaleazã cu retragerea acreditãrii
nisiunii fraudei prin intarzierea,
pe motiv cã Nicu Marcu se ofticã
cu ºtiinþa falsificãrii unui extras
pentru cã BURSA reprezintã în
de cont de cãtre City, extinderea
acest moment singurul cotidian
fraudei pânã în luna septembrie
RADU
care urmãreºte problemele reale
2021), Nicu Marcu, a ales sã
SOVIANI
ale pieþei de capital. În mod legifugã.
ASF a convocat o conferinþã de presã tim, directorul Ziarului BURSA a sem”pirat”, fãrã sã anunþe pe fluxuri de ºtiri nalat, printr-o notã de protest, aceastã
aceastã conferinþã de presã ºi a interzis, fugã de obligaþia legalã de informare a
practic, participarea celui mai important publicului, prin intermediul presei. n
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Industria de apãrare cautã
forþã de muncã în India

nul 2021 a fost marcat de
o revenire susþinutã a economiei globale, dupã o
lungã perioadã de incertitudini ºi restricþii generate
de pandemia de SARSCoV-2, iar la mai bine de
un an de la declanºarea
crizei, România se aflã în faþa unei
schimbãri de perspectivã, se aratã în ra-
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l Mihai Daraban, preºedintele CCIR: “Avem 2 milioane de
români apþi de muncã, dar pentru cã nu vor sã munceascã,
trebuie sã apelãm la forþa de muncã din zona Asiei”
l 9000 de vize de muncã eliberate în 2021 pentru angajaþii
care au venit în þara noastrã din India, Nepal ºi Bangladesh
l Consulatul român din India mai are în lucru încã 6000 de STEVEN VAN GRONINGEN,
aplicaþii
PREªEDINTELE RAIFFEISEN
ndustria de apãrare se confruntã cu creºtere ale industrie româneºti pe BANK:

I

o acutã lipsã a forþei de muncã, în
special forþã calificatã de muncã,
ºi, din acest motiv, Asociaþia Patronalã Românã a Producãtorilor de
Tehnicã Militarã (Patromil) a decis sã
caute oameni din alte state care ar putea munci în unitãþile de producþie din
þara noastrã.
Referitor la acest aspect, Mihai Daraban, preºedintele CCIR, a arãtat, ieri, în
cadrul unei conferinþe pe subiect, cã lipsa
forþei de muncã înalt calificate se face
simþitã în mai multe sectoare de activitate din þara noastrã, dar cu precãdere în industria naþionalã de apãrare.
“Deficitul de forþã de muncã este
una dintre marile provocãri ale mediului de afaceri, în ultimii ani. De
aceea, CCIR a solicitat majorarea
contingentului de muncitori strãini
nou admiºi în piaþa româneascã. Am
început uºor sã uitãm de nevoile în

anumite paliere, pe care le simþim ca
bariere în continuarea producþiei de
înalt nivel. CCIR îºi îndeplineºte rolul de mediator între mediul guvernamental ºi mediul privat, iar semnalarea acestei problematici a lipsei forþei
de muncã înalt calificatã reprezintã
un punct aflat pe agenda noastrã de
lucru. Impactul deficitului forþei de
muncã, în special în sectoare industriale cheie din România, se reflectã
în capacitatea de producþie a componentelor cu valoare adãugatã, de înaltã tehnicitate, iar un astfel de sector
este industria de apãrare. Zona de
apãrare ºi sectoarele conexe au lansat
semnale privind necesitatea unui numãr considerabil de specialiºti care
acum nu sunt disponibili în România.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

