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Comvex SA – moºia
lui Dan Drãgoi

l Surse din cadrul Comvex susþin cã Dan Drãgoi deruleazã o parte importantã din afacerile
operatorului portuar prin intermediul unor companii în care este acþionar împreunã cu asociatul
sãu Viorel Panait l Conform aceloraºi surse, în timp ce companiile respective înregistreazã
profituri uriaºe, Comvex SA nu are profit pentru a acorda dividende acþionarilor

O
peratorul portuar Com-
vex, societate care pune
la dispoziþie danele sale
din portul Constanþa
pentru depozitarea dife-
ritelor materii prime ºi
materiale, este o firmã
care, în ultimii ani, a co-

mercializat cãrbune ºi minereuri de fier.
Pentru cei care se întreabã de unde are
Comvex cantitãþi mari din aceste materii
prime, conducerea societãþii s-ar putea
apãra susþinând cã în zeci de ani de depo-

zitare, pe danele respective s-au adunat
resturi, aºa cum reiese din actele contabi-
le ale societãþii.

Dar din aceleaºi acte mai reiese ceva:
operatorul portuar a încheiat contractul
719/09.04.2019 cu firma Viofeli SRL
pentru depozitarea în aceeaºi lunã a
6.000 de tone de cãrbune. La cererea
clientului, în iunie 2019 a fost semnat ac-
tul adiþional nr.1 pentru depozitarea a
încã 500.000 tone cãrbune în terminalul
Comvex.

Conform datelor existente la Re-

gistrul Comerþului, SC Viofeli SRL este
o firmã din Caracal, ce are ºapte angajaþi,
o cifrã de afaceri în 2020 de 485.897 lei,
o pierdere totalã de -190.852 lei - profitul
net fiind pe minus cu suma respectivã.
Obiectul de activitate al firmei este lucrã-
ri de construcþii a clãdirilor rezidenþiale
ºi nerezidenþiale.

În 2019, anul încheierii contractului
cu Comvex pentru depozitarea celor
506.000 tone cãrbune, Viofeli SRL a
avut o cifrã de afaceri de 945.028 lei,
profitul net fiind de asemenea pe minus

cu -74.780 lei. Conform statisticilor bur-
siere de pe piaþa de mãrfuri internaþiona-
lã, în anul 2019, preþul mediu al tonei de
cãrbune a fost 75 dolari.Practic, pentru
cele 6000 tone cãrbune - depozitat în
aprilie 2019 în terminalul Comvex, reie-
se cã Viofeli SRL ar fi achiziþionat canti-
tatea respectivã contra sumei de 450.000
dolari, adicã aproape jumãtate din cifra
de afaceri a societãþii din Caracal în anul
respectiv.

SORIN POPESCU
(continuare în pagina 3)

Dan Drãgoi

ARGUMENTELE SUNT TOT MAI PUÞINE,
RIDICOLUL ESTE TOT MAI MARE

ªtiinþa nu îi mai ajutã pe
dictatorii aspiranþi care
forþeazã impunerea
certificatului verde

D
iscursul tot mai isteric al
autoritãþilor din Europa aratã cã
au intrat într-o mare crizã de
timp în ceea ce priveºte

forþarea introducerii certifi-ca
tului verde. Democraþia sau
drepturile individuale nu mai
conteazã, iar discriminarea pe
baza unor criterii abominabile a
început sã fie acceptatã pe scarã
tot mai largã.

Aceastã isterie a politicieni-
lor, din spatele cãreia îºi aratã
colþii faþa hâdã a dictaturii în numele bi-
nelui colectiv, este de înþeles într-un fel.
Datele statistice oficiale ºi articolele
ºtiinþifice din publicaþiile de specialitate
realizate pe baza acestor date aratã tot
mai mult cã tratamentele genetice împo-
triva SARS-CoV-2 sunt, în cel mai bun
caz, lipsite de orice eficienþã.

Un astfel de articol a fost semnat re-
cent de profesorul Günter Kampf, de la
Universitatea de Medicinã Greifswald,
în publicaþia Lancet, secþiunea Regional

Health Europe.
Sub titlul "The epidemiological rele-

vance of the COVID-19-vaccinated po-
pulation is increasing", profeso-
rul german aratã cã "datele re-
cente indicã faptul cã relevanþa
epidemiologicã a persoanelor
vaccinate împotriva COVID-19
este în creºtere".

Datele din raportul sãptãm-
ânal de la Institutul Robert Koch
(RKI) analizate de profesorul
german aratã o creºtere accelera-

tã a numãrului infectãrilor simptomatice
în rândul populaþiei complet vaccinate.

Cunoscute sub numele "breakthrough
infections", acestea au reprezentat
16,9% din numãrul infecþiilor înregistra-
te pentru categoria de vârstã de peste 60
de ani în 21 iulie 2021. Raportul din 27
octombrie 2021 aratã cã ponderea a cre-
scut pânã la 58,9%, ceea ce "oferã o do-
vadã clarã cã vaccinaþii complet sunt o
sursã posibilã a transmisiei virusului".

(continuare în pagina 12)

RAPORT BNR:

“Tensiunile la nivelul
echilibrelor macroeconomice
interne - risc sistemic de
naturã severã”
l BNR: “În cazul creditãrii imobiliare rezidenþiale, un
segment care poate genera acumularea de vulnerabilitãþi
este cel al împrumuturilor destinate achiziþionãrii unor
locuinþe cu scop investiþional”

T
ensiunile la nivelul echilibrelor
macroeconomice interne, inclusiv
ca urmare a pandemiei Covid-19
ºi crizei energetice reprezintã un

risc sistemul de nivel sever, se aratã în
raportul semi-anual privind stabilitatea
financiarã publicat ieri de cãtre Banca
Naþionalã a României (BNR). Potrivit
BNR, acesta este singurul risc sistemic
de nivel sever, însã au fost identificate
mai multe riscuri considerate sã aibã o
importanþã ridicatã.

Raportul BNR aratã: “Un risc siste-
mic nou este cel privind întârzierea refor-
melor ºi a absorbþiei fondurilor europe-
ne, în special prin Planul Naþional de Re-
dresare ºi Rezilienþã (PNRR). Acesta
este un risc de nivel ridicat ºi în creºtere.
Alte douã riscuri de nivel ridicat, dar cu
perspective de menþinere, sunt riscul pri-
vind incertitudinile la nivel global în

contextul crizei energetice ºi al pande-
miei COVID-19 ºi riscul de nerambursa-
re a creditelor contractate de cãtre secto-
rul neguvernamental. (...) Contextul ma-
croeconomic intern rãmâne dificil. Pre-
lungirea crizei medicale ºi criza energeti-
cã menþin riscul privind tensiunile echili-
brelor macroeconomice la un nivel se-
ver. (...) Principalele riscuri privind
creºterea economicã sunt reprezentate de
parcursul campaniei de vaccinare (rata
de vaccinare în România fiind în prezent
printre cele mai mici din UE), modul de
continuare a reformelor economice (in-
clusiv în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea
capacitãþii de absorbþie a fondurilor eu-
ropene), precum ºi de accentuarea ten-
sionãrii echilibrelor macroeconomice pe
fondul crizei energetice”.

M.G.
(continuare în pagina 4)

ING THINK ªI FITCH SOLUTIONS ANTICIPEAZÃ:

Preþurile mãrfurilor, aºteptate
sã scadã în 2022

P
reþurile mãrfurilor de pe piaþa
globalã sunt aºteptate sã scadã
anul viitor, dar acestea vor fi pro-
babil, în medie, mai mari decât

au fost în ultimii cinci ani, deoarece con-
diþiile macroeconomice ºi stocurile rela-
tiv scãzute le vor susþine, potrivit ana-
liºtilor.

O analizã Fitch Solutions (Country
Risk & Industry Research (FSCRIR)
aratã: “Ne aºteptãm ca preþurile mãrfuri-
lor sã scadã în 2022, de la nivelurile ac-
tuale, ºi estimãm cã majoritatea cotaþiilor
materiilor prime vor avea aceastã tendin-
þã, deoarece preconizãm o îmbunãtãþire a
ofertei, în timp ce creºterea cererii se va
diminua”.

Totodatã, Warren Patterson, ºeful de-
partamentului de Mãrfuri din cadrul ING
Think - divizia de cercetare economicã ºi
financiarã a bãncii olandeze ING Groep
NV -, afirmã: “În 2022, ne aºteptãm sã se
atenueze problemele pe care le-am ob-
servat în lanþurile de aprovizionare, în
timp ce oferta va fi mai generoasã pentru
mai multe materii decât în 2021. Acest
lucru ar trebui sã însemne cã preþurile vor
scãdea de la nivelurie actuale”.

Fitch Solutions ºi ING
Think: “Indicele Preþului
Agregat al Mãrfurilor va
scãdea cu 7,9% anul viitor,
dupã un avans de 43,8% în
2021”

Fitch Solutions ºi ING Think estime-
azã cã preþurile mãrfurilor se vor menþine
peste media pe termen lung observatã în
ultimii câþiva ani.

Conform Fitch Solutions, indicele
Preþului Agregat al Mãrfurilor - un indice
ponderat al mediilor anuale ale principa-
lelor mãrfuri din energie, metale ºi agri-
culturã - va scãdea, probabil, cu 7,9%
anul viitor, în termeni nominali. Aceastã
scãdere va urma unei creºteri impresio-
nante, de 43,8%, aºteptatã în acest an,
comparativ cu 2020.

Conform surselor citate, mãrfurile
vor încheia anul 2021 ca fiind clasa de
active cu cea mai bunã performanþã.
Indicele S&PGSCI, un indice major care
reflectã evoluþia preþurilor mãrfurilor, a
câºtigat 36,10% de la începutul anului,
ajungând la 2.690,56 puncte. (V.R.)
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