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Haosul din energie
pare un film horror

C
riza din sectorul energetic
care a izbucnit anul trecut a
mers din rãu în mai rãu ºi s-a
transformat într-un adevãrat
haos, pe mãsurã ce preþurile
electricitãþii ºi gazelor au cre-
scut continuu ºi accelerat.
Preþurile produselor energe-

tice au luat-o complet razna în 2021, iar
efectele acestora se vãd în dezordinea
creatã în prima lunã a noului an, odatã cu
transmiterea facturilor de electricitate ºi
incapacitatea statului de a legifera coe-
rent domeniul ºi de a-ºi impune
autoritatea.

În anii trecuþi, România se afla aproa-

pe de infringement, dupã plafonarea pre-
þurilor la producãtori prin OUG
114/2018 ºi, în aceste condiþii, s-a conve-
nit ca liberalizarea pieþei energiei sã se
facã gradual: de la 1 iulie 2020 la gaze ºi
de la 1 ianuarie 2021 la energie electricã.
Doar cã liberalizarea pieþei noastre de
energie a coincis cu un context extern fo-
arte complicat, în care preþurile au cre-
scut la nivel global, din diverse motive.
Majorarea alertã a preþurilor din sectorul
nostru energetic, anchetatã anul trecut în
Parlament, a condus la elaborarea unei
legi de compensare ºi plafonare a acesto-
ra, în plinã crizã politicã, energeticã ºi sa-
nitarã. Acest lucru nu a fãcut decât sã

agraveze situaþia, mai ales prin prisma
faptului cã nu au fost adoptate ºi norme
de aplicare odatã cu textul legislativ. De-
cidenþii politici au respins încã din start
scãderea facturii prin eliminarea costului
cu certificatele verzi ºi cu bonusul de
cogenerare ºi prin reducerea TVA, aceste
mãsuri fiind propuse de USR.

Toatã situaþia a explodat odatã cu fac-
turile emise pentru luna decembrie,
ajungându-se pânã la solicitarea venitã
din partea preºedintelui PNL Florin Cîþu
de a se reveni la preþurile reglementate
pentru o perioadã de nouã luni. Ideea de
revenire pentru o perioadã limitatã la o
piaþã reglementatã nu o are doar Florin

Cîþu, ci ºi alþi specialiºti care au legãturã
cu domeniul.

În context, existã acuzaþii potrivit
cãrora procesul de liberalizare a pieþei
nu a fost desfãºurat aºa cum ar fi tre-
buit. Inclusiv reprezentanþi ai Bãncii
Naþionale a României (BNR) au arãtat
cu degetul cãtre ANRE, afirmând cã
aceastã instituþie a dat dovadã de o lip-
sã de competenþã în gestionarea crizei
energetice.

MIHAI GONGOROI

CANCELARUL GERMAN OLAF SCHOLZ,

LA DAVOS:

”Graniþele din Europa
nu se mutã cu forþa”
lGermania, pregãtitã sã ia în calcul blocarea conductei
Nord Stream 2, dacã Rusia va ataca Ucraina

G
raniþele din Europa nu trebuie
mutate cu forþa, a spus ieri, la
Forumul Economic de la Davos,
cancelarul german Olaf Scholz,

adãugând cã, dupã ani de tensiuni în
creºtere în jurul graniþei Ucrainei cu Ru-
sia, este imposibil sã pãstrãm tãcerea în
aceastã privinþã.

Într-un discurs transmis video cãtre
Forumul Economic Mondial, Scholz a
afirmat cã este prea devreme pentru a
spune dacã Rusia va contribui la reduce-
rea tensiunilor pe care aceastã þarã le-a
creat prin desfãºurarea a 100.000 de mi-
litari de-a lungul graniþei cu þara vecinã
de la Vest, dar Rusia ºtie cã Occidentul
era hotãrât sã susþinã Ucraina.

”Dupã ani de tensiuni în creºtere, a tã-
cea nu este o opþiune sensibilã”, a spus
oficialul german, conform Reuters, adã-
ugând: ”Graniþele nu trebuie mutate cu
forþa... Partea rusã este conºtientã de
hotãrârea noastrã”.

Cancelarul Scholz a subliniat, astfel,

hotãrârea Germaniei de a proteja Ucrai-
na de agresiunea rusã ºi a îndemnat Mo-
scova sã îmbrãþiºeze ”câºtigurile coope-
rãrii”, care depãºesc preþul unei
confruntãri ulterioare.

Germania s-a angajat sã protejeze in-
tegritatea teritorialã a Ucrainei, potrivit
oficialului german, care a menþionat cã
Rusia ar trebui sã recunoascã faptul cã
”dreptul dã puterea” ºi nu invers.

Scholz are programate astãzi discuþii,
la Berlin, cu secretarul de stat al SUA
Anthony Blinken, dupã care, vineri,
Blinken se va întâlni, la Geneva, cu omo-
logul sãu rus, Serghei Lavrov, conform
Bloomberg.

Amintim cã, sãptãmâna aceasta, cance-
larulgermanOlafScholza îndemnatRusia
sã facã ”paºi fãrã echivoc” cãtre o ”deze-
scaladare” la frontiera cu Ucraina, dupã
întâlnirea cu ºeful guvernului spaniol, Pe-
dro Sanchez, în cadrul primei sale vizite la
Madridde lapreluareamandatului. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

Recrutarea elevilor
de cãtre fosta
Securitate, pe masa
Parchetului Militar
l 32 de foºti ofiþeri de Securitate - acuzaþi de CNSAS
pentru recrutarea a 838 de elevi minoril CNSAS a trimis
cãtre Parchetul Militar 2680 de documente privind
activitatea foºtilor ofiþerilAnul trecut, CNSAS a acuzat
alþi 169 de foºti ofiþeri ai Securitãþii de recrutarea a peste
2300 de elevi minori

S
ecþia Parchetelor Militare de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a fost sesizatã de Consiliul
Naþional pentru Studierea Arhive-

lor Securitãþii (CNSAS) cu privire la ac-
tivitatea desfãºuratã de 32 de foºti ofiþeri
de Securitate, care au fost implicaþi în
recrutarea ºi dirijarea a 838 de elevi mi-
nori în ultimii ani ai regimului comunist.
Conform unui comunicat de presã emis,
ieri, de CNSAS, secþia din cadrul Par-
chetului General a primit, în 12 ianuarie,
2680 de documente de arhivã care atestã
faptele de mai sus. CNSAS aminteºte cã
ºi anul trecut a transmis procurorilor mi-
litari alte 6000 de documente referitoare
la 169 de foºti ofiþeri de Securitate im-
plicaþi în activitãþi de recrutare ºi dirijare

a peste 2300 de elevi.
Din formularea privind recrutarea ele-

vilor minori în ultimii ani ai regimului co-
munist reiese cã este vorba despre tineri
cu vârsta cuprinsã între 14 (vârsta minimã
de recrutare) ºi 18 ani, adicã persoane nã-
scute în perioada 1966-1975, dacã luãm
ca punct de reper ultima decadã a comuni-
smului adicã perioada anilor 1980-1989.

Documentele cuprinse în dosarele res-
pective ar putea sã producã pagube cola-
terale, mai ales pe scena politicã, deoare-
ce ele conþin nu doar numele ofiþerilor re-
crutatori, ci, probabil, ºi numele persoa-
nelor recrutate.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

„Start-up-urile fintech -
printre cele mai
atractive domenii
pentru investiþii”

(Interviu cu Alexandru Balaci,
CEO Revo Technologies România)

Reporter: Când ºi-a început activita-
tea Revo Technologies în þara noastrã?

Alexandru Balaci: Compania fin-
tech Revo Technologies a lansat servi-
ciul Mokka în România în luna ianuarie
2021. Cu toate cã este recentã pe piaþã,
metoda noastrã de platã s-a transformat
în principala soluþie „Cumperi acum,
plãteºti mai târziu” (Buy Now, Pay La-
ter/BNPL) din þara noastrã. Servicul
Mokka funcþioneazã deja în câteva sute
de magazine online ºi tradiþionale, iar
printre partenerii noºtri se numãrã CCC,

Noriel, Lensa, Mobexpert, Ideall, Hu-
manic, platforma GoMag ºi mulþi alþii.
Retailerii intuiesc deja cã soluþia „Cum-
peri acum, plãteºti mai târziu” face parte
dintre modalitãþile de platã ale viitorului,
aºadar ºi alþi comercianþi de top ni se vor
alãtura la începutul acestui an.

Reporter: Cum a fost primit în piaþã
serviciul „Buy Now, Pay Later”?

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

S
tart-up-urile fintech au cunoscut o dezvoltare rapidã nu doar în România, ci în
întreaga Europã ºi Statele Unite, iar soluþiile de tipul „Cumperi acum, plãteºti mai
târziu” (Buy Now, Pay Later/BNPL) se aflã în top 3 modele de start-up-uri fintech
care au cunoscut cea mai mare dezvoltare în pandemie, ne-a spus Alexandru Bala-

ci, CEO Revo Technologies România, companie fintech ce dezvoltã astfel de soluþii.
Alexandru Balaci ne-a precizat, într-un interviu, cã, în acest moment, start-up-urile fin-
tech sunt considerate unele dintre cele mai atractive domenii pentru investiþii, iar la nivel
global peste 33% dintre investiþiile venture capital în 2021 au vizat astfel de companii.

“Friday the 13th” (Vineri, 13) este o celebrã francizã de horror americanã
care cuprinde douãsprezece filme, un serial de televiziune, romane, benzi
desenate, jocuri video ºi produse de legãturã. Franciza se concentreazã în
principal pe personajul fictiv Jason Voorhees (purtând o mascã ce poate fi
interpretatã ca o prizã electricã - vezi ilustraþia), despre care se credea cã s-a
înecat când era bãiat la Camp Crystal Lake din cauza neglijenþei
personalului din tabãrã. Decenii mai târziu, se zvoneºte cã lacul este

„blestemat” ºi este decorul unei serii de crime în masã. Jason apare în toate
filmele, fie ca ucigaº, fie ca motivaþie pentru crime. Filmul original, creat
pentru a profita de succesul celui al lui “Halloween” (1978), a fost scris de
Victor Miller ºi a fost produs ºi regizat de Sean S. Cunningham. Filmele au
încasat peste 468 de milioane de dolari la box-office din întreaga lume. A
fost franciza horror cu cele mai mari încasãri din lume pânã la lansarea
“Halloween” (2018).
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