“Prin digitalizare,
putem creºte mai
repede decât media
europeanã”
rin digitalizare, posibilitãþile de
creºtere a productivitãþii în economia
naþionalã sunt destul de mari, a declarat Steven van Groningen, preºedintele ºi
directorul general al Raiffeisen Bank.
“Stãm bine cu viteza cu care am reuºit
sã recuperãm economia dupã Covid, deºi
nu putem sã spunem cu adevãrat «dupã
Covid» pentru cã suntem încã în criza
Covid. Dar mi se pare cã gestionãm destul de bine dacã vorbim despre partea
economicã. Cred cã asta aratã o economie naþionalã care s-a adaptat destul de
repede.
(continuare în pagina 9)
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portul privind “Evoluþia concurenþei în
sectoare cheie – 2021", prezentat ieri în
cadrul unei conferinþe a Consiliului Concurenþei.
Potrivit raportului, la ora actualã,
atenþia la nivel european ºi local este
concentratã pe elaborarea unor politici
publice pe termen mediu ºi lung ºi a unui
rãspuns coordonat al statelor subordonat
unor obiective strategice de rezilienþã

economicã ºi sustenabilitate. Raportul
trateazã în mod special transformarea digitalã, “principalul factor de evoluþie a
societãþii”, ºi tendinþele din sectorul
energetic, unde majorãrile masive de
preþuri în cazul energiei electrice ºi
gazelor naturale au început sã se resimtã
deja în preþurile finale ale altor produse.
Raportul Consiliului Concurenþei
aratã cã, în perioada de început a pande-

miei, accentul a fost pus pe formularea
unui rãspuns rapid menit sã amortizeze
într-o cât mai mare mãsurã impactul economic ºi sã faciliteze reaºezarea pieþelor
dupã ºocul pandemic iniþial, însã optica
este acum una diferitã, iar atenþia este
concentratã pe construirea unor mãsuri
cu bãtaie mai lungã.
M.G.
(continuare în pagina 9)

SERGIU MANEA, PREªEDINTELE EXECUTIV AL BCR:

ZOLTAN NAGY-BEGE, ANRE:

VLAD STOICA,
PREªEDINTELE ANCOM:

“Facem îngrozitor de
puþin pentru educaþie
ºi construcþia de
capabilitãþi”
omânia face îngrozitor de puþin
pentru educaþie ºi construcþia de capabilitãþi, a declarat Sergiu Manea,
preºedintele executiv al BCR. Potrivit
acestuia, DESI, indicele calculat de Comisia Europeanã privind economia digitalã, dincolo de faptul cã ne aratã “cât de
plin sau de gol este paharul”, ne oferã o
structurã în abordarea strategicã a modernizãrii societãþii româneºti.
“Faptul cã avem acest mix între abilitatea de a recurge la servicii digitale ºi incapacitatea de a alege sau de a naviga de
fapt într-o structurã digitalã relativ simplã
ºi intuitivã mã face sã cred cã este foarte
multã nevoie de intervenþie în educaþie.
(continuare în pagina 9)
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“Sper cã supraimpozitarea producãtorilor de
energie electricã nu va
fi prelungitã ºi nu va
influenþa apetitul
investiþional”
roiectele în domeniul energiei regenerabile au reapãrut în România,
dupã o pauzã forþatã de aproape
cinci ani, a afirmat, ieri, Zoltan Nagy
Bege, vicepreºedinte al ANRE, care a
adãugat cã sperã ca acest interes sã nu fie
influenþat de ultima mãsurã privind supraimpozitarea producãtorilor de energie electricã ºi ca mãsura sã fie doar pe
cinci luni.
“Vedem unele semnale pozitive ºi în
România. Au reapãrut proiecte în domeniul energiei regenerabile.
(continuare în pagina 9)
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“Licitaþia 5G – posibil
sã fie organizatã în
trimestrul al treilea din
2022"
utoritatea Naþionalã pentru Administrare ºi Reglementare în Comunicaþii (ANCOM) poate organiza
licitaþia pentru spectrul 5G în aproximativ 4-5 luni de la promulgarea Codului
Comunicaþiilor, care a trecut de Camera
Deputaþilor ºi va intra în dezbatere la Senat sãptãmâna aceasta sau sãptãmâna
viitoare, a declarat preºedintele
ANCOM, Vlad Stoica: “Cred cã aceastã
licitaþie 5G ne va da ocazia sã dezvoltãm
o infrastructurã mult mai bunã, astfel
încât transferul de date sã se facã la o vitezã cât mai mare. Depindem foarte mult
de trecerea Codului Comunicaþiilor de
Parlament.
(continuare în pagina 9)
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