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N
imic din ce scrie \n programul de
gu vernare nu mai este de ac tua -
litate – fie c` este vorba despre in -
ten]ia de reducere a CAS, re du -
cerea TVA, relan sarea inves ti -

]iilor, cre[terea \ncrederii mediului de business.
„Momentan pare mai degrab` un guvern de

tranzi]ie. Este un guvern mai degrab` tehnic
decåt politic care a promis o \ntoarcere de re for -
me sau noi reforme. Face asemenea Gu ver nu lui
Boc. Deschide un miliard de teme – pe edu ca]ie,
pe s`n`tate, pe regionalizare – dar nu du ce nimic
la cap`t. Sunt discu]ii \n ne[tire de spre orice, dar
senza]ia pe care o transmit este c` nu fac mai
nimic“, spune Adrian Moraru, director adjunct
al Institutului pentru Politici Publice (IPP).

„|ntr-adev`r, exist` senza]ia c` nu se \n -
tåmpl` nimic, auzi o astfel de fraz` chiar din gu -
ra copre[edintelui USL (Crin Antonescu – n.n.),
nu trebuie s` fii pro sau contra actualului gu vern
s` spui un asemenea lucru. Pe de alt` parte, sunt
ni[te reguli de joc fixate de FMI. Prima
\ntrebare: unde ne separ`m \n gåndire de FMI [i
unde sunt gåndurile noastre? Unde este nevoie
de FMI [i unde nu este? Trebuie spus clar c`
avem nevoie de m`suri de stimulare eco nomic`
[i TVA redus` \n agricultur` este o astfel de
m`sur` - este greu s` reduci evaziunea la o TVA
de 24%, dar ai putea-o face la o TVA de 9%.
Trebuie, \n anume domenii, o separare de FMI,
Gu vernul trebuie s`-[i asume riscuri, este ne -
voie de curajul de a pune piciorul \n prag“, opi -
neaz` Florin Pogonaru, pre[edintele Aso cia ]iei
Oamenilor de Afaceri din Romånia (AOAR).

Programul de guvernare al USL prevede o
serie de m`suri care, \n momentul \n care au
fost lansate public, au creat o oarecare \n cre -
dere \n råndul oamenilor de afaceri, al an tre -
pre norilor pentru c` promitea o schimbare de
di rec]ie \n momentul \n care economia era \n -
tr-o fund`tur`. Dar de atunci nu s-a \ntåmplat
mai nimic. Doar patru ]inte din cele 20 asumate
prin programul de guvernare au fost \ndepli -
nite, [i acelea par]ial (vezi tabel dreapta jos).

Este adev`rat c` programul de guvernare
este pe patru ani, c` TVA ar urma s` revin` la
19% la finele ciclului de guvernare, cum arat`
do cumentul. Dar nici proiectele promise ime -
diat nu se v`d. Programul „Noua cas`“ a r`mas
acela[i „Prima cas`“ din vremea lui Boc.

Dac` re]eta este a FMI, cum spune Florin
Pogonaru, atunci acesta este motivul pentru
care legea bugetului pe 2013 – cea mai im por -
tant` lege dintr-un an calendaristic – nu difer`
cu mai nimic de legile bugetului adoptate de
guvernele trecute \n privin]a aloc`rilor bu -
getare sau a veniturilor?

Guvernul Ponta 1 a motivat c` este legat de
måini [i de picioare pentru c` al]ii i-au f`cut
legea bugetului. Iat` c` [i-a f`cut singur lege,
lege care prevede cre[terea veniturilor din
TVA cu 2% \n 2013 fa]` de 2012, lucru care
ara t` c` pe zona de combatere a evaziunii fis -
cale, atåt de clamat` \n ultimii ani, inclusiv de
USL, nu se a[teapt` mare lucru.

|nainte de a veni la putere USL promitea
c` va reduce cu 50% cheltuielile
sta tu lui cu bunurile [i ser -
viciile (\n me die 6-7 mld.
euro, anual) pen tru a
su pli ni pierde rile la
buget rezultate din
re la xa rea fis cal`.
Bu ge tul Guver nu -
lui Ponta 2 nu ara t`
nicio re du ce re –
chel tu ie lile cu
bunu ri le [i ser vi ci ile
cresc de la 26 mld. lei
(5,7 mld. euro), cåt au
fost anul tre cut, potrivit
exe cu ]iei bugetare, la 37
mld. lei (peste 8 mld. euro),
potrivit bugetului con so  lidat pe
2013. Abia dup` ce a adoptat un astfel de buget,
guvernul Ponta 2 \ncepe s` vorbeasc` de re -
duceri de cheltuieli \n aparatul de stat. Premie -
rul cere \n aceste zile reducerea cu 15% a
acestor cheltuieli, dar \nc` nu este clar cum va fi
aplicat` m`sura. Iar despre reduceri de
cheltuieli la nivelul administra]iei [i despre
reduceri de personal \n zonele supradi men sio -
nate a vorbit trei ani la rånd [i Emil Boc, iar
administra]ia tot nerestructurat` a r`mas.

La capitolul infrastructur` lucrurile nu arat`
deloc bine. Finan]`rile pentru autostr`zi au fost
t`iate drastic [i se a[teapt` bani de la investitori
priva]i pentru proiectele ce ar urma s` fie
construite \n parteneriat public-privat. Dar nu
se vede niciun efort deosebit pentru atragerea
acestor bani. Pe fondurile europene promisiu -
nile sunt mari: atragem definitiv de la UE cel
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La 100 de zile de guvernare,
Guvernul Ponta 2 arat` prin
ac]iunile sale c` nu se
deosebe[te cu nimic de Guvernul
(guvernele) Boc. Nu a fost
obligat de vremuri s` taie
salariile sau s` majoreze TVA –
m`suri care au m`turat de pe
prima scen` politic` fosta
guvernare. Dar nici nu schimb`
paradigma – r`måne \n aceea[i
ve[nic` a[teptare ca lucrurile s`
se rezolve de la sine.
Anali[tii [i antreprenorii arat` c`
nu exist` nicio ini]iativ` major`
care s` \ncurajeze mediul de
afaceri. Nu exist` diferen]e
vizibile fa]` de modul de
guvernare din trecut, de[i coali]ia
s-a bucurat de un sprijin masiv \n
alegeri [i controleaz` 70% din
Parlament. |n mai anul trecut,
cånd a venit la putere, Guvernul
Ponta 1 a cerut r`gaz pån` la
cå[tigarea alegerilor generale din
decembrie, motivånd c` are un
mandat limitat \n care nu-[i poate
pune \n practic` proiectele. Dar,
la 100 de zile de la instalarea
Guvernului Ponta 2 (31 martie
2013), lucrurile continu` de parc`
la guvernare ar fi PDL, partid
amor]it [i lipsit de ini]iativ`.

Ministerul Fondurilor Europene ]inte[te
pentru acest an o rat` de absorb]ie pe
fondurile structurale nerambursabile de cel
pu]in 6,5 mld. euro, ceea ce ar \nsemna
peste 30% din totalul fondurilor alocate
Romåniei \n exerci]iul financiar 2007-2013,
de aproape 20 mld. euro. Atingerea acestei
]inte ar duce fondurile europene spre o
absorb]ie total` de aproximativ 40%, avånd
\n vedere c`, pån` la finele anului trecut,
rata absorb]iei fondurilor structurale era de
10%. Doar c`, \n primele trei luni ale anului,
lucrurile nu s-au mi[cat. |n ianuarie nu a
fost luat niciun ban de la UE, \n februarie
POSDRU a primit ramburs`ri de 140 mil
euro (plus 0,7% din totalul aloc`rilor), iar
pån` la 25 martie Bruxellesul mai
rambursase alte aproximativ 100 mil. euro –

lucru care a dus rata de absorb]ie la 12,8%
din total. |n acest ritm, este imposibil de
atins ]inta de 40% din totalul fondurilor
alocate. Ministerul \[i pune speran]e \n
deblocarea programelor POS Transporturi [i
POS Cre[terea Competitivit`]ii Economice
(acum presuspendate), dup` ce \n februarie
a fost ridicat` presuspendarea pe POSDRU.
Dup` instalarea Guvernului, Ministerul
Fondurilor Europene a primit puteri sporite
fa]` de fostul Minister al Afacerilor
Europene – poate controla, de pild`, modul
\n care sunt cheltuite fondurile
nerambursabile. |n a[teptarea banilor de la
UE, autorit`]ile de management se
\mprumut` la Trezorerie pentru plata
facturilor beneficiarilor de fonduri
nerambursabile. Iulian Anghel

FONDURI EUROPENE
Nimic nou pe frontul absorb]iei: ]int` de cel pu]in 6,5 mld. euro, 200 mil.
euro atrase

Una dintre primele m`suri pe care guvernul
Ponta le-a luat de la instalare a fost s`
cear` insolven]a combinatului chimic
Oltchim Råmnicu Vålcea, ultima mare
companie industrial` care se mai afl` \n
portofoliul statului.
De[i la \nceput m`sura de intrare \n
insolven]` a fost prezentat` ca una care ar
trebui s` duc` la salvarea combinatului,
situa]ia acestuia a continuat s` se
deterioreze. Råmnicu Vålcea este de o
s`pt`mån` sub asediul protestelor
muncitorilor de la Oltchim, care au ie[it \n
strad` pentru c` nu [i-au mai primit salariile
de mai multe luni, iar administratorul
judiciar [i-a anun]at inten]ia de a
disponibiliza \n prim` faz` 1.000 din cei
circa 3.300 de angaja]i ai societ`]ii din lips`
de fonduri. |n prezent compania risc` s`-[i
\nchid` total activitatea [i s` disponibilizeze
aproape to]i angaja]ii dac` nu reu[e[te s`
strång` rapid finan]are pentru
redeschiderea unor sec]ii din combinat.
O situa]ie complicat` este [i la cele patru
combinate siderurgice de]inute pån` de
curånd de grupul rus Mechel, care aveau la

\nceputul anului trecut peste 6.000 de
angaja]i, mul]i capi de familie care
sus]ineau locurile de munc` din mai multe
ora[e, precum Tårgovi[te, Cåmpia-Turzii,
Br`ila [i Buz`u. Grupul rus a disponibilizat
circa 1.500 de salaria]i anul trecut, iar
pentru c` nu a g`sit un cump`r`tor care s`
sus]in` finan]area combinatelor, puternic
\ndatorate, Mechel le-a våndut c`tre rudele
fostei reprezentante a grupului \n Romånia,
care le-a b`gat \n insolven]` cu inten]ia de
a le restructura [i a anun]at c` va mai
disponibiliza circa 930 de salaria]i.
Premierul Victor Ponta sus]ine c` grupul
Mechel poate s` fac` ce vrea cu
combinatele romåne[ti pentru c` este firm`
privat` [i din acest motiv statul nu poate s`
intervin` pentru a ameliora situa]ia.
Pe de alt` parte, ministrul economiei
Varujan Vosganian vorbe[te despre
reindustrializarea Romåniei [i a \nfiin]at \n
acest scop o Comisie Consultativ` din care
fac parte mai mul]i reprezentan]i importan]i
din mediul privat, care ar urma s` contribuie
la realizarea unui document de politic`
industrial`. Adrian Cojocar

INDUSTRIE
Reindustrializarea a \nceput cu insolven]ele

Ministerul Finan]elor a publicat la
\nceputul anului o multitudine de
modific`ri fiscale, în avanpremier` la
bugetul anului 2013, m`surile urmånd s`
aduc` la buget aproape dou` miliarde de
lei, potrivit estim`rilor autorit`]ilor.
Ajustarea nivelului veniturilor pentru
intrarea în sistemul microîntreprinderilor,
de la 100.000 de euro la 65.000 de euro,
[i schimbarea op]iunii în obliga]ie la plata
impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor pentru companiile
care îndeplinesc cumulativ condi]iile la
data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent este una dintre cele mai
importante modific`ri decise de autorit`]i
la \nceputul anului. Finan]ele au mai
hot`råt s` creasc` accizele pentru bere [i
s` devanseze cu trei luni, la 1 aprilie,

calendarul de cre[tere a accizei la ]igarete.
Totodat`, autorit`]ile au revizuit [i
sistemul de impozitare a veniturilor din
activit`]i agricole. Schimb`rile fiscale
aprobate la \nceputul anului vizeaz` [i
sfera TVA, contribu]iile sociale, impozitul
pe profit [i impozitul pe venit. 

Guvernul a aprobat trei ordonan]e prin
care se instituie o serie întreag` de noi
taxe pentru domeniul energetic. Prin
intermediul acestor ordonan]e se stabile[te
ca, pentru o perioad` de doi ani de zile
(2013-2014), produc`torii de gaze s` verse
60% din veniturile suplimentare pe care le
vor înregistra din dereglementarea pre]ului
c`tre bugetul de stat. Totodat`, se instituie
o tax` de 0,5% pe veniturile companiilor
care exploateaz` resursele naturale, altele

decåt  gazele, [i sunt taxate suplimentar
companiile care au monopoluri naturale pe
transportul [i distribu]ia de gaze naturale
[i de energie electric`.

Companiile cotate la burs` au fost obligate
pentru prima dat` s` \ntocmeasc` doar
situa]ii financiare conforme cu standardele
interna]ionale IFRS, pe care au trebuit s` le
depun` pån` pe 25 martie.

Salariul minim brut pe economie va fi
majorat în acest an în dou` etape, cu 50
lei de la 1 februarie, ajungånd astfel la 750
lei, iar din luna iulie va urca la 800 lei, în
urma negocierilor cu FMI. Programul de
guvernare al USL prevede pentru perioada
2013-2016 cre[terea salariului minim la
1.000 de lei. Claudia Medrega

LEGISLA}IE FISCAL~
O nou` ordonan]` de modificare a Codului fiscal [i taxe noi pentru energy & oil & gas

Trei CEO „priva]i“ au fost numi]i \n func]ie
\n primele 100 de zile de la instalarea \n
func]ie a Guvernului Ponta II, \ns` numai
unul dintre ace[tia este cu adev`rat
„privat“, cel recrutat pentru conducerea
Loteriei Romåne. Astfel, noul [ef al Loteriei,
Adrian Mi[u Manolache, este un bancher
cu o experien]` de 13 ani \n cadrul BCR,
cea mai mare banc` local`, unde ultima
pozi]ie pe care a ocupat-o a fost cea de
director regional corporate. |n rest, ceilal]i
doi CEO „priva]i“ recruta]i \n aceast`
perioad` - Lauren]iu Ciurel de la Complexul
Energetic Oltenia [i Ion Smeeianu de la
Po[ta Romån` - au ocupat aceste func]ii [i
anterior, cånd au fost numi]i politic, de[i au
trecut printr-un proces de recrutare realizat
de o companie privat`.
Pe de alt` parte, \n toat` aceast` perioad`,
foarte multe companii de stat – printre care

se num`r` Hidroelectrica, Po[ta Romån`,
Romgaz, Transgaz, Nuclearelectrica etc. –
au avut campanii prin care au anun]at c`
vor s` recruteze manageri „priva]i“ fie
pentru consiliile de administra]ie, fie pentru
structurile de middle management. 
De asemenea, \n aceast` perioad` primul
CEO privat, Christian Heinzmann, CEO-
ul  ales la Tarom \n noiembrie anul trecut, a
avut mai multe ie[iri \n pres` [i a anun]at
planul de management prin care vrea s`
readuc` compania pe profit din 2015. 
Din 2011 [i pån` \n prezent, ministerele
Economiei, Transporturilor [i Finan]elor au
semnat contracte \n valoare total` de peste
un milion de euro cu firmele de recrutare,
de consultan]` [i casele de avocatur` care
ar fi trebuit s` recruteze CEO [i membri \n
consiliile de administra]ie ale companiilor
de stat. Adelina Mihai

CEO PRIVAT LA STAT
Anun]uri de angajare multe, rezultate \ndoielnice

n Romåniei i s-a refuzat accesul \n
Spa]iul Schengen \n ciuda
insisten]elor p`r]ii romåne, a
pre[edintelui [i a primului-ministru,
anume c` frontierele sale sunt
sigure. Germania a anun]at c`,
dac` \n JAI (Consiliul Justi]ie [i
Afaceri Interne) se va supune la vot
cererea de aderare, \[i va exprima
vetoul. Romånia a renun]at s`-[i
mai fixeze o ]int` de aderare.

n Consiliul European a aprobat
bugetul pentru exerci]iul financiar
multianual 2014-2020, alocånd
Romåniei aproape 40 mld. euro \n
aceast` perioad`. Suma a
nemul]umit Guvernul, iar premierul
Victor Ponta l-a acuzat pe
pre[edintele Traian B`sescu (care a
participat la summit) c` a negociat
prost. Pre[edintele s-a ap`rat

sus]inånd c` era tot ce se putea
ob]ine mai bun.

n Raportul Comisiei Europene pe
justi]ie a fost mai bun decåt se
anticipa, avånd \n vedere conflictul
politic de durat` dintre pre[edinte
[i premier. Disputa pentru numirea
procurorilor-[efi continu` [i ast`zi.

n Traian B`sescu a anun]at c` a
rupt-o definitiv cu fostul s`u partid,
PDL (fost PD), dup` ce Vasile Blaga
a cå[tigat alegerile interne \n fa]a
Elenei Udrea, protejata [efului
statului.

n |n ciuda faptului c`, imediat dup`
alegeri, \ntre premier [i pre[edinte
a fost semnat un acord de pace,
disputele verbale continu` aproape
zilnic. Iulian Anghel
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CE S-A |NTÅMPLAT PE SCENA POLITIC~

CE S-A |NTÅMPLAT |N ECONOMIE
CE PROMITE PROGRAMUL DE GUVERNARE CE S-A F~CUT |N 100 DE ZILE

n Men]inem op]iunea \ntre cota unic` de 16% pe profit [i 3% impozit pe cifra de  
afaceri pentru micro\ntreprinderi NU

n Cre[terea deductibilit`]ii cheltuielilor \n cercetare dezvoltare de la 20% la 50%. DA
n Cre[terea salariului minim pe economie la 800 lei/lun` DA (par]ial, la 750 de lei)
n L`rgirea bazei de impozitare. DA (Guvernul a extins baza 

de impozitare a veniturilor 
ob]inute din agricultur` [i a

unor venituri \n afara salariului)

n Reducem num`rul de taxe parafiscale. NU
n Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale pentru angajatori (pån` \n 2016) NU
n Revenirea la impozitarea progresiv` a veniturilor salariale 
(de-a lungul anilor de guvernare) NU

n TVA redus` la alimente (revenirea la TVA de 19% pån` \n 2016) NU
n Reducerea integral` a pl`]ii CAS datorate de angajatori pentru 1 an de zile 

pentru crearea de noi locuri de munc` (cu condi]ia men]inerii pe locul de munc` \nc` 
un an de zile) NU

n Zero taxe pentru angajarea \n regim part time pentru tinerii sub 25 de ani [i a 
persoanelor cu vårsta mai mare de 55 de ani. NU

n Reducerea [omajului \n råndul tinerilor. Condi]ionarea particip`rii la licita]iile 
pentru lucr`ri publice de existen]a a minim 10% angaja]i tineri (criterii - vårst`
de pån` \n 25 de ani plus condi]ie minim un an angaja]i la firma respectiv`) NU

n Capitalizarea CEC [i EXIMBANK. Specializarea obiectului de activitate 
(Eximbank - rela]ia cu firmele romåne[ti, CEC - rela]ia cu persoane fizice, IMM [i 
mici \ntreprinz`tori) NU

n Plafonarea \mprumuturilor guvernamentale pe pia]a intern` (pentru a permite 
b`ncilor s` crediteze mediul privat). - |n plus, niciun \mprumut extern nu poate fi luat  
decåt pentru investi]ii NU

n |nfiin]area unui fond de investi]ii pentru infrastructur` [i dezvoltare regional` 
care s` finan]eze multianual primele 50 de proiecte considerate prioritare NU

n Capitalizarea fondului de garantare pentru IMM-uri NU
n Introducerea taxei pe tranzac]ii financiare NU
n Accelerarea absorb]iei fondurilor europene NU
n Promov`m parteneriatul public privat ca mecanism esen]ial \n vederea  

atragerii de finan]`ri pentru marile proiecte de infrastructur` PAR}IAL
n Promov`m un sistem selectiv de stimulare pentru export 
(asigurarea exportului, credite cu dobånd` bonificat`) NU

n Adoptarea legisla]iei care s` stimuleze utilizarea tranzac]iilor electronice [i 
reducerea semnificativ` a opera]iunilor cu numerar, m`sur` care va avea ca efect 
imediat cre[terea veniturilor impozabile ale contributorilor [i reducerea evaziunii 
fiscale NU

NICI M~CAR NU |NC~LZESC MOTOARELE: PRINCIPALELE
PROMISIUNI POLITICE F~CUTE ECONOMIEI SUNT |N SERTAR

n Economia nu a dat semne vizibile de
redresare la \nceputul anului dup`
cre[terea firav` de 0,3% \nregistrat`
\n 2012;

n Banca European` pentru
Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BERD) a
înr`ut`]it prognoza de cre[tere
economic` a Romåniei pentru acest
an de la 1,9%, la 1,4%, o estimare
u[or mai pesimist` decåt proiec]iile
Comisiei Europene, B`ncii Mondiale
[i Guvernului, de 1,6%;

n Board-ul FMI a aprobat prelungirea
cu trei luni a acordului cu Romånia,
care urma s` expire la sfår[itul lunii
martie. În primele trei luni ale
anului nu s-au înregistrat progrese
semnificative în privin]a m`surilor
agreate cu Fondul, cu excep]ia
numirii unor manageri priva]i la
cåteva companii de stat aflate pe
lista FMI [i a aprob`rii copl`]ii
pentru serviciile medicale. Ministrul
bugetului Liviu Voinea a dat
asigur`ri c` acordul cu FMI va fi
p`strat în viitor;

n Moneda na]ional` a înregistrat
episoade de apreciere dup`
alegerile din decembrie, cursul
testånd în ianuarie niveluri minime,
în jurul a 4,33 lei/euro. Aprecierea
monedei na]ionale a fost stimulat`
de intr`rile de capitaluri de natur`
volatil`, respectiv de investi]iile de
portofoliu. Criza din Cipru a \mpins
\ns` cursul \n jurul cota]iei de 4,42
lei/euro;

n Dac` în noiembrie 2012 de]inerile
nereziden]ilor de titluri de stat
de-abia mai reprezentau circa 5,5%
din total, în ianuarie au s`rit spre
vårful istoric de 20%;

n Exporturile au revenit în ianuarie în
teritoriul pozitiv, cu o cre[tere de
6,1% fa]` de aceea[i lun` din 2012,

dup` ce pe ansamblul anului trecut
au sc`zut cu 0,5%, în condi]iile
contrac]iei unor economii din zona
euro, principalii parteneri comerciali
ai Romåniei. Anali[tii r`mån îns` în
continuare sceptici cu privire la o
redresare semnificativ` a
exporturilor în acest an; 

n Datoria public` a ajuns \n ianuarie la
240,6 mld. lei, adic` 38,6% din PIB.
Anul trecut, datoria a f`cut un salt
de 8%, la 241 mld. lei, reprezentånd
41% din PIB. O datorie public` de
40% din PIB este limita acceptat` de
investitori pentru Romånia;

n Investi]iile str`ine directe au
totalizat în luna ianuarie 103 mil.
euro, dep`[ind de aproape [ase ori
nivelul înregistrat în prima lun` a
anului trecut. |n 2012 investi]iile
str`ine au ajuns la 1,6 mld. euro,
minimul ultimilor 10 ani;

n Contul curent al balan]ei de pl`]i a
înregistrat un excedent de 465 mil.
euro \n ianuarie, comparativ cu un
deficit de 25 mil. euro în ianuarie
2012, gra]ie îmbun`t`]irii
performan]ei în domeniul serviciilor
[i cre[terii excedentului
transferurilor curente;

n Deficitul bugetar a continuat s` se
ajusteze anul trecut, dar a dep`[it
u[or ]inta agreat` de autorit`]ile
romåne cu FMI, Comisia European`
[i Banca Mondial` pentru prima
dat` în patru ani. Dup` un u[or
excedent \n prima lun` a anului, \n
februarie 2013 s-a \nregistrat un
deficit bugetar de 0,4% din PIB;

n Infla]ia anual` s-a apropiat de 6% la
sfår[itul lunii ianuarie, dep`[ind
a[tept`rile pie]ei, îns` în februarie
2013 cre[terea pre]urilor s-a
temperat, iar rata anual` a infla]iei
a coboråt la 5,65%. Claudia Medrega

Primele 100 de zile ale Guvernului Ponta 2 arat` c` nu exist` nicio diferen]` fa]` de Guvernul
Boc. Doar patru din cele 20 de ]inte asumate \n programul de guvernare au fost \ndeplinite

26
de mini[tri

are Cabinetul Ponta 2. Este cel mai
stufos Guvern de la cel condus de

Adrian N`stase \ncoace, dar anali[tii
spun c` de fapt, este greu de

spus cine are sarcina de a
lua deciziile majore.

21 decembrie 2012 -
Victor Ponta depune
jur`måntul la
Cotroceni ca
prim-ministru al
celui de-al doilea
cabinet pe care \l
conduce



pu]in 6,5 mld. euro \n 2013. Dar \n primele trei
luni ale anului au fost rambursa]i de Bruxelles
aproximativ 200-250 mld. euro [i, dac` ritmul se
men]ine, vom lua pån` la finele anului 1 mld.
euro sau chiar sub aceast` sum`. Ministerul
Fondurilor Europene arat` c` din mai anul
trecut, de cånd s-a instalat Guvernul Ponta 1,
absorb]ia a crescut cu 70%. La o ab sorb ]ie de
7,4%, la acea vreme, din totalul fon durilor
structurale alocate de 20 mld. euro pen tru 2007-
2013, o cre[tere cu 70% a ratei de ab sorb ]ie (de
la 7,4% \n mai 2011 la aproape 13% \n martie
2012) nu \nseamn` nimic fa]` de ]inta fixat`.

Drago[ Påslaru, consultant pentru dez vol -
tare economic`, spune c` actualul ministru de
resort Eugen Teodorovici are mai mult` auto -
ritate decåt predecesorul s`u [i d` exemplul de -
ciziei sale ca, pån` \n apri -
lie, s` se termine cu stocul
proiectelor ce tre buie eva -
luate: „{i Orban (fostul
ministru – n.n.) lua se o
astfel de decizie. Dar pe
vremea lui lumea nu era
atåt de speriat`“.

Noile atribu]ii ale mi -
nis trului mai largi [i lan]ul
de ciziei mai scurt ar putea
s`-l ajute s` aib` re zultate
mai bune, spu ne Påslaru.
El remarc` \ns` multe ezi -
t`ri pe zo na de antrepre -
no riat la Ministerul pen tru
IMM-uri.

„Lumea credea c`,
dac` vine un antrepre nor
(Maria Grapini – n.n.)
lucrurile se vor schimba
mult \n bine. Dar asist`m la
un blocaj institu]ional“
spune Drago[, ad`ugånd
c` nu exist` cineva care s`-[i asume deciziile.

|n privin]a politicii fiscal-bugetare, nu se
remarc` nicio diferen]` \ntre fostul guvern [i
actualul, spune Påslaru: „Din nefericire, nimeni
nu [tie dac` politica guvernului este de stånga
sau de dreapta, dac` sprijin` antreprenoriatul
sau locurile de munc`. Sunt op]iuni care lipsesc.
Meniul (din programul de guvernare – n.n.)
este cu de toate: pruden]` fiscal`, sus]inere
pentru IMM-uri, atragere de investi]ii. Dar nu
este cineva care s` ia deciziile“.

De unde aceast` „r`v`[eal`“?
„|n sistemul politic actual, atåt la primul

nivel – ministerele – cåt [i \n e[alonul doi [i trei
nu mai exist` competen]`. Vine unul cu o idee
ast`zi, iar altul spune måine c` nu este bun`.
Reducerea TVA de care se vorbe[te \n aceste
zile nu este asumat` de nimeni“, spune Adrian
Moraru de la IPP.

Pe de alt` parte, remarc` el, lucrurile se vor
schimba greu pentru c` oamenii nu se schimb`
de pe o zi pe alta. Apoi, de dou` luni nu se mai
\ntåmpl` practic nimic pentru c` principalele
dou` partide din USL sunt suspicioase unul fa]`
de altul.

„Toate reformele sunt pe stand-by pentru
c` sunt foarte suspicio[i de team` c` aceast`
coa li]ie se va rupe. Nimeni nu vrea s` ia o m` -

sur` - oricånd un lucru poate
de ge nera din tr-un mo tiv
oare care, pe S`n` ta te, la
Oltchim  – pe care ce l` lalt s`
o poat` fo losi \m po tri va sa \n
cazul \n care s-ar pro duce
ceva la nivel politic.“

Florin Pogonaru crede
c` lucrurile se pot schimba,
dac` Guvernul are mai mult
cu raj, dar este re]inut cånd
afir m` asta, de vreme ce, ex -
pli cånd cum vede lucru rile,
spune: „Mi-ar pl`cea s` se
\ntåmple“.

A[adar, arat` pre[e din -
tele AOAR, Guver nul tre -
buie s` admit` c` are nevoie
de FMI pen tru o se rie de m` -
suri cum ar fi manage men tul
pro fesionist la \ntre prin derile
de stat: „Nici nu po]i veni s`
spui, \ntr-o cul tu r` cum este a
noastr`, c` nu ai nevoie de

FMI. Ai nevoie, ai nevoie de o au toritate
extern`. Ai nevoie de FMI pentru a lua m`suri
pe care, \n jocul politic intern, nu le po]i lua. De[i
am fost sceptic cu managementul pri vat \n com -
pa niile de stat, sunt surprins s` v`d cioc nirile [i
ten siunile \n sensul bun \ntre cei ve ni]i din privat
[i cei de la stat. Dar ai nevoie [i de cu rajul de a
pu ne piciorul \n prag \n fa]a FMI atunci cånd tre -
bu ie s`-]i duci politicile la cap`t. Aceasta este po -
ves tea celor 100 de zile de gu ver nare a Cabi -
netului Ponta 2. Este nevoie de mai mult curaj“.
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Maria Grapini, noul ministru al IMM-urilor,
turismului [i mediului de afaceri, s-a remarcat
pe durata primelor 100 de zile din mandat
prin propunerea de-a introduce impozitul
forfetar \n turism, care a stårnit reac]ii diferite
\n råndul proprietarilor din turism. Scopul
acestui impozit, ce va fi aplicat din semestrul
al doilea, este de-a eviden]ia veniturile [i
profitul \n mod corect, de-a reduce corup]ia la
exercitarea controalelor, potrivit datelor
transmise de minister. 
Pe lång` impozitul forfetar, Grapini mai
preg`te[te pentru 2014-2020 planul [i

programul pentru atragerea de  fonduri
europene, care vor fi  investite mai mult \n
infrastructur` [i mai pu]in \n promovare,
potrivit unor declara]ii f`cute de ea.
|n primele 100 de zile de mandat, Grapini a
participat [i la Tårgul de Turism de la Berlin,
unde standul Romåniei s-a clasat pe locul
[apte, criteriile luate \n considerare fiind
designul [i atractivitatea acestuia,
respectarea identit`]ii brandului prin
semnalizare [i materialele informative
oferite, dar [i accesul la stand. 
Mirabela Tiron

TURISM {I IMM-URI
Noul ministru al turismului a propus introducerea impozitului forfetar

Guvernul Ponta 2 a venit cu o schimbare
major` \n ceea ce prive[te modul de gestionare
a infrastructurii rutiere locale. Astfel, Compania
Na]ional` de Autostr`zi [i Drumuri Na]ionale
din Romånia (CNADNR), considerat` una dintre
cele mai bogate institu]ii din ]ar`, cu buget
anual de 1,5-2 mld. euro, a trecut din
subordinea Ministerului Transporturilor \n cea a
unui nou ministru, Dan {ova, care se ocup` de
marile proiecte de infrastructur`, dar [i de
investi]iile str`ine. Mai mult, \n urm`toarele
luni guvernul pl`nuie[te s` divizeze CNADNR \n
dou` noi companii, o entitate care s` se ocupe
de autostr`zi, respectiv una care s` supervizeze
drumurile na]ionale. 

Primele 100 de zile de guvernare ale
cabinetului Ponta 2 au adus \ns`, per

ansamblu, ve[ti destul de proaste pentru
infrastructura local`, avånd \n vedere c`
finan]`rile pentru continuarea proiectelor
aflate \n construc]ie au fost t`iate la sånge.
Pentru a mai construi \ns` ceva, guvernul
mizeaz` pe parteneriatele publice-private, prin
care un investitor, fie el str`in sau romån, s`
vin` cu finan]area, s` construiasc`, dar [i s`
\ntre]in` [i s` opereze viitoarele autostr`zi. 

Astfel, \n ultima lun` Cabinetul Ponta 2 a 
dat startul pentru cursa g`sirii unui partener
privat pentru autostrada Comarnic-Bra[ov, cu
un cost estimat la 1,2 miliarde de euro, dar 
[i pentru inelul de sud al centurii Capitalei,
construit la standard de autostrad`, care 
ar urma s` coste 1,7 miliarde de euro.
Andreea Neferu

INFRASTRUCTUR~ RUTIER~
Finan]`rile pentru marile proiecte, t`iate la sånge

Introducerea copl`]ii la spitalele de stat,
modific`ri \n modul de finan]are a
spitalelor publice [i private [i ini]iative de
reorganizare a direc]iilor de s`n`tate
public` sunt principalele direc]ii care au
marcat mandatul de pån` acum al lui
Eugen Nicol`escu, ministrul s`n`t`]ii. 

La scurt timp de la instalarea \n fotoliul
de ministru, Nicol`escu a renun]at la
ideea unui nou proiect de lege \n
domeniu, care era deja lansat \n
dezbatare public`, pentru a adopta
varianta mai rapid` a modific`rii
legisla]iei actuale. 

Cele mai importante decizii ale sale au
intrat \n vigoare de la 1 aprilie odat` cu
noul contract-cadru (documentul care
stabile[te condi]iile acord`rii asisten]ei
medicale) [i au inclus atåt medicii de
familie, cåt [i spitalele de stat [i private. 

Cea mai vizibil` dintre schimb`ri este
introducerea copl`]ii la externarea din
spitale, care este cuprins` \ntre 5 [i 10
lei. De[i trebuie s` fie aplicat` de la 1
aprilie, exist` anumite spitale care \nc`
nu o percep. 

Alte modific`ri la spitalele de stat prev`d
ca unit`]ile mai mari, care realizeaz`
opera]ii complexe, s` primeasc` mai
mul]i bani pentru fiecare caz rezolvat \n
detrimentul celor mai mici. 

Nici spitalele private nu au sc`pat [i vor fi
nevoite s` pl`teasc` contravaloarea
serviciilor pentru cei care trimit pacien]i
la stat. Totodat`, \ntr-un jude], priva]ii nu
vor putea s` intre \n contract cu casa de
s`n`tate pentru mai mult de 5% din
num`rul total de paturi. 

De la 1 aprilie, medicii de familie sunt
pl`ti]i \n func]ie de num`rul pacien]ilor
\nscri[i pe liste \n propor]ie de 70% [i de
30% pentru servicii (pån` acum procentul
era de 50-50%). 

Ministerul S`n`t`]ii a lansat \n dezbatere
public` un proiect de lege privind
reorganizarea direc]iilor de s`n`tate
public` [i a anun]at c` urmeaz` un
proiect similar pentru casele de asigur`ri
de s`n`tate. Ioana David

S~N~TATE
Coplata [i modific`ri la medicii de
familie [i spitale

Cåteva dintre proiectele prioritare listate \n
programul de guvernare Ponta au \nceput
s` prind` contur, dar cele mai multe nu au
fost nici m`car demarate. 
|n cele 100 de zile de guvernare ale
cabinetului Ponta 2, Romgaz, cel mai mare
produc`tor de gaze naturale din Romånia, a
intrat \ntr-un parteneriat de explorare la
mare adåncime în Marea Neagr`, de data
aceasta al`turi de Petrom [i de gigantul
american ExxonMobil, dup` ce la finalul
anului trecut compania a intrat într-un acord
similar cu ru[ii de la Lukoil. Perimetrul pe
care cele trei companii se vor asocia se

nume[te Midia [i a apar]inut canadienilor
de la Sterling. Totodat`, a fost semnat un
memorandum pentru o investi]ie de un
miliard de euro \ntr-o central` pe c`rbuni la
Complexul Energetic Rovinari \n parteneriat
cu o companie chinez`, China Huadian
Engineering. 
Restul proiectelor, printre care se num`r`
investi]ii de amploare, cum ar fi
hidrocentrala Tarni]a-L`pu[te[ti sau
reactoarele 3 [i 4 de la Cernavod`, sunt \n
continuare pe hårtie, statul nef`cånd niciun
pas concret pentru a atrage investitori \n
aceste proiecte de peste 7,5 mld. euro. 

|n cele 100 de zile de guvernare \ns`, cea
mai fierbinte discu]ie din toat` pia]a
energetic` a fost cea privind modificarea
schemei de sprijin pentru energia
regenerabil`, sector care a atras investi]ii de
peste 3 miliarde de euro \n ultimii trei ani de
zile. Abia la finalul s`pt`månii trecute,
ANRE a anun]at concluziile analizei de
monitorizare a pie]ei pe 2012 de unde
rezult` o supracompensare evident`, mai
ales \n cazul proiectelor de energie solar`.
Deocamdat` \ns` nu a fost luat` o decizie
concret`, ceea ce a dus la un blocaj total al
investi]iilor. Roxana Petrescu

ENERGIE
Proiectele mari, \n continuare pe hårtie

Daniel Constantin (33 de ani), cel mai tån`r
ministru al agriculturii din ultimele dou`
decenii, s-a v`zut \n pozi]ia de a fi nevoit s`
gestioneze \n primele luni de mandat ale
cabinetului Ponta 2 cea mai sever` criz` din
agricultura local` din ultimii ani: scandalul
c`rnii de cal.
Daniel Constantin s-a v`zut astfel nevoit s`
apere imaginea procesatorilor romåni de
carne dup` ce mai multe companii din vestul
Europei au ar`tat cu degetul spre Romånia
dup` ce \n mai multe semi-preparate care ar
fi trebuit s` con]in` doar carne de vit` a fost
descoperit` [i carne de cal.
Cu toate c` reac]ia ministerului agriculturii \n
acest scandal a fost prompt` [i autorit`]ile au
organizat o conferin]` la care au participat
Victor Ponta [i comisarul Dacian Ciolo[, noul
[ef de la Agricultur` nu a prezentat nicio cifr`
concret` sau documente clare care s`
disculpe din primul moment implicarea

companiilor din Romånia \n acest scandal
care a zguduit toat` pia]a european` \n
primele luni ale anului. Tensiunile de pe pia]a
c`rnii de vit` s-au mutat ulterior pe pia]a
laptelui [i pe cea a c`rnii de pas`re, dup` ce
pe rånd \n lapte a fost descoperit` aflatoxin`,
o toxin` cancerigen`, iar \n cantit`]i de carne
de curcan exportat` \n Germania au fost
descoperite urme de antibiotic.
|n plan legislativ, Ministerul Agriculturii a
\naintat o m`sur` prin care fermierii persoane
fizice, adic` 3,8 milioane de persoane,
urmeaz` s` fie impozitate conform unor
norme „standard“ de venit pentru produc]ia
agricol`. 
Pentru a domoli tensiunile de pe pia]a de
panifica]ie, o industrie \ngenuncheat` de
evaziunea fiscal`, Daniel Constantin a
anun]at c`, \ncepånd cu luna iulie, ar putea
introduce o TVA diferen]iat` de 9% pe lan]ul
gråu-f`in`-påine. Gabriel Razi

AGRICULTUR~
Capul de afi[ a fost ]inut de scandalurile din industria alimentar`

PROGRAMUL PE ZILE AL 
PREMIERULUI VICTOR PONTA 
DE LA |NCEPUTUL CELUI 
DE-AL DOILEA MANDAT
ZIUA PROGRAMUL LUI VICTOR PONTA

22 decembrie Prima [edin]`  a Cabinetului Ponta 2
la Palatul Victoria

27 decembrie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

4 ianuarie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

7 ianuarie Participare la emisiunea Talk B1 la
B1TV

9 ianuarie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

10 ianuarie Conferin]a de pres` al`turi de Daniel
Chi]oiu, Liviu Voinea [i Eugen
Teodorovici

12 ianuarie Convocare a Comandamentului de
iarn`

14 ianuarie Participare la emisiunea Realitatea la
raport de la Realitatea TV

16 ianuarie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

21 ianuarie Participare la emisiunea Sinteza zilei
la Antena 3

22 ianuarie Participare la [edin]a sec]iei pentru
procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii

23 ianuarie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

24 ianuarie Participare la manifest`rile omagiale
dedicate \mplinirii a 154 de ani de la
Unirea Principatelor la Ia[i [i Foc[ani

25 ianuarie Participare la o dezbatere online cu
cititorii publica]iei Hotnews

28 ianuarie |ntålnire cu delega]ia FMI la Palatul
Victoria

29 ianuarie Participare la [edin]a grupurilor
reunite ale USL la Palatul
Parlamentului, unde a f`cut o
prezentare a bugetului de stat pe 2013

30 ianuarie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

31 ianuarie Participare la primul panel al
Conferin]ei R 20 la Viena

4 februarie |ntålnire cu Johannes Hahn, 
comisar european pentru politic`
regional`

5 februarie Participare la [edin]a comun` a
Camerelor reunite ale Parlamentului
\n care a fost dezb`tut proiectul legii
bugetului de stat pe 2013

6 februarie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

10 februarie Participare la emisiunea Edi]ie
special` de la Romånia TV

11 februarie Participare la o conferin]` de pres`
comun` la Ministerul Agriculturii
al`turi de Daniel Constantin [i Dacian
Ciolo[

13 februarie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

14 februarie |ntålnire la Nürnberg cu primarul
ora[ului, Ulrich Maly

15 februarie Interven]ie \n cadrul emisiunii Quest
Means Business la CNN

18 februarie Participare la emisiunea La Dolce
Liga la Dolce Sport

19 februarie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

20 februarie Participare la ceremonia de acordare
a titlului de Doctor Honoris Causa lui
Günter Verheugen

21 februarie Vizit` \n Fran]a

25 februarie Participare la Raportul pe 2012 al
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale

26 februarie Vizit` \n Danemarca

26 februarie |ntrevedere cu premierul danez

27 februarie Participare la dezbaterea „S`
\n]elegem mai bine reforma
electoral`“

1 martie Participare la emisiunea Interviurile
lui Ion Cristoiu la B1 TV

6 martie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

10 martie Participare la emisiunea Sinteza zilei
la Antena 3

11 martie |ntålnire cu Werner Hoyer,
pre[edintele B`ncii Europene de
Investi]ii [i cu Mihai T`n`sescu,
vicepre[edintele B`ncii Europene de
Investi]ii

12 martie |ntålnire cu David Lidington, ministrul
pentru Europa al Marii Britanii

13 martie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

19 martie Interviu acordat publica]iei 
Adev`rul

20 martie |ntålnire cu Thorborjn Jagland,
secretar general al Consiliului
Europei

23 martie Participare la emisiunea Income
Magazine la Antena 3

26 martie Comandament de iarn` la Palatul
Victoria

27 martie {edin]` de guvern la Palatul Victoria

28 martie Participare la Conferin]a „Sportul
romånesc - moment zero“ la
Ministerul Tineretului [i Sportului

29 martie Participare la Conferin]a anual`
Anticorup]ie la Ministerul Justi]iei

|ncepånd cu 21 decembrie, 2012,
moment \n care a fost publicat` \n
Monitorul Oficial hot`rårea
Parlamentului pentru acordarea
\ncrederii Guvernului Ponta 2 [i pån` a
\mplinit 100 de zile la guvernare,
premierul Victor Ponta a semnat doar
99 de decizii, comparativ cu cele 315 pe
care le semnase \n primele 100 de zile
ale primului s`u guvern - un guvern
care nu avea \n parlament majoritatea
covår[itoare de care beneficiaz`
actualul executiv. Num`rul de
hot`råri ale guvernului a sc`zut
[i el \n aceea[i compara]ie, de
la 399 la 79.

Deciziile premierului s-au
referit \n mare parte la
numiri [i eliber`ri din
func]ie ale unor secretari de
stat, cu 38 de numiri [i 27
eliber`ri din func]ie, \ns`
alte decizii s-au referit la
numirea unor consilieri
onorifici ai premierului sau a
unor consilieri de stat \n cadrul
Cancelariