
Ștefan Rădeanu

Citind din 
prevederile 
Planului Național 
de Redresare și 
Reziliență (PNRR) 
poți trage concluzia 
că sindicatele și 
confederaţiile 
patronale 

reprezentative la 
nivel național, în 
baza Legii nr. 62, 
ar fi mai bine să se 
abțină de la orice 
acțiune legală. 

Printr-o simplă trecere de 
condei, au fost eliminate de la 
masa consultărilor și negocieri-
lor cu Guvernul în elaborarea de-
ciziilor din domeniul economic 
și social. În acest caz, Constituția 
României nici nu mai contează. 

Contează doar banii care urmea-
ză a fi împărțiți între “inițiați”. 
Între cei care contează… Nu este 
o exagerare. Citez din PNRR: „În 
ceea ce privește întărirea capacității 
partenerilor sociali, aceștia vor fi im-
plicați în mod direct, fiind vizați de 
intervențiile propuse. Un mecanism 
cu relevanță asupra calității regle-
mentărilor vizând mediul de afaceri, 
utilizat în ultimii ani, a fost dialogul 
structurat dintre primul ministru, mi-
niștri și mediul de afaceri reprezentat 
de Coaliția pentru Dezvoltarea Româ-
niei ce reunește asociații ale mediului 
de afaceri ce reprezintă 
circa 70% din PIB-ul cre-
at privat în România”.
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OPINII

Ștefan Rădeanu

(Urmare din pagina 1)

Să fim mai clari. Coaliţia pen-
tru Dezvoltarea României, asoci-
ație fără legătură cu legislația 
României în privința dialogului 
social, care reprezintă interesele 
Consiliului Investitorilor Străini, 
Camerei de Comerț Americane în 
România, Asociației Oamenilor 
de Afaceri din România, Confe-
derației Concordia, Consiliului 
Național al Întreprinderilor Priva-
te Mici și Mijlocii din România, al-
tor asociații și camere de comerț 
internaționale este partenerul 
relevant al Guvernului României 
în luarea deciziilor economice. 
Practic, Consiliul Național Tripar-
tit, Consiliul Economic și Social, 
Comisiile de Dialog Social de la 
fiecare minister sunt considerate 
butaforii pe scena politică a Coa-
liției pentru Dezvoltarea Români-
ei. Un scenariu mai vechi care în 
ciuda opoziţiei vehemente a con-
federaţiilor sindicale și patronale 
reprezentative la nivel național 
revine acum în premiera de gală 
a stagiunii Planului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR). 
Scrisoarea adresată comisarului 
european pentru locuri de mun-
că și drepturi sociale, Nicolas 
Schmit, a rămas, ciudat, la capi-
tolul ”pierdută”, fără efect la Bu-
curești: „În ciuda clarității recoman-
dărilor de țară, a legislației europene, 
dar și a legislației române, Guvernul 
consideră că îmbunătățirea capaci-
tății ONG-urilor și implicarea unor 
structuri nereprezentative ale mediu-
lui de afaceri sau ale societății civile în 
elaborarea și implementarea politici-
lor publice reprezintă măsuri pentru 
punerea în aplicare a recomandării de 
țară privind dialogul social.

În forma actuală a PNRR, Guver-
nul României:

- Introduce o diluare a dialogului 
social prin poziționarea ONG-urilor 
și organizațiilor nereprezentative ale 
mediului de afaceri ca fiind parteneri 
de dialog social.

- Creează confuzie în recunoaște-
rea partenerilor de dialog social, prin 
introducerea noțiunii de dialog social 
și partener social cu referire la orga-
nizațiile neguvernamentale și/sau or-
ganizații ale mediului de afaceri nere-
prezentative și care au fost înființate 
și funcționează sub alt cadru legal 
decât cel a dialogului social.

- Creează o confuzie generalizată 

între dialogul civic și dialogul social și 
totodată între partenerii sociali și so-
cietatea civilă, mai mult, se amestecă 
dialogul social cu consultarea publică.

În fapt, prin PNRR se propu-
ne substituirea în cadrul dialogului 
social a partenerilor tradiționali – 

organizațiile patronale și sindicale 
reprezentative - cu ONG-urile, actori 
ai dialogului civic. Pe de altă par-
te, ONG-urilor nu li se impun niciun 
fel de criterii de reprezentativita-
te, textul PNRR fiind, intenționat sau 
nu, plin de confuzii și ambiguități în 
ce privește modul de structurare a 
dialogului social și a criteriilor de se-
lecție și participare a actorilor ce pot 
participa în cadrul dialogului social.

Având în vedere cele mai sus 
menționate,  solicităm Comisiei Eu-
ropene să respingă măsurile de re-
formă și propunerile de investiții 
din PNRR-ul transmis de România, 
referitoare la dialogul social, dialo-
gul civic, consultarea publică, impli-
carea ONG-urilor și a organizațiilor 
mediului de afaceri nereprezentative 
în elaborarea și implementarea po-
liticilor publice și totodată să ceară 
Guvernului să discute acest pachet de 
măsuri cu partenerii sociali reprezen-
tativi, așa cum sunt ei recunoscuți în 
conformitate cu legislația europeană, 
dar și cu legislația din România, și 
totodată să propună un set de măsuri 
de reformă și propuneri de investiții 
pentru îmbunătățirea dialogului so-
cial agreat cu partenerii sociali”- se 
arată în textul scrisorii amintite.

Poate introducerea a fost 
prea lungă și plictisitoare. Poate, 
dar ea subliniază clar faptul că 
dialogul social tripartit a apus în 
România. Pare să conteze cu totul 
altceva, și anume interesele bine 
definite în viitorul economic și 
social al României pe toate pa-
lierele inclusiv banii din PNRR. 
Punctual, despre aceste interese o 
să discutăm în articolele viitoare . 

Până atunci o să ne limităm la un 
document din anul 2014. Cred că 
este relevant. Mă refer la ACOR-
DUL DE COLABORARE privind 
constituirea unei platforme de 
consultare între Guvernul Româ-
niei și Coaliția pentru Dezvolta-

rea României: „Părțile semnatare 
ale prezentului text subliniază necesi-
tatea unui dialog consistent între au-
torități și mediul de afaceri în scopul 
adoptării de politici publice care să 
contribuie la creșterea competitivită-
ții economice a României și implicit a 
bunăstării generale (…) Guvernul va 
desemna un grup de lucru cu atribuții 
în sensul identificării de acțiuni con-
crete în colaborare cu Coaliția pe te-
mele mai sus menționate. Grupul va fi 
prezidat de Prim-ministrul României 
și va fi format din miniștri ai Guver-
nului și un reprezentant desemnat de 
Prim-ministru. (…) Guvernul are în 
vedere consultarea Coaliției înainte 
de a propune și adopta măsuri legis-
lative, politici publice sau decizii care 
afectează mediul de afaceri pe termen 
scurt, mediu sau lung. În acest sens, 
Guvernul României, conform preve-
derilor legale, va aloca timp suficient 
pentru consultare astfel încât Coaliția 
să poată veni cu un punct de vedere 
referitor la legile sau politicile publice 
ce urmează a fi adoptate și să poată 
comunica Guvernului o opinie structu-
rată și bine fundamentată” .

Acest document este public 
din anul 2014, precum și actualul 
PNRR. Ele nu au fost modificate. 
Observați diferențe între cele 
două abordări? Eu nu. Atunci nu 
ne rămâne decât să ne întrebăm 
la ce mai folosesc confederațiile 
sindicale și patronale reprezenta-
tive la nivel național în baza Legii 
nr. 62 și a Constituţiei României. 
La ce mai folosesc Consiliul Nați-
onal Tripartit (Guvern-Patronate- 
Sindicate), Consiliul Economic și 
Social, Comisiile de Dialog So-

cial? Doar pentru decor, și acela 
pus cu un scop de a aproba decizii 
deja luate în alte sfere. Așteptăm, 
măcar acum, o reacţie a inițiato-
rilor acestui inedit dialog social 
în România. Departe de a critica 
Coaliția pentru Dezvoltarea Ro-

mâniei pentru implicare, deși nu 
respectă criteriile legale de re-
prezentare. Deocamdată punem 
punct acestui episod. 

Urmează, cu siguranță, o dez-
batere a ce se dorește. De această 
dată punctual. O știre, la fel de 
publică, mi-a atras atenția. Con-
stantin-Daniel Cadariu, ministrul 
antreprenoriatului și turismului, 
continuă seria de consultări cu 
autoritățile locale și agențiile 
pentru dezvoltare regională, cu 
scopul de a identifica cele mai 
bune soluții care să faciliteze 
atragerea de fonduri europene și 
înființarea Organizațiilor de Ma-
nagement al Destinațiilor (OMD) 
prevăzute prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR). 
„Dezvoltarea potențialului turistic al 
României devine realitate doar dacă 
toți factorii decidenți vor urmări o 
strategie comună, inclusiv în operați-
onalizarea fondurilor europene. Încă 
din primele zile de mandat am spus 
că vreau să fac echipă cu toți reprezen-
tanții din turism și împreună să reali-
zăm acest lucru. Drept urmare, am și 
început o serie de întâlniri regionale. 
Îmi păstrez promisiunea, iar în data 
de 11 ianuarie 2022 am invitat la dia-
log, la minister, reprezentanții autori-
tăților locale, ai asociațiilor orașelor, 
municipiilor și comunelor, precum și 
pe cei din agențiile pentru dezvoltare 
regională. La această întâlnire vreau 
să stabilim liniile care ne vor ghida 
spre o colaborare eficientă, cu scopul 
înființării OMD-urilor prevăzute în 
PNRR și pentru consolidarea polilor 
de dezvoltare turistică”, a declarat 
Constantin-Daniel Cadariu.

Ușor cu interesele PNRR pe scările 
dialogului social
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ACTUALITATE

Stadionul Giulești „Valen-
tin Stănescu” din București 
este finalizat și, marţi, docu-
mentele de predare-primire 
au fost înmânate viceprim-mi-
nistrului Sorin Grindeanu, 
ministrul transporturilor și 
infrastructurii, de către minis-
trul dezvoltării, Cseke Attila.

„Stadionul Giulești, f inan-
țat prin MDLPA, este unul dintre 

obiectivele care au vizat moderni-
zarea celor mai importante stadi-
oane din Capitală, alături de Stea-
ua și Arcul de Triumf. Prin aceste 
investiții, reușim să transmitem 
un semnal clar în ceea ce privește 
capacitatea României de a cores-
punde standardelor europene la 
acest capitol. În plus, cred că, oda-
tă cu aceste investiții, nu creăm 
doar cadrul pentru organizarea 
de competiții sportive, ci transmi-
tem un semnal de încurajare către 
tineri, către viitoarele generații, 
pentru practicarea sportului”, a 
afirmat ministrul Cseke Atti-
la.

Proiectul de investiții a 
vizat o serie de dotări care co-
respund omologării UEFA la 
categoria 4. Mai exact, noua 
arenă va putea găzdui meciuri 
de fotbal pentru antrenamen-
te, meciuri amicale cu și fără 
public, meciuri de fotbal cu 

public din cadrul cupelor eu-
ropene și al Ligii 1 de fotbal a 
României.

Pe lângă acestea, comple-
xul sportiv pune la dispoziție 
săli de antrenament (haltere, 
box, lupte), o sală de sport 
multifuncțională, sală de for-
ță și de recuperare și una de 
bowling.

De asemenea, stadionul 

Giulești este prevăzut cu pistă 
de atletism, antrenament și 
spații de cazare pentru spor-
tivi.

De asemenea, complexul 
este dotat cu un sistem mo-
dern de jocuri de lumini tip 
DMX (Digital MultipleX) și un 
sistem de iluminat pe fațada 
principală, cu posibilitatea 
integrării acestuia în sistemul 
de jocuri de lumini tip DMX. 
Totodată, zonele din spatele 
porților de fotbal au fost asi-
gurate cu plase de protecție, 
dată fiind distanța mică din-
tre marginea terenului de joc 
și limita gradenelor pentru 
spectatori.

Lucrările de construire a 
complexului sportiv “Valen-
tin Stănescu” au demarat în 
toamna anului 2019, iar valoa-
rea totală a investiției a fost de 
185.333.607,39 lei.

Stadionul Giulești este gata! Ministrul dezvoltării, Cseke 
Attila: „Rapidul poate fi redat circuitului sportiv”

CARICATURA ZILEI



4 Curierul Național | Joi, 6 ianuarie 2022

PIAȚA ARTEI

Director fondator
Valentin Stelian 

Păunescu

Editor
SC Media Sud Publishing SRL

Director general
Marius Seinea 
marius.seinea@gds.ro

Director editorial
Ștefan Rădeanu 
stefan.radeanu@curierulnational.ro

Director economic
Roxana Petcu 
roxana.petcu@curierulnational.ro

Director publicitate/marketing/
comunicare
Cristian Hățiș 
Buzz! Publishing
Telefon: 0757.279.306, 0758.256.441
cristian@buzzpublishing.ro

Trafic/difuzare
Telefon: 0767.358.825
trafic@curierulnational.ro

Senior editor
Prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu 
office@curierulnational.ro

Corespondent la Strasbourg
Maria Capitaine 

Caricaturist
Mateo
mateo@curierulnational.ro

Piața artei / corectură
Mihai Gîndu 
mihai.gindu@curierulnational.ro

DTP
Dan Preda
dtp@curierulnational.ro 

Redacția: București, sector 1, 
Str. Cristian Popișteanu nr. 2-4

Responsabilitatea juridică pentru 
conținutul articolului și a pozei 
aferente aparține autorului, agenției 
de presă sau personalității citate, în 
conformitate cu art. 206 CP.
Publicație auditată BRAT.
Cod ISSN 1220-4684

Curierul Naţional

Dr. Dan Mihai Bârliba

Sunt sigur că bunul meu 
prieten nu m-ar lăsa să prezint 
la Timpul Trecut imaginea sa 
mereu vie, zâmbetul molipsi-
tor, spiritul glumei sănătoase 
și al comentariului argumen-
tat, predispoziţia permanen-
tă către dialog, talentul greu 
de egalat de a evoca diferite 
episoade din viaţa lui tumul-
tuoasă. Totuși, sper ca dânsul 

să mă scuze întrucât am fost 
nevoit să ţin seama de rigorile 
gramaticii și să le aplic în în-
semnările de faţă.

Încep cu ceea ce George 
Stanca avea mai scump până 
în ultimele ceasuri ale unei 
biografii curmate nemilos și 
imprevizibil prin forţa Des-
tinului în urmă cu trei ani: 
Doamna Lena. Iată ce scria în 
Avertismentul din 1 august 
2017 la excelentul volum me-
morialistic, intitulat sobru, 
dar persuasiv: Pionier în pop, 
rock, folk. Nașteri și chiureta-
je: “Lena. O fiinţă fără de care 
pionieratul meu de câţiva ani 
în noul, prea puţin agreatul, 
contestatul, aideologicul do-
meniu al muzicii pop-rock-
folk, adulat de generaţia mea 
ca un protest mut, nu ar fi 
putut fi relevat. Ei îi datorez 
totul…; Lenei mele. Doam-
na Stanca. Mama. Bunica…” 
George face o confesiune în 
nota sufletului ales și curat, 
și anume că datorită Doamnei 
Lena colecţiile publicaţiilor 
Săptămâna și Flacăra, care au 
așteptat “într-o răbdare eter-
nă să fie deranjate”, aveau să 
intre pe mâinile acesteia “cu o 
cerbicie eroică, de sacrificiu”, 
indiferent de atmosfera care 
nu ocolea nici casa părinteas-
că din Giulești-Sârbi: pe geruri 
năpraznice ori pe călduri cani-
culare Lena sa dragă scotea cu 
migală din podul plin de praf 
gazete îngălbenite de vreme, 
care adăpostiseră de-a lungul 
anilor gândurile izvorâte din 
condeiul lui George.

Semnatarul evocării de 
faţă a avut privilegiul de a ve-
dea, de pildă, în timpul unei 
deplasări de două zile la Bu-
zău împreună cu Mihaela și 
Ioan Toma, gesturile unei iu-
biri curate, chiar dacă nu me-
reu mărturisite prin declaraţii 
convenţionale ca în romanţe 
sau sonete: dialoguri tăcute de 
priviri și de zâmbete aluzive; 
acorduri spontane de limbaj 
și de suflet, dovedind un so-
lid tandem afectiv, desăvârșit 
și, totodată, des săvârșit. Deși 
inima Doamnei Lena pulsa 
sânge ardelenesc în virtutea 
căruia dânsa nu obișnuia să 
vorbească prea mult, George 
știa cum să o atragă în con-
vorbirile noastre ocazionale și 
să dea astfel deplină libertate 
judecăţilor ei întemeiate pe 
moderaţie și realism.

George - un autentic cre-
dincios întru Ortodoxie; m-am 

convins de acest adevăr în 
anumite împrejurări dureroa-
se, chiar dacă dânsul încerca 
să își stăpânească lacrimile. 
La slujba de înmormântare, 
în vara anului 2017, a scum-
pului nostru prieten, fostul 
ministru al industriei con-
strucţiilor de mașini, Radu 
Paul Păunescu, la biserica din 
comuna Joiţa, George a uitat 
pentru minute întregi că este 

un veritabil bărbat și a plâns 
cu adâncă durere în faţa noas-
tră, ca și cum ar fi fost singur 
printre lumânări, coroane, 
candele și icoane. O coinci-
denţă ce se cuvine a fi sem-
nalată: George se născuse în 
acele locuri apropiate de sfân-
tul lăcaș unde îl conduceam 
împreună pe drumul fără 
întoarcere pe prietenul care 
ne părăsise, fără să ne ceară 
nicio încuviinţare. Greu își 
putea cineva imagina atunci 
că stăpânul lacrimilor nu era 
altcineva decât un destoinic 
“cavaler al surâsului”, un om 
parcă plămădit din șarade, 
calambururi și alte vorbe de 
tâlc, plasate la momentele și 
în locurile potrivite.

Cu prilejul deplasării la 
Buzău, menţionate anterior, 
am vizitat Mănăstirea Ciola-
nu de lângă Măgura, asistând 
la slujba de duminică din bise-
rica principală. În acele câteva 
ceasuri, nimeni nu mai putea 
conversa cu George care era 
transpus, prin întreaga lui fi-
inţă, în lumea Credinţei; cân-
ta împreună cu corul bătrâni-
lor călugări, săruta cu evlavie 
icoanele și se închina  deseori, 
ascultând rugăciunile rostite. 
Odihnindu-ne pentru puţină 

vreme la umbra salcâmilor 
abia înfloriţi și apoi în strana 
vechii biserici a Mănăstirii, în 
care nu se mai oficiau slujbe, 
l-am ascultat pe George poves-
tindu-ne multe lucruri despre 
impresiile sale din călătoria în 
Ţara Sfântă, despre învăţături-
le Bibliei; niciunul dintre noi 
nu îndrăznea să îl întrerupă, 
căci vorbea așa de coerent și 
de convins în tot ceea ce ne 
spunea. La plecarea de pe me-
leagurile splendidei Mănăs-
tiri care părea a ţine Timpul 
în loc, George ne-a oferit, cu 
plăcerea celui care poate face 
mici suveniruri prietenilor 
săi, câteva mătănii cu chipul 
Maicii Domnului, zicându-ne: 
“Vă rog să le purtaţi și să vă 
aduceţi mereu aminte de 
mine.”

Nu ne imaginam atunci 
și acolo teribila sa premo-
niţie: peste mai puţin de 
un an, aveam cu noi acele 
mătănii ca un Remember 
de suf let la trista slujbă de 
înmormântare a lui George 
Stanca într-o zi de februarie 
friguros și neospitalier a anu-
lui 2019. Slujba s-a săvârșit 
de către un sobor de preoţi 
la Biserica Sfântul Gheorghe 
Nou, ctitoria lui Constantin 
Brâncoveanu din centrul Bu-
cureștilor. Bunii săi prieteni 
Ioan Toma (ultimul ministru 
al tineretului până la eveni-
mentele din decembrie 1989), 
Puiu Balaban (decedat doar 
după câteva luni din cauza 
unei maladii necruţătoare), 
Bogdan Păunescu (fiul minis-
trului Radu Paul Păunescu) și 
subsemnatul își lăsaseră la-
crimile să curgă în voie, pri-
vind sicriul lui George Stan-
ca, înconjurat de numeroase 
coroane de flori. Se aflau ală-
turi de dânsul nedespărţita 
pălărie și fularul de înfocat 
suporter al Rapidului, fiind 
cel care introdusese în anul 
1997 termenul Giuleștina, 
consacrat de atunci în limba-
jul cotidian.

Evoc faptul că în același 
sfânt lăcaș se odihniseră su-
fletele unor nume de referin-
ţă pentru istoria românilor 
precum: Mihai Eminescu; Ion 
Luca Caragiale; Aurel Vlaicu; 
Octavian Goga; Ioan Alexan-
dru; Ion Dolănescu, menţio-
nate în cuvintele rostite cu 
emoţie de parohul Emil Ne-
delea Cărămizaru, 
un bun prieten al 
lui George Stanca.

Amintiri despre George Stanca

5 >>



5Curierul Național | Joi, 6 ianuarie 2022

PIAȚA ARTEI

În perioada 14 – 15 ianua-
rie 2022, cu ocazia Zilei Cul-
turii Naționale, trei localități 
din județul Prahova se trans-
formă în citadele culturale, în 
fortărețe cu adevărat artistice, 
puse în slujba salvării cultura-
le a unor comunități asediate 
în zilele noastre de nonvalori.

Turneul “Citadele cultu-
rale” prahovene, organizat de 
Asociația Pro Valores, Oval-
sart, Primăriile din Plopeni, 
Comarnic și Băicoi, propune 
trei întâlniri sincretice, în 
care se vor îmbina creații ro-
mânești din: muzică, poezie și 
artă plastică.

Protagoniști vor fi mem-
brii excepționalului ansamblu 
„Musica Viva” și actorul Mihai 
Radu. Vor putea fi admirate 
și creațiile picturale, pline de 
culoare și expresivitate ale 
maestrului Marcel Bejgu și 
ale tinerei speranțe prahovene 
Izabel Alexandra Terțea.

Cele trei spectacole-eve-
niment vor avea loc după ur-
mătorul program: vineri 14 
ianuarie, de la ora 16, la Casa 
de Cultură din Plopeni, sâm-

bătă 15 ianuarie, de la ora 11, 
la Muzeul Cinegetic de la Po-
sada și tot pe 15 ianuarie, dar 
de la ora 16, la Casa de Cultură 
a orașului Băicoi.

În program se vor îmbina 
opusuri de: Constantin Dimi-
trescu, Paul Constantinescu, 
George Stephănescu, Ciprian 
Porumbescu, Bela Bartok și 
Lucian Moraru, cu versuri 
imaginate printre alții de: 
Mihai Eminescu, Nichita Stă-
nescu, Lucian Blaga și Tudor 
Arghezi.

Ansamblul Musica Viva, 

fondat în 2005 de către pia-
nista Andreea Butnaru și vio-
loncelistul Florin Mitrea, este  
gândit, conceput și realizat 
ca o manifestare  dinamică 
a muzicii camerale clasice. 
Pasiunea  pentru  muzica de 
camera a dat nastere, de-a lun-
gul anilor, unor proiecte de 
succes realizate în țară și în 
străinătate. Muzicieni cu stu-
dii la Berlin, Andreea Butnaru 
este cadru didactic al Universi-
tății Naționale de Muzică din 
București, iar violoncelistul 
Florin Mitrea este solist in-

strumentist și șef de partidă 
al Orchestrei Naționale Radio. 
În anul 2019, Ansamblul Musi-
ca Viva a realizat un compact 
disc inedit: “O călătorie în 
secolul XX” - Sonate pentru 
violoncel si pian de Martinu, 
Şostakovici și Poulenc. 

Actorul Mihail–Cornel 
Radu este discipol al profe-
soarei și actriței Rodica Man-
dache. În anul 2017 a câștigat 
premiul special al juriului 
pentru interpretare masculi-
nă în cadrul festivalului șco-
lilor de teatru, cu rolul Peter 
din “Zoo Story”, adaptare 
după Edward Albee, regia fi-
ind semnată de Rodica Man-
dache. De asemenea s-a re-
marcat în spectacolele „Acești 
nebuni fățarnici” de Teodor 
Mazilu, regia Silvia Roman, 
coproducție Teatrul Arte de-
ll’Anima și Casa de Productie 
TVR și “Niste șoareci”, adap-
tare dupa Diula Urban, regia 
Dan Tudor, Teatru Universitar 
Hyperion. A fost colaborator al 
Teatrului Mic din Bucuresti, 
iar în prezent este manager al 
Casei de Cultură din Plopeni.

 „Citadele culturale” prahovene

Amintiri despre George Stanca
Recitind recent cartea menţionată, 

pe care o primisem cu autograful auto-
rului, m-am întâlnit - în mod virtual, 
dar la fel de intens - cu marele gazetar în 
condeiul căruia se asociaseră de minune 
un fin analist, un lucid comentator și un 
talentat evocator. Este o lucrare care nu 
doar reunește amintiri, ci cristalizează 
multe judecăţi de valoare, întemeiate pe 
argumente puternice despre un fenomen 
complex ce cucerise tinerele generaţii în 
anii caracterizaţi prin evoluţii contradic-
torii; cu modestia cunoscută, George o 
considera doar “o carte de bilanţ, o cu-
legere de texte”. Coperta volumului vor-
bește de la sine, înfăţișându-l pe George 
împingând din greu către deal un mare 
pietroi, precum legendarul Sisif. Făcând 
un joc de cuvinte, potrivit unei vieţi în-
tregi, aș putea spune: “Stanca și stânca.”

După cum ne spunea în convorbirile 
avute la ceasuri de taină, prin interme-
diul pasiunii pentru muzică George avea 
să își extindă curiozitatea spre orizontul 
poeziei. La acest fapt a contribuit, în anii 
tinereţii, contactul spiritual cu poezia 
hedonistă de peste Atlantic, citind cu 
mare interes ediţiile bilingve ale crea-
ţiilor lui Ferlinghetti, Allen Ginsberg, 
ca și ale renumiţilor poeţi-cântăreţi Jim 
Morrison, Bob Dylan, Leonard Cohen. 
Datorită unor asemenea surse de notori-
etate mondială - la care s-a adăugat activi-
tatea din cadrul Cenaclului Flacăra care 

“producea mereu cântec și poezie” - Geor-
ge și-a conturat în mod firesc talentul de 
a scrie versuri și a le încredinţa plăcerii 
cititorilor prin volume rapid epuizate. 

Apropierea de sunetele muzicii i-a 
marcat multe decenii din care nu au lip-
sit episoadele interpretative; paralel cu 
prezenţa în materie de interpretare, el s-a 
preocupat de cunoașterea cât mai apro-
fundată a unui fenomen muzical cu largă 
aderenţă în mediul  tineretului, mai ales 
al celui studenţesc. Acestei zone i-a con-
sacrat colaborarea la revistele Flacăra și 
Săptămâna cu contribuţii apreciate care 
recomandau un redutabil expert în do-
meniu. George Stanca a reușit, cu o com-

petenţă atent dozată, să substituie triadei 
terminologice de expresie anglo-saxonă 
rock/folk/pop sintagma “muzică tânără”, 
acceptată ca atare de propaganda vremii; 
un asemenea travaliu stăruitor a reușit să 
se impună în disputa cu cu ceea ce se nu-
mea oarecum peiorativ “muzică ușoară”.

Încă aflat în mare suferinţă pe patul 
unui spital din București, George Stanca 
își păstrase la fel de puternică nădejdea 
însănătoșirii cât mai grabnice; dânsul 
își publica fără întârziere Scrisorile în 
revista de largă circulaţie în mediul cita-
din Click. Ultima dintre acestea, datată 3 
februarie 2019 și adresată reputatului ac-
tor Vladimir Găitan la împlinirea vârstei 
de 72 de ani, conţinea următorul pasaj: 
“Deci, dragă Duţu, lăsăm în urmă - evi-
dent, cine lasă - picături de viaţă, tone 
de viaţă. Asta lăsăm cu noi și tot asta nu 
ne-o ia nimeni după moarte.” 

Peste numai o zi, George pleca în 
Eternitate; la câteva luni, pe 7 mai, ar fi 
împlinit 72 de ani, la fel ca bunul lui pri-
eten Vladimir…

Adaug însemnărilor de faţă două fo-
tografii: una de la un restaurant de pe 
malul Dunării, ilustrând momentele rare 
când George Stanca, înconjurat de câţi-
va prieteni, păstra tăcerea; cealaltă de la 
mormântul din Cimitirul Bellu unde se 
vede că pământul nu va putea să înghită 
vreodată imaginea celui plecat pentru 
totdeauna în lumea de dincolo.
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În centrul experienței Ste-
llantis din cadrul Consumer 
Electronic Show (CES), care are 
loc în perioada 5-8 Ianuarie 
2022 în Las Vegas, Marca Ci-
troën va prezenta două inovații 
puternice ce reflectă viziunea 
mărcii asupra mobilității pre-
zente și viitoare: Citroën Skate 
și Citroën Ami.

Citroën prezintă Skate, 
parte a conceptului îndrăzneț 
al Mărcii de mobilitate auto-
nomă și partajată, Citroën 
Autonomous Mobility Vision. 

Conceptul combină o platfor-
mă tehnologică autonomă, Ci-
troën Skate, cu capsule (pods) 
destinate unei game de servicii 
și utilizări concepute de par-
teneri (autorități locale, com-
panii de servicii). Skate-urile 
transportă utilizatorii dintr-un 
punct în altul al orașului, ofe-
rindu-le o experiență unică la 
bord. 

Citroën Ami va fi, de ase-
menea, în centrul atenției în 
versiunea My Ami Pop, cu un 
stil sportiv și amuzant. Acce-
sibil, electric, ultra-compact și 
agil, Ami răspunde noilor ne-
voi de micromobilitate și com-
pletează gama Citroën de vehi-
cule electrice pentru persoane 
fizice și profesioniști. 

Conceptul Citroën Auto-
nomous Mobility Vision și Ci-
troën Ami vor fi prezentate la 
CES din Las Vegas pentru a sur-
prinde și uimi vizitatorii. Cele 
două inovații întruchipează ex-
pertiza mărcii Citroën în ceea 
ce privește provocările actuale 
și viitoare de mobilitate.

Mobi l itatea urbană se 
schimbă. Pentru a-și reduce 
amprenta de carbon, marile 
orașe restricționează accesul 
celor mai poluante vehicule. 

Acest lucru impune crearea 
unor soluții de mobilitate du-
rabilă, adaptate nevoilor utili-
zatorilor, care caută vehicule 
mai ecologice, mai sigure și 
mai accesibile.

Pentru marca Citroën, 
mobilitatea viitorului poate fi 
ecologică, partajată, autonomă 
și conectată. Conceptul Citroën 
Autonomous Mobility Vision 
întruchipează perfect această 
filozofie, oferind utilizatorilor 
un transport personalizat, cu 
experiențele și serviciile asoci-

ate. Cu Citroën, utilizatorii nu 
mai trebuie să se concentreze 
asupra condusului; aceștia be-
neficiază în schimb de timp li-
ber și se bucură de experiența 
lor de călătorie. 

Ami este parte integran-
tă a strategiei de electrificare 
a mărcii Citroën. A devenit o 
nișă pe piața micromobilită-
ții prin crearea unui nou seg-
ment, cvadriciclul electric cu 
două locuri, ultra-compact, 
accesibil (în materie de vârstă 
și preț) și sigur. Este o alternati-
vă la vehiculele cu două roți și 
transportul public. Ami oferă o 
multitudine de utilizări și poa-
te fi partajat în cadrul familiei, 
atunci când adolescenții sunt 
de acord să îl împrumute pă-
rinților.

„Deplasarea face parte din 
viața noastră socială și profesio-
nală, în măsura în care întregul 
nostru mediu este structurat pe 
baza transportului. Este vital să 
anticipăm nevoile de mobilitate 
de mâine. Ca atare, mobilitatea 
electrică și mobilitatea autonomă 
sunt esențiale pentru gândirea și 
progresele noastre tehnologice. 
Noul concept Citroën Autonomous 
Mobility Vision ar putea redefini 
cadrul deplasărilor urbane, aces-

tea devenind partajate, electrice, 
autonome și conectate. În ceea ce 
privește Ami, acest fenomen al mo-
bilității electrice a sedus deja peste 
14.000 de consumatori din Europa 
de la lansarea sa la jumătatea anu-
lui 2020 și a creat un nou segment, 
între mașinile cu două roți și au-
tovehicule. Ami răspunde noilor 
nevoi și satisface o nouă generație 
de clienți af lați în căutarea mobi-
lității și libertății individuale, în 
special adolescenții și tinerii adul-
ții.”  - Vincent Cobée, Director 
General marca Citroën 

Conceptul Citroën 
Autonomous Mobility 
Vision prefigurează 
mobilitatea urbană 
autonomă și partajată de 
mâine 

Cu conceptul Citroën Au-
tonomous Mobility Vision, 
Citroën anticipează nevoile 
mobilității urbane de mâine 
și valorifică savoir-faire-ul teh-
nologic al Mărcii în serviciul 
stării de bine al utilizatorilor, 
respectând în același timp me-
diul și optimizând fluxurile de 
trafic în orașe. 

C o n c e p t u l  a u t o n o m 
open-source îți propune să 
f luidizeze traficul urban în-
tr-un mod inventiv și să ofere 
utilizatorilor o experiență ori-
ginală și relaxantă. Pentru a 
optimiza traficul urban, o flo-
tă de roboți autonomi și inter-
conectați, „Citroën Skates”, di-
sociați de capsulele (pods) care 
îi transportă, va circula pe 
benzi speciale perfect integra-
te în peisajul urban. Skate-uri-
le sunt vectori de mobilitate 
care permit capsulelor (pods), 
create de diverse companii 
de servicii, să se poziționeze 
pe platforma lor. Utilizatorii 
se bucură astfel de acces non-
stop la serviciul ales de ei. De 
exemplu, ei pot beneficia de 
un mediu relaxat pentru a citi 
o carte, a viziona un videoclip, 
a asculta muzică în timp ce sa-
vurează o băutură sau pentru a 
practica sporturi în timp ce se 
deplasează.

Această soluție partajată și 
autonomă are o serie de avan-
taje. Decongestionează traficul 
în marile orașe și, ca vehicul 
electric, reduce amprenta de 
carbon. De asemenea, propune 

utilizări multiple și este mult 
mai puțin costisitoare decât un 
vehicul autonom individual.

Diseminarea acestei abor-
dări se bazează pe utilizarea 
optimă a resurselor, în timp ce 
se lucrează la întregul ecosis-
tem: capsule, Citroën Skates, 
benzi speciale și managemen-
tul flotei. 

Citroën  AMI, un obiect 
de mobilitate durabil 
inedit, cu un succes tot 
mai mare în Europa

Ami întruchipează perfect 
valorile mărcii Citroën: inova-
re, angajamentul față de provo-
cările societale și determinarea 
de a oferi o mobilitate fără emi-
sii de CO2.

Acest obiect de micro-mo-
bilitate a creat un nou segment 
pe piață prin: accesibilitatea (de 
la vârsta de 14 ani în Franța) și 
prețul său; dimensiunile com-
pacte, care facilitează condu-
cerea și parcarea sa și permite 
transportul a două persoane 
așezate una lângă alta; încăr-
carea simplificată, în doar trei 
ore de la o priză clasică de 220 
V; aspectul său protector (îm-
potriva impacturilor și intem-
periilor) și personalitatea sa 
atrăgătoare. 

Citroën Ami este un adevă-
rat fenomen popular. Acest lu-
cru se reflectă în comunitatea 
mare de fani ce s-a format în 
doar câteva luni, compusă din 
clienți care își exprimă opiniile 
pe rețelele sociale, fac schimb 
de bune practici și sfaturi cu 
privire la personalizarea mo-
delului Ami. În Europa, succe-
sul Ami a depășit așteptările 
Mărcii: de la lansarea sa au fost 
deja plasate peste 14.000 de co-
menzi și 80% dintre clienți sunt 
clienți noi ai mărcii Citroën. 

Acest succes se datorează și 
unui întreg ecosistem dezvoltat 
special pentru Ami, care inclu-
de un parcurs în totalitate di-
gital, de la descoperire și achi-
ziții online, și până la livrări și 
test drive la domiciliu, împreu-
nă cu noi canale de distribuție 
care completează cele 200 de 
reprezentanțe Citroën partici-
pante, printre care cele 40 de 
magazine Fnac și Darty auto-
rizate și clienții „ambasador” 
care conduc Ami în fiecare zi – 
cei 50 de „My Ami Superfans”.

CES 2022: marca Citroën își expune 
viziunea inovatoare
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Analiză Autovit.ro

2021 a început cu două 
puncte de presiune majore 
pentru piața auto: pandemia 
și criza de materii prime, care 
s-a transformat pe parcurs, în 
criza semiconductorilor. “Punc-
tele de fierbere” ale industriei 
producătoare de mașini au fost 
întreținute și de valul de scum-
piri ale energiei electrice și ga-
zelor naturale.

Din a doua jumătate, anul 
2021 a început să arate din ce în 
ce mai dificil pentru piața auto. 
Criza semiconductorilor s-a 
agravat și au început să apară 
întârzieri în livrarea modelelor 
noi de mașini. Timpul de aștep-
tare a ajuns chiar și la un an. 

În paralel, cererea a înce-
put să crească pe piața de ma-
șini rulate. Dealerii au epuizat 
rapid stocurile, pentru că erau, 
deja, mai mici, din cauza cere-
rii temperate care s-a instalat 
pe piața auto, încă din 2020. În 
ciuda cererii și interesului cli-
enților, stocurile de mașini se-
cond-hand nu au putut fi refă-
cute la aceleași volume, pentru 
că lipsa mașinilor noi i-a făcut 
pe proprietarii de mașini rula-
te să-și mai păstreze mașinile 
vechi până le primeau pe cele 
noi, și, astfel, să nu le introdu-
că, încă, în circuitul de mașini 
la mâna a doua. 

Totuși, în 2021, piața mași-
nilor SH din import a crescut, 
iar tranzacțiile cu mașini se-
cond-hand pe plan intern au 
avut cel mai bun an din istoria 
lor. 

Criza semiconductorilor

Efectul crizei semicon-
ductorilor asupra industriei 
mondiale este fără precedent, 
unele studii arătând că pierde-
rile vor depăși pe plan mondial 
peste 200 miliarde dolari, cifra 
reprezentând valoarea de vân-
zare a mașinilor ce nu au putut 
fi produse din cauza lipsei mi-
croprocesoarelor. Unele cabi-
nete de analiză spun că vor fi 
produse cu peste 7 milioane de 
mașini mai puțin în lume, iar 
altele indică un număr de peste 
10 milioane.

Piața auto SH întâmpină și 
ea aceleași probleme ca piața 
mașinilor noi, odată cu criza 
semiconductorilor, pentru că 

cei care își doresc o mașina 
nouă, de obicei, o schimbă pe 
cea veche, care intră în circui-
tul second-hand. Iar atâta timp 
cât mașina nouă are o întârzi-
ere foarte mare de punere pe 
piață, nici mașina rulată nu in-
tră în circuit și nu alimentează 
piața second-hand. 

Numărul de cumpărători 
de pe platforma Autovit.ro a 
rămas la aproximativ același 
nivel ca anul anterior. Dar 
este important de precizat că 
în a doua jumătate a lui 2020 
s-a înregistrat o creștere spec-
taculoasă a cererii pe Autovit.
ro, atât în ceea ce privește vo-
lumul de anunțuri postate, cât 
și numărul de  tranzacții reali-
zate. Practic, pentru Autovit.ro 
creșterea înregistrată anul tre-
cut era estimată pentru anul 
2021. De aceea cifrele, chiar 
dacă par liniare pe alocuri, ele 
indică, în esență, o creștere 
semnificativă a cererii de ma-
șini second-hand pe piața din 
România.

Conform analizei datelor 
de pe platforma Autovit.ro, 
odată cu problemele pe care 
le-a întâmpinat industria pro-
ducătoare de mașini noi, s-au 
remarcat pe piața de mașini 
rulate două efecte importan-
te: creșterea cererii pentru 
mașinile SH (se înregistrează 
aproximativ același număr de 
clienți ca anul trecut, dar pen-
tru stocuri mai mici de mașini 
rulate) și creșterea prețurilor, 
ca efect imediat al creșterii 
cererii.

În 2021, pe Autovit.ro au 
fost publicate peste 239.984 
anunțuri, cu 16% mai multe 
față de 2020. Iar în urma unei 
analize realizate pe 6  luni (mai 
– octombrie 2021) de Autovit.
ro, se înregistra o  creștere de 
aproximativ 14% (cu 1.770 euro) 
a prețului mediu la mașinile 
diesel și de 17,5% (cu 2.694 euro) 
la prețurile pentru mașinile pe 
benzină. „ prețul mediu al ma-
șinilor electrice din platformă 
a crescut cu aproape 8%, de la 
34.000 euro la 36.681 euro.

Piața de mașini noi – 2021
Cea mai bună lună pentru 

mașinile noi a fost august, cu 
peste 16.000 de unități lansate 
în circulație, în timp ce luna 
cea mai slabă a fost ianuarie 
când abia s-a trecut de 6.000 de 
mașini. A fost o evoluție intere-

santă, pentru că șase luni con-
secutive - din martie până în 
august - cifrele din 2021 au fost 
mai mari decât în 2020 și se 
părea că anul acesta va aduce o 
creștere de peste 10-15% pe pia-
ța mașinilor noi din România.

Din septembrie până în 
noiembrie piața mașinilor noi 
a scăzut față de 2020, mai ales 
din cauza crizei semiconduc-
torilor, care a făcut ca unele 
modele auto să fie livrate cu 
întârzieri mai mari de 6 luni. 
Totuși, anul 2021 s-a încheiat 

cu un total de 121.208 de ma-
șini noi înscrise în circulație. 
Aproximativ, la nivelul anului 
trecut, încheiat în România cu 
un total de 127.000 de mașini 
noi, dar care a însemnat și o 
scădere de 22% față de 2019.

Piața mașinilor second-
hand din import – 2021

P i a ț a  m a ș i n i l o r  s e -
cond-hand din import a cres-
cut de la 381.495 unități în 
2020 la 395.759 unități în 2021. 
Variația între luna cu cele mai 
mari volume și cea cu cele mai 
mici este mult mai redusă de-
cât la mașini noi. Minimul a 
fost atins în decembrie, cu pu-
țin peste 27.000 de mașini, iar 
maximul a fost în martie, când 
au fost înmatriculate în Româ-
nia peste 36.000 de mașini se-
cond-hand din import. 

Anul 2021 s-a încheiat cu 
aproximativ 400.000 de uni-
tăți, ceea ce reprezintă o creș-
tere de 3,74% față de 2020, când 

totalul a fost de 381.495 de ma-
șini. Dar și aici, cifrele din 2020 
au însemnat o scădere de 14% 
față de 2019. 

Cu acest total de aproxi-
mativ 400.000 de unități, piața 
mașinilor SH crește după 3 ani 
consecutivi de declin. Recordul 
pentru mașinile second-hand 
din import s-a înregistrat în 
2017, când au fost înmatricu-
late în România 518.000 de 
unități

Pentru reînmatriculări 
(tranzacții cu mașini SH pe 

plan intern) 2021 este cel mai 
bun an din istorie, totalul 
fiind de 655.804 unități, cu 
aproape 20% mai mult decât în 
2020. Luna martie, cu 63.998 
de mașini reînmatriculate, 
a fost luna cu cele mai multe 
mașini înmatriculate din isto-
ria României, această valoarea 
nefiind depășită niciodată, nici 
de mașinile noi, nici de cele ru-
late din import. Chiar și cea 
mai slabă lună din acest an a 
înregistrat cifre foarte mari: 
peste 50.000 de mașini, în luna 
noiembrie.

Anul 2021 s-a încheiat cu 
un total record pentru mașini-
le second-hand de pe plan in-
tern: peste 655.000 de mașini. 
Această creștere a fost genera-
tă, în special, de criza de pe 
piața de mașini noi. Cumpără-
torii din țară, care nu au accep-
tat termenele mari de livrare, 
au preferat să facă achiziții 
masive de pe piața de mașini 
rulate.

Criza semiconductorilor a dat peste 
cap piața auto din 2021

Textul integral pe www.curierulnational.ro
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MICA PUBLICITATE

OFERTE SERVICIU
REFERITOR la anunțul aparținând 
EURO PREST SERV  JILAVA S.R.L. 
publicat în ediția din 05.01.2022 a 
ziarului Curierul Național, rubrica: 
Oferte Serviciu, venim cu următoa-
rele completări: 1.La Condiţii ge-
nerale şi specifice de participare: 
NOTĂ! Se vor completa conform 
F-2 Condiţii generale şi condiţii 
specifice de participare şi criterii de 
selecţie, care se vor găsi pe site-ul 
Primăriei Jilava (http://primariajila-
va.ro/category/anunturi-publice/); 
2.La Documente necesare depu-
nerii candidaturii: NOTĂ! Se vor 
completa conform F-3 Documente 
necesare depunerii candidaturii, 
care se vor găsi pe site-ul Primări-
ei Jilava (http://primariajilava.ro/
category/anunturi-publice/). Restul 
condițiilor rămân neschimbate.

SC DEPARTAMENT EFICIENTA 
ENERGETICA SRL, Braşov, 15 
Noiembrie nr. 78, birou 12, et. 2. 
J8/2697/2019, CUI 40820476, 
angajează muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, căptuşeli zi-
dărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, 
parchet COR 931301. Rugăm cv la 
adrian.chiper@yahoo.com.

SC ROFA GROUP INVEST SRL an-
gajeaza operator la fabricarea pro-
duselor fainoase, cod COR 816027, 
cu experienta. Cunostintele de lim-
ba engleza reprezinta un plus. Re-
latii suplimentare tel. 0769375820.

ANUNȚURI DE MEDIU
ANUNŢ se solicitare Autorizaţie de 
mediu. SC EUROSPEED  SRL cu se-
diul  în loc. Șcheia, str. Humorului, 
nr. 81 anunţă depunerea documen-
taţiei la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Mureş întocmită conform 
Ordinului nr. 1798/2007 al MMDD, 
în vederea obţinerii Autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „ Depozit 
carburanti de aviatie ”, pe amplasa-
mentul din loc. Vidrasău, str. DN15 
( Șoseaua Tg. Mureş-Luduş limitrof 
Aeroportului International Transil-
vania ) , nr. ...  Activitatea constă în  
Alimentarea aeronavelor cu com-
bustibil. Orice informaţii, sugestii şi 
contestaţii privind impactul asupra 
mediului se pot obţine la sediul 
APM Mureş loc. Târgu Mureş, str. 
Podeni nr. 10, tel. O265-314984, 
314987, fax 0265-314985, în ter-
men de 10 zile de la publicare. 

Anunt public privind depunerea 
solicitarii de emitere a acordului 
de mediu ------ “MEMCONSTRUCT 
SRL anunta publicul interesat asu-
pra depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu pentru pro-
iectul “Extindere conducta gaz si 9 
bransamente gaz – prin subtraver-
sare”, propus a fi amplasat in judetul 
Timis, comuna Mosnita Noua, satul 
Urseni, identificat prin CF  406201, 
406205, 406210,  406216, 
406219, 406221,  406288, 406293, 
406203,  406298, 406171, 422502, 
jud. Timis. Informatiile privind pro-

iectul propus pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Timis, Municipiul Timi-
soara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 
18-18A, jud. Timis si la sediul titu-
larului, sat Mosnita Veche, comuna 
Mosnita Noua, str. Concordiei, nr. 
24, camera 1, jud. Timis, in zilele de 
luni-joi intre orele 8:00 – 16:30, vi-
neri intre orele 8:00 – 14:00. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Timis”.

NOTIFICĂRI
NOTIFICARE privind contul ban-
car ce a fost deschis de acţionarul 
WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L. 
(impreuna cu MAC PUAR CIM SL) 
care initiaza procedura în favoarea 
acţionarilor minoritari care nu au 
încasat contravaloarea acţiunilor 
IFMA SA. Având în vedere des-
chiderea contului bancar de către 
acţionarul WEYBRIDGE MOBILIA-
RE S.R.L (impreuna cu MAC PUAR 
CIM SL) care initiaza procedura în 
favoarea acţionarilor care nu au 
încasat contravaloarea acţiunilor 
ca urmare a iniţierii procedurii de 
retragere de la tranzacţionare, în 
conformitate cu art. 44 din Legea 
nr. 24/2017, republicata, anunţ de 
retragere aprobat de către ASF prin 
Decizia nr. 1256/04.10.2021, vă in-
formăm că respectivul cont bancar 
deschis de societatea WEYBRIDGE 
MOBILIARE S.R.L. a fost constituit 
la BRD – Groupe Société Généra-
le S.A. - Bucureşti, Bd. Ion Miha-
lache nr. 1-7, sector 1 în favoarea 
acţionarilor minoritari care nu au 
încasat contravaloarea acţiunilor. 
Numărul acestui cont este RO-
61BRDE422SV04319534220. Con-
tul nu este purtător de dobândă 
pentru acţionarii minoritari. Docu-
mente necesare pentru incasarea 
sumelor datorate de la BRD: 1. PER-
SOANE FIZICE. PENTRU ACTIONA-
RII - PERSOANE FIZICE - IN NUME 
PROPRIU: - Actul de identitate - in 
termen de valabilitate. PENTRU 
ACTIONARII SUB 14 ANI – PRIN 
TUTORE: - Certificatul de nastere 
al actionarului, - Actul juridic ce in-
stituie tutela, - Actul de identitate al 
tutorelui  – in termen de valabilitate. 
PENTRU ACTIONARII – PERSOANE 
CU DISABILITATI  – PRIN CURATOR: 
- Actul de identitate al actionarului – 
in termen de valabilitate, - Actul ju-
ridic prin care se instituie curatela, 
- Actul de identitate al curatorului  
– in termen de valabilitate, PENTRU 
ACTIONARII - PERSOANE FIZICE 
- PRIN IMPUTERNICITI: - Procura 
speciala notariat, - Actul de identi-
tate al imputernicitului  – in termen 
de valabilitate. PENTRU ACTIONA-
RII CARE SI-AU SCHIMBAT NUME-
LE (CASATORIE, DIVORT):- Actul 
de identitate - in termen de valabi-
litate. - Certificatul de casatorie sau 
hotararea judecatoreasca de divort. 
PENTRU MOSTENITORII ACTIO-
NARILOR: - Certificatul de mosteni-
tor, - Actul de identitate al mosteni-
torului – in termen de valabilitate. 2. 
PERSOANE JURIDICE: - Certificatul 
de inmatriculare /inregistrare  al 
societatii in Registrul Comertului; 
- Act de identitate al persoanei im-

puternicite de societate – in termen 
de valabilitate; - Dovada calitatii 
de reprezentant al societatii - do-
cumentul prezentat nu trebuie sa 
fie mai vechi de 30 zile calendaris-
tice. In toate cazurile de mai sus, 
prin „act de identitate” se intelege 
carte/buletin de identitate cu CNP 
pentru cetatenii romani si pasaport 
cu numar de identificare pentru ce-
tatenii straini. BRD isi rezerva drep-
tul de a solicita documente supli-
mentare in urma analizarii cererilor 
depuse la unitatile sale. Acţionarii 
interesaţi pot afla mai multe infor-
maţii despre contul deschis la Ban-
ca BRD – Groupe Société Généra-
le S.A şi documentele necesare 
pentru ridicarea sumelor cuvenite, 
direct de la sediul BRD – Groupe 
Société Générale S.A., telefon: 
021/301.68.41. De asemenea, acţi-
onarii interesaţi pot afla mai multe 
informaţii despre procedura de 
retragere de la tranzacţionare atât 
de la IFMA S.A (la sediul emiten-
tului din locatia Str. Calea Giulesti 
nr. 8D, sector 6, Bucuresti, telefon: 
021/312.07.01, office@mpifma.
ro), cât şi de la Intermediarul PRI-
ME TRANSACTION SA (Bucureşti, 
Str. Caloian Judeţul nr. 22, Sector 
3, Bucureşti, România, telefon: 
021/322.46.14; fax: 021/321.59.81, 
e-mail: office@primet.ro, website: 
www.primet.ro). INTERMEDIAR, 
PRIME TRANSACTION SA, Prese-
dinte/Director General, Uleia Io-
nel. ACTIONAR MAJORITAR, MAC 
PUAR CIM SL, Imputernicit legal, 
Barbalata Bogdan.

CITAȚII
Prin cerea inregistrata pe rolul 
Judecatoriei Faget la data de 
11.11.2021, s a solicitat de catre 
numitul Lupulescu Dorel decla-
rarea judecatoreasca a mortii nu-
mitului Lupulescu Ioan, nascut in 

12.06.1949 in localitatea Grosi, co-
muna Margina, judetul Timis si cu 
ultimul domiciliu cunoscut in oras 
Faget, sat Temeresti, nr 17, judetul 
Timis, sa culegeti informatii cu pri-
vire la numitul Lupulescu Ioan. Ori-
ce persoana care cunoaste date in 
legatura cu numitul Lupulescu Ioan 
este invitata sa comunice instantei, 
in dosarul nr 918/832/2021, cu pre-
cizarea ca, in caz contrar, in termen 
de 2 luni de la emiterea celei din 
urma publicatii se va trece la jude-
carea cererii. Prezentul anunt a fost 
emis de catre Judecatoria Faget in 
conformitate cu dispozitiile art.945 
alin .2 cod procedura civila.

Numitul MOGA CRISTIAN CON-
STANTIN, cetatean roman, cu do-
miciliul in sat Soars, Comuna Soars, 
nr. 116, judet Brasov, este citat pen-
tru data de 22 februarie 2022, orele 
10.15 la Tribunalul Brasov, sala T4, 
in dosarul nr. 3648/62/2019/a1, in 
calitate de parat pentru atragerea 
raspunderii pentru intrarea in in-
solventa.

PIERDERI
S-au pierdut Certificat de Inregis-
trare seria B2897800 emis pe data 
de 28.03.2014 si Certificat Consta-
tator pentru activitatile  autoriza-
te la sediul social emis la data de 
28.03.2014, ambele emise de catre 
Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Ilfov si aparti-
nanad societatii SC  EUROLEASE 
AUTO S.A., cu sediul in Oraş Volun-
tari, Șoseaua BUCUREȘTI NORD, 
Nr. 10, GLOBAL CITY BUSINESS 
PARK, CLADIREA O 21, Etaj 5, Ju-
det Ilfov, numar de ordine la Regis-
trul Comertului  J23/1405/2012 si 
cod unic de inregistrare 14232299. 
Le declaram nule.

I.G.F. Expert Consult i.p.u.r.l. cu sediul în Slatina, str. 
Draganesti, bl.16, sc.B, ap.1, parter, jud. Olt, în calitate de 
lichidator judiciar, anunţă licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzarea Buldoexcavator JCB – pret 16.545 lei, exclusiv tva.  
Licitaţia va avea loc in Slatina, strada Draganesti 16, bl. 16, 
sc.B, ap.1, parter, judetul Olt in data de 10.01.2022, la ora 
13:00. Pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice 
care fac dovada ca au depus documentele conf. caiet sarcini, 
cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizarea licita-
tiei, pana la ora 16:00, dovada privind achitarea garanţiei de 
participare la licitație în cuantum de 10% din preţul de stri-
gare; Dovada achitării caietului de sarcini de 500 lei (excl. 
tva). Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce 
urmeaza a fi scoase la vanzare au obligatia, sub sanctiunea 
decaderii, sa faca dovada acestui fapt cel mai tarziu cu o zi 
lucratoare inainte de organizarea licitatiei, pana la ora 16:00. 
Scrisorile de exprimare a interesului pot fi trimise prin poştă, 
fax:031.780.02.81, e-mail office@igfex-
pert.ro sau la sediul lichidatorului judici-
ar. Telefon: 0249.410.151; 0723.242.964. 
Lichidator judiciar Igf Expert Consult 
Ipurl Ionescu Florentin  Alin
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IT

Raport Kaspersky

Raportul Kaspersky Em-
ployee Wellbeing 2021 dezvă-
luie că, deși organizațiile se 
confruntă în mod regulat cu 
scurgeri de date ale angajați-
lor, aproape jumătate dintre 
companii (45%) preferă să nu 
dezvăluie aceste incidente 
public. În același timp, este 
posibil ca personalul să nu 
aibă cunoștințe de bază în do-
meniul securității cibernetice 
pentru a se proteja, deoarece 
doar 44% dintre companii ofe-
ră cursuri în domeniul secu-
rității IT.

O apărare cibernetică 
corporativă de succes este 
imposibilă fără ca angajații 
de la toate nivelurile să își 
unească forțele. Tehnologia 
este importantă pentru a pre-
veni atacurile cibernetice, dar 
factorii umani joacă încă un 
rol crucial, fiind legați de 85% 
din incidente. Sondajul global 
al Kaspersky asupra factorilor 
de decizie din domeniul IT 
oferă informații despre cât 
de bine colaborează organi-
zațiile și angajații și cum se 
protejează pe ei înșiși, cum 
își protejează clienții, dar și 
unii pe alții.

În ciuda cazurilor medi-
atizate de breșe de date care 
sunt asociate în principal cu 
furtul de informații despre 
clienți, datele personale ale 
angajaților sunt și ele foarte 
căutate de către infractorii 
cibernetici. În 2021, mai mult 
de o treime (35%) dintre orga-
nizații nu au fost în măsură să 
ofere securizare completă a 
datelor angajaților lor și s-au 
confruntat cu incidente care 
implică acest tip de informa-
ții. Potrivit sondajului, aces-
te incidente au fost depășite 
doar de cele care implică da-
tele de identificare personală 
ale clienților (43%).

Faptul că 45% dintre or-
ganizațiile afectate nu au 
dezvăluit public o breșă de 
securitate a datelor personale 
ale angajaților este un semn 
că problema este mai mare 
decât pare. În ceea ce priveș-
te restul, 43% au împărtășit 
informații despre un inci-
dent în mod proactiv și 12% 
au făcut acest lucru după ce 
acesta a fost divulgat în pre-

să. Acest lucru arată că acest 
tip de breșă este cel mai puțin 
dezvăluit, în comparație cu 
încălcările siguranței datelor 
corporative sau ale clienților.

„Atunci când o organizație 
se confruntă cu un incident ci-
bernetic, comunicarea corectă în 
gestionarea crizei este la fel de im-
portantă ca acțiunile de răspuns 
și de recuperare. Există mereu 
riscuri de compromitere a bazelor 
de date, iar companiile ar trebui 
să recunoască faptul că dezvălu-
irea proactivă este preferabilă 
unei expuneri în presă”, spune 
Evgeniya Naumova, Executi-
ve Vice President, Corporate 
Business la Kaspersky. „Cu 
toate acestea, metodele adecvate 
de comunicare, precise și în timp 
util, nu numai că minimizează 
potențialele daune reputaționa-
le, dar pot, de asemenea, atenua 
foarte mult pierderile financiare 
directe. Pentru a evita 
panica sau confuzia, 
o companie trebuie să 
ia în considerare ela-
borarea unui plan clar 
de criză și pregătirea 
angajaților în avans. 
Profesioniștii în comu-
nicare corporativă și 
echipele de securitate IT 
ar trebui să colaboreze 
pentru a face schimb 
de informații despre 
securitatea ciberneti-
că și pentru a redacta 
ghiduri, instrumente, 
canale potrivite și un 
limbaj ef ic ient, care 
ar putea f i de ajutor 
pentru a gestiona cu 
acuratețe atât comu-
nicarea internă, cât și 
cea externă, în caz de 
urgență”, continuă ea.

Lipsa cunoștin-
țelor externe despre 
potențialele inciden-
te de securitate ci-
bernetică nu este, de 
obicei, atenuată de eforturile 
interne. Potrivit cercetării, 
doar 44% dintre organizații 
au implementat deja sesiuni 
de instruire în materie de se-
curitate pentru a se asigura că 
angajații primesc informații 
cruciale. În plus, mai mult de 
jumătate (64%) dintre aceste 
companii s-au confruntat cu 
cel puțin o problemă legată 
de calitatea acestor servicii. 
Printre aceste probleme se 
numără nemulțumirea față 

de complexitatea ridicată a 
cursurilor și lipsa de sprijin 
sau expertiză din partea fur-
nizorului de training.

Angajații cărora nu li s-au 
furnizat cunoștințe de bază 
despre importanța măsuri-
lor de protecție nu au cum 
să respecte regulile. În 2021, 
conformitatea personalului și 
combaterea unei culturi insu-
ficiente de securitate a utili-
zatorului final s-au numărat 
printre primele trei preocu-
pări majore pentru compa-
nii când a venit vorba despre 
securitatea IT – 42% dintre 
respondenți au menționat-o 
printre cele mai alarmante 
probleme. În practică, com-
paniile se confruntă în mod 
regulat cu breșe de securitate 
informațională (41%), utiliza-
rea necorespunzătoare a re-
surselor IT (42%) și partajarea 

necorespunzătoare a datelor 
prin intermediul dispozitive-
lor mobile (38%).

Prevenirea breșelor de 
date necesită acțiuni concer-
tate din partea tuturor celor 
care interacționează cu un sis-
tem corporativ și ar putea fi o 
țintă potențială pentru ataca-
tori. Pentru a-și securiza mai 
bine angajații, companiile ar 
trebui să combine măsuri de 
protecție fiabile cu menține-
rea conștientizării securității 

în rândul echipelor lor. Acest 
lucru include:

Actualizarea promptă a 
software-ului pentru a preve-
ni pătrunderea atacatorilor în 
sistem.

Implementarea criptării 
de înaltă calitate pentru date-
le sensibile și aplicarea acre-
ditărilor puternice și a auten-
tificării cu mai mulți factori.

Utilizarea unei protecții 
eficiente la nivel endpoint 
cu capabilități de detecta-
re și răspuns la amenințări, 
pentru a bloca încercările de 
acces și a serviciilor de protec-
ție gestionate pentru investi-
garea eficientă a atacurilor și 
răspunsul specializat.

Minimizarea numărului 
de persoane cu acces la date 
cruciale. Breșele apar mai de-
grabă în organizațiile în care 
prea mulți angajați lucrează 

cu informații confidențiale și 
valoroase care pot fi vândute 
sau utilizate într-un fel sau 
altul.

Echiparea angajaților cu 
abilitățile de securitate ci-
bernetică de care au nevoie. 
Pentru a economisi timp și a 
primi un serviciu de calitate, 
companiile ar trebui să cola-
boreze cu furnizori recunos-
cuți la nivel global care pot 
asigura un proces de învățare 
eficient.

Scurgerile de informații personale, tipul de breșă 
de securitate cel mai puțin dezvăluit public
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COMPANII

Publicis Groupe [Euronext 
Paris FR0000130577, CAC 40] a 
anunțat miercuri achiziția Tre-
mend, una dintre cele mai di-
namice companii independen-
te de consultanță și dezvoltare 
software din Europa Centrală 
și de Est. Cu o expertiză avan-
sată în tehnologii emergente, 
confirmată de peste 60 de mi-
lioane de utilizatori ce folosesc 
soluțiile dezvoltate pentru cli-
enții săi, Tremend va deveni 
cel mai nou centru global pen-
tru Publicis Sapient.

Cu sediul în București, Ro-
mânia, Tremend a fost înfiin-
țată în 2005 de Ioan Cocan și 
Marius Hanganu și deservește 
o bază largă și diversificată de 
clienți din domenii precum 
sectorul financiar, automoti-
ve, telecomunicații, healthca-
re, tehnologie și educație. Cu 
peste 16 ani de experiență în 
consultanță, strategie și im-
plementare pentru proiecte 
software și management de 
produs, Tremend are o echipă 
puternică de peste 650 de ex-
perți în inginerie software, cu 

competențe profesionale avan-
sate și un grad înalt de căutare 
pe piață.

„Suntem impresionați de vi-
ziunea echipei Tremend, de nivelul 
avansat al abilităților și capaci-
tăților sale în jurul metodologiei 
Agile și de expertiza sa profun-
dă pe această piață. Alăturarea 
Tremend la Publicis Sapient re-
prezintă o extindere puternică a 
modelului nostru global de livrare 
distribuită și ne așteptăm să creș-
tem rapid atât echipa, la 2.500 de 
experți până în 2025, precum și 
amprenta noastră geografică în 
regiune”, a declarat Nigel Vaz, 

CEO Publicis Sapient. „Suntem, 
de asemenea, încântați de potrivi-
rea culturală puternică dintre cele 
două organizații și așteptăm cu 
nerăbdare să generăm împreună 
și mai mult impact asupra clien-
ților.”

„Obiectivele Tremend au fost 
întotdeauna să dezvoltăm pentru 
partenerii noștri cele mai bune 
produse  cu ajutorul echipei noas-
tre uimitoare, să îi sprijinim în ges-
tionarea provocărilor, să contribu-
im la accelerarea creșterii lor și să 
aducem plus valoare brandurilor 
într-o lume în continuă și rapidă 
schimbare”, au declarat fonda-

torii Tremend, Ioan Cocan și 
Marius Hanganu. „Unirea forțe-
lor cu Publicis Sapient va contribui 
la propulsarea pe piață a acestui 
parteneriat, într-o perioadă în 
care clienții noștri au nevoie de 
unele dintre cele mai importante 
și provocatoare inițiative de până 
acum.”

„În contextul unei cereri în 
continuă creștere pentru servicii 
de transformare digitală a afaceri-
lor, Publicis Groupe își extinde ex-
pertiza în Europa pentru a-și servi 
mai bine clienții și a-i ajuta să ob-
țină un avantaj competitiv în zona 
de comerț. Alăturarea companiei 
Tremend va extinde capacitățile de 
inginerie agilă ale Publicis Sapient 
și va diversifica amprenta geogra-
fică. După joint venture-ul inova-
tor lansat cu SCB în decembrie, în 
Asia de Sud-Est, acesta este un nou 
pas în expansiunea internațională 
a Publicis Sapient”, a declarat Ar-
thur Sadoun, președinte și CEO 
al Publicis Groupe.

Tranzacția rămâne supusă 
aprobărilor obișnuite din par-
tea autorității de concurență 
relevante.

Publicis Groupe anunță achiziția Tremend 

Cine dă tunul la CEO cu servicii de pază de 1,5 milioane de euro fără procedură concurențială?
Eugen Măruţă (gds.ro)

C omplexul Energet ic 
Oltenia (CEO) oferă pe 

final de an un contract în 
valoare de 1,5 milioane de 
euro prin negociere fără 
invitație prealabilă la o 
procedură concurențială de 
ofertare.

Este vorba de un con-
tract de achiziție de servicii 
de pază bunuri și obiective 
la sedii si subunități apar-
ținând S. Complexul Ener-
getic Oltenia S.A. Bugetul 
alocat pe final de an este de 
7,55 de milioane de lei fără 
TVA. Nu este obligatorie nici 
garanția de participare. Con-
tractul va fi încheiat pentru 
o perioadă de 3 luni de zile, 
respective pentru primul 
trimestru al anului viitor.

Săptămâna aceasta vor 
fi analizate ofertele depuse 
și vor fi stabiliți și câștigă-
torii. Compania deținută de 
Ministerul Energiei apelea-
ză în mod frecvent la seg-
mentarea contractelor și la 
metoda negocierii fără invi-
tație prealabilă la o procedu-
ră concurențială de ofertare. 
Cel mai probabil este invoca-

tă urgența, deși Complexul 
Energetic Oltenia folosește 
de ani de zile servicii priva-
te pentru paza bunurilor și a 
obiectivelor.

Suma cheltuită an de 
an cu servicii de pază este 
de peste 4 milioane de euro, 
potriv it unei estimări a 
administrației companiei 
energetice. 

În tot acest timp, Com-
plexul Energetic Oltenia pro-
vizionează milioane și zeci 
de milioane de euro pentru 
plata certificatelor de CO2. 
În momentul de față, prețul 
unui certificat de CO2 este 
de este 75 de euro. Suma pe 
care compania trebuie să o 

achite pentru energia pro-
dusă în anul 2021 este de 600 
– 700 de milioane de euro.

În mod cert, se estimea-
ză că firma nu poate să facă 
provizioane mai mari de 100 
de milioane de euro. Dife-
rența va trebui să fie acope-
rită prin acordarea unui nou 
ajutor de stat.

Complexul Energetic Ol-
tenia a respectat anul acesta 
obligațiile de conformare, 
f inalizând achiziționarea 
certificatelor de CO2 aferen-
te energiei produse în anul 
2020. Pretul certificatelor de 
CO2 a crescut spectaculos în 
ultimii ani. Pentru CE Olte-
nia ponderea pretului cer-

tificatelor de CO2 în costul 
unitar de producție al ener-
giei electrice depășeste 60%.

Potrivit CEO, valoarea 
certificatelor aferente ener-
giei produse în anul 2020 a 
fost de 315 milioane euro. În 
Planul de restructurare și de-
carbonare transmis Comisiei 
Europene au fost estimate 
valori între 26 și 35 de euro 
pentru un certificat.

Ajutorul de stat aprobat 
în primăvară de Guvern, în 
sumă de 241 milioane euro, 
a acoperit estimarea inițială, 
iar diferența de 74 milioane 
de euro a fost suportată din 
fondurile proprii ale compa-
niei. Conform prevederilor 

legislative în vigoare, ne-
achiziționarea certificate-
lor de CO2 aferente anului 
anterior până la data de 30 
aprilie a anului curent ar fi 
atras penalități de 100 euro/ 
certificat în plus față de obli-
gativitatea achiziționării 
acestora.

„Obligativitatea achizițio-
nării în totalitate a certificate-
lor de CO2 a apărut după anul 
2013, alocările gratuite pentru 
sectorul energetic fiind sista-
te, iar prețurile certificatelor 
înregistrând o creștere specta-
culoasă de la 4-5 euro în anul 
2017, până la peste 75 de euro 
în prezent.

Astfel, Complexul Energe-
tic Oltenia a achitat din fonduri 
proprii, de la înființarea com-
paniei în iunie 2012 și până în 
prezent, peste 1 miliard de euro 
pentru plata certificatelor de 
CO2. În fiecare an, CE Oltenia 
s-a conformat prin achizițio-
narea, în termenul prevăzut de 
legislație, a întregii cantități 
de certificate de CO2 corespun-
zătoare energiei produse. Până 
în anul 2020, CE Oltenia nu a 
primit niciun sprijin financiar 
din partea statului”, conform 
unui comunicat al Comple-
xului Energetic Oltenia.
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Maria Capitaine

R egele Suediei Carl XVI 
Gustav (75 ani) și regi-

na Silvia (78 ani) au fost tes-
tați pozitiv la Covid-19, a 
anunțat marți Curtea rega-
lă. Amândoi primiseră deja 
trei doze de vaccin, ceea ce 
a permis ca simptomele lor 
să fie „foarte lejere”. Cuplul 
regal se simte bine, s-a izolat 
la domiciliu, conform regu-
lilor stabilite de autoritățile 
sanitare, și a început căuta-
rea persoanelor cu care au 
intrat în contact, anunță un 
comunicat al Curții regale. 
Reamintim că prințesa moș-
tenitoare Victoria și soțul ei, 
prințul Daniel, au fost testați 
pozitiv la Covid-19 în luna 
martie 2020. În noiembrie 

2020, prințul Carl Philip și 
soția sa, prințesa Sofia, au 
fost de asemenea testați po-
zitiv. În 23 decembrie, Suedia 
a înăsprit restricțiile pentru 
a face față unui număr cres-
când al celor infectați cu coro-
navirus. În ultima săptămâna 
a lunii decembrie, în unele 
regiuni ale țării a devenit do-
minantă varianta Omicron. 
Cifra record dată publicități 
la 1 ianuarie privind numă-
rul zilnic al noilor cazuri de 
contaminați era de 11.507, la o 
populație de 10,4 milioane lo-
cuitori. Era numărul cel mai 
mare înregistrat în Suedia de 
la declanșarea pandemiei pri-
vind contaminarea zilnică. 
Totalul persoanelor infectate 
cu Covid-19 în Suedia a ajuns 
la 1.358.000, iar cel al decese-
lor, la 15.330.

EXTERN

Maria Capitaine

Sub titlul de mai sus, coti-
dianul ”Le Parisien” a publicat 
un – surprinzător - interviu al 
președintelui Emmanuel Ma-
cron cu un impact extrem de 
negativ în clasa politică și în 
presa franceză. Comentând 
faptul că adoptarea „pașa-
portului vaccinal” întâmpină 
dificultăți în Adunarea Nați-
onală, Emmanuel Macron a 
afirmat: „Nu sunt adeptul hăr-
țuirii francezilor. Sunt tot timpul 
împotriva administrației când 
îi blochează. Ei bine, a adăugat 
el, am mare poftă să-i enervez pe 
nevaccinaţi și sunt decis să le fac 
zile fripte până la capăt. Asta este 
strategia mea. Nu-i voi trimite în 
închisoare, nu-i voi vaccina cu for-
ța. Trebuie doar să li se spună că, 
începând din 15 ianuarie, nu vor 
mai putea merge la restaurant, 
nu vor mai merge să bea o cafea, 
nu vor mai putea merge la teatru, 
la cinema…”. A ținut să preci-
zeze că nevaccinaţii sunt doar 
o mică minoritate, cvasitota-
litatea cetățenilor (peste 90%) 
acceptând vaccinarea.

Ziarul „Libération” se 
oprește asupra unei alte fraze 
din interviul lui Emmanuel 
Macron, cea în care îi califică 
pe cei nevaccinaţi drept „res-
ponsabili... Un iresponsabil nu 

mai este un cetăţean”, a sus-
ținut, inabil, șeful statului. 
„Cum de un președinte, garant al 
instituţiilor și ordinii judiciare, 
poate spune așa ceva? Cum de un 
om, pasionat de filozofie politică, 
poate face această legătură doar 
dintr-un calcul politic?” se în-
treabă ”Libération”.

Astfel de declarații, re-
marcă „Les Echos”, pică prost 
într-un moment tensionat al 
crizei sanitare. Textul referi-
tor la certificatul vaccinal, a 
relatat presa franceză, a pro-
vocat o dezbatere scandaloa-
să în Adunarea Națională. Şi 
aceasta, în ciuda faptului că 
în ultimele săptămâni guver-
nul nu și-a ascuns dorința de 
a presa cetățenii care refuză 
încă să se vaccineze, în condi-
țiile în care venirea variantei 
Omicron a dus la noi recor-
duri zilnice de contaminați, 
apropiindu-se de 300.000.

Fraze ce-l 
dezavantajează pe 
Macron înainte de a-și 
anunța candidatura 
la al doilea mandat 
prezidențial

Declarații de genul ce-
lor făcute pentru ziarul ”Le 
Parisien” nu-l avantajează 

deloc pe Emmanuel Macron 
în perspectiva de a-și anunța 
candidatura pentru încă un 
mandat prezidențial la alege-
rile ce vor avea loc peste doar 
trei luni. Toată opoziția, de la 
Dreapta republicană, la Ecolo-
giști, Extrema dreaptă sau Ex-
trema stângă, l-au acuzat pe 
președinte că divizează națiu-
nea, considerând nevaccinaţii 
drept cetățeni de categoria a 
doua. Le Monde, ziarul de re-
ferinţă din Franţa, constată că 
„cu trei luni înaintea prezidenţia-
lelor, șeful statului optează în fa-

voarea clivajului. Cu riscul de a-i 
dezbina pe francezi, Emmanuel 
Macron își asumă făţiș ofensiva 
contra celor nevaccinaţi”.

În tabăra președintelui, 
reacţiile au fost mai înţelegă-
toare. „Președintele se exprimă 
uneori de o manieră familiară”, a 
estimat Edouard Philippe, cel 
care i-a fost premier lui Ma-
cron 3 ani de zile. De partea 
sa, Christophe Castaner, lide-
rul grupului LREM în Aduna-
rea Națională, e de părere că 
„francezii au nevoie ca lucrurile 
să fie spuse pe faţă”.

„Derapaj sau strategie politică?”. Declarații 
discutabile ale președintelui Emmanuel Macron

Cuplul regal al Suediei, testat pozitiv la Covid-19
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Josep Borrell a sosit marți 
în Ucraina, într-o vizită des-
t inată af ișării sprijinului 
Uniunii Europene față de au-
toritățile de la Kiev, în plină 
tensiune provocată de con-
centrarea de trupe masive la 
frontiera de est a acestei țări. 
De mai multe săptămâni, Mos-
cova este acuzată de mobiliza-
rea unor importante forțe ar-
mate la frontiera cu Ucraina, 
alimentând astfel temerea de 
o posibilă ofensivă a acestora 
în estul Ucrainei. ”În fața în-
tăririlor militare ale Rusiei, 
a spus Borrell, eu sunt acum 
aici pentru a arăta că UE spri-
jină suveranitatea Ucrainei și 
integritatea sa teritorială”. În-
soțit de ministrul ucrainean 
de Externe, Dmitro Kuleba, 

Josep Borrell se deplasează 
mai întâi în regiunea de 
est a Ucrainei, la linia de 
contact cu separatiștii pro-
ruși. Va reveni apoi la Kiev 
pentru a se întâlni și cu alți 
oficiali ucrainieni.

”Această vizită demon-
strează sprijinul ferm al 
UE față de suveranitatea 
și integritatea teritorială a 
Ucrainei într-un moment 
în care această țară se con-
fruntă cu întăriri militare 
la granița sa și cu acțiuni 
hibride ale Rusiei”, a in-
dicat luni Comisia Euro-
peană înaintea vizitei lui 
Borrell la Kiev.

Ministrul ucrainean de 
Externe a afirmat într-un 
comunicat că actuala vizită 
a lui Josep Borrell ”vizează 
confirmarea susținerii de 
către Uniunea Europeană 
a Ucrainei în fața acțiunilor 
agresive ale Rusiei”. În ca-
drul discuțiilor lor, a precizat 
Dmitro Kuleba, vor fi evocate 
”mijloace prin care poate fi 
descurajată Rusia de a comi-
te o nouă agresiune, inclusiv 
prin intermediul sancțiunilor 
economice”.

Comentând vizita lui Jo-
sep Borrell la Kiev, ”Le Figaro” 
remarcă înainte de toate fap-
tul că este pentru prima oară 
când șeful diplomației euro-

pene face o vizită la linia de 
front cu separatiștii pro-ruși 
din Ucraina. Eforturile diplo-
matice în vederea dezamor-
sării crizei ucrainiene s-au 
intensificat în ultimele săp-
tămâni, începând cu discuția 
telefonică de la sfârșitul lunii 
decembrie între Biden și Pu-
tin. Așa cum s-a anunțat, dis-
cuții ruso-americane privind 
conflictul din Ucraina urmea-
ză să aibă loc în zilele de 9 și 
10 ianuarie la Geneva, urmate 

în 12 ianuarie de o întâlnire 
Rusia-NATO și în 13 ianua-
rie de o reuniune în cadrul 
OSCE. Uniunea Europeană, 
mai remarcă analiști de la ”Le 
Figaro”, se teme că ar putea 
fi exclusă de la orice discuții, 
negocieri privind criza ucrai-
neană. Nu o dată Josep Borrell 
a insistat în luările sale de po-
ziție că ”orice discuție privind 
securitatea în Europa trebuie 
să aibă loc în coordonare și cu 
participarea UE”.

Șeful diplomației europene, Josep 
Borrell, în vizită „de sprijin” la Kiev

Coreea de Nord a început noul an cu lansarea unei noi rachete 
balistice cu rază mică de acțiune

Maria Capitaine

N oua lansare a avut loc 
miercuri dimineață, 

la ora 8 și 10 minute ora 
Coreei, pe fondul unor se-
vere sancțiuni și al unui 
blocaj total al contactelor 
între Pyongyang și Statele 
Unite. Kim Jong-un refuză 
în continuare orice propu-
nere primită de la noua 
administrație Biden de a 
se iniția o întâlnire bila-
terală la nivel înalt. Con-
tactele de orice fel au fost 
întrerupte în 2019, în pe-
rioada președinției lui Do-
nald Trump. Potrivit unor 
prime informații sud-co-
reene, noua rachetă a par-
curs aproximativ 500 km, 

înainte de a se prăbuși în 
Marea Japoniei, undeva în 
afara Zonei economice ex-
clusive japoneze. Se pare 
că acest nou test face par-
te din manevrele de iarnă 
ale armatei nord-coreene 
începute încă din primele 
zile ale lunii decembrie.
După cum se vede, în 
pofida sancțiunilor in-
ternaționale, regimul de 
la Pyongyang continuă 
să-și dezvolte capacități-
le militare. În toamnă, 
reamintesc de asemenea 
surse de la Seul, a avut loc 
o demonstrație a forțelor 
sale armate, prilej cu care 
s-a constatat că Kim Jong-
un dispune de o rachetă 
hipersonică lansată de pe 
un tren și o altă rachetă 

balistică lansată de pe 
un submarin. Agențiile 
internaționale de presă, 
presa occidentală remarcă 
faptul că, deși la sfârșitul 
anului trecut, cu prilejul 
unei importante plenare 
a Partidului Muncii, Kim 
Jong-un a acordat o im-
portanţă specială proble-
melor economice ale țării, 
respectiv dificultăților cu 
care se confruntă popula-
ția, lansarea miercuri a 
noii rachete balistice ara-
tă că înarmarea ocupă în 
continuare loc principal, 
în ciuda severelor sancți-
uni economice la care este 
supusă Coreea de Nord și 
a măsurilor luate împo-
triva pandemiei de coro-
navirus.

Maria Capitaine


