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D
upã doi ani de evenimente onli-
ne, deºi de circa nouã luni
ne-am întors la formatul fizic, la
Gala BURSA 2022 am avut
confirmarea cã aºteptarea reve-

derii cu prietenii ºi colaboratorii ziarului
BURSA a meritat pe deplin. Se pare cã
pandemia ne-a potenþat pofta de viaþã, ne-a
fãcut pe toþi mai tineri ºi mai frumoºi, cel
puþin sufleteºte. Gala BURSA din acest
an, care s-a desfãºurat într-o locaþie de po-
veste – Le Chateau – a reunit în jur de 250
de personalitãþi din mediul politic, diplo-
matic ºi economic, care au onorat cu bucu-
rie ºi interes invitaþia noastrã, apreciind
evenimentul ca find unul de înaltã prestan-
þã. Ambasadori ºi miniºtri, preºedinþi de
bãnci ºi investitori în piaþa de capital, di-
rectori de companii ºi oameni de afaceri au
urcat pe scenã sã þinã discursuri ori sã fie
premiaþi pentru rezultate sau proiecte cu
care s-au evidenþiat în acest an.

Evenimentul s-a bucurat de un recital
susþinut de artistul Dan Bitman, acompa-
niat de interpretul Marius Baþu. Gala
BURSA nu s-a terminat decât târziu în no-
apte, dupã extragerile premiilor din cadrul
tombolei, care au constat în sejururi de lux
în þarã ºi strãinãtatate, smartwatch-uri ºi
cosmetice.

Aºa cum ºi-a obiºnuit partenerii, ziarul
BURSAs-a întrecut pe sine ºi a oferit o sea-
rã de excepþie, care a avut toate ingredien-
tele, pãstrând linia rafinamentului ºi
bunului gust.

Florin Spataru: “Crizele
suprapuse vor aduce în prim
plan consecinþe într-un viitor
apropiat“

În deschiderea Galei BURSA, ministrul
Economiei Florin Spãtaru a evidenþiat im-
portanþa colaborãrii dintre autoritãþi ºi
mass-media: “Cred cu tãrie într-un partene-
riat al instituþiilor publice cu presa. Cred cã
avem acelaºi scop sã venim în faþa oameni-
lor cu soluþiile corecte pentru bunãstarea ºi
dezvotarea economicã“.

Crizele suprapuse pe care Guvernul
încearcã sã le gestioneze vor aduce în prim
plan consecinþe într-un viitor apropiat, a
subliniat oficialul, precizând: „Cred cã
astãzi trebuie sã gândim ºi sã acþionãm
strategic, centrând omul între democraþiile
speciale precum libertatea, echitatea ºi so-
lidaritatea. Sunt de pãrere cã un echilibru
social poate duce la creºtereea economicã
ºi la sustenabilitate. Avem, aºadar, în faþã
cetãþenii, care aºteaptã de la noi nu doar
soluþii de moment, ci ºi angajamente pen-
tru viitor. Un nou contract social ar putea
repara societãþile noastre. Specialiºtii
spun cã acest contract ar putea fi un parte-
neriat între persoanele individuale, mediul
de afaceri, societatea civilã ºi stat, în sco-
pul de a contribui la un sistem unde existã
beneficii comune. Un contract social defi-
neºte ºi un model economic. Nu existã ni-
cio ºansã ca firmele, economia ºi iniþiativa
privatã sã prospere într-o þarã sãracã.
Luãm mãsuri, avem soluþii pentru oameni
ºi economie“.

Marcel Boloº, Ministrul
Investiþiilor ºi Proiectelor
Europene: ”Peste 1,5 miliarde
euro - granturi pentru
retehnologizarea, eficienti-
zarea energeticã ºi digitaliza-
rea companiilor, în 2022”

Activitatea Ministerului Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene a fost orientatã, în ul-
tima perioadã, spre lansarea apelurilor de
proiecte care sprijinã mediul de afaceri
pentru ceea ce înseamnã retehnologizare ºi
eficienþã energeticã, a declarat ministrul de
resort Marcel Boloº, adãugând cã instituþia
pe care o conduce pregãteºte apelul pentru
digitalizarea companiilor.

Oficialul s-a adresat mediului de aface-
ri: ”Punem la dispoziþie peste 350 de milio-
ane de euro pentru ca ceea ce înseamnã
competenþele dumneavoastrã digitale, dar
ºi dotãrile care vã sunt necesare pentru au-
tomatizare, robotizare, digitalizarea între-
gului proces al activitãþii pe care o de-
sfãºuraþi sã fie posibile.

EMILIA OLESCU
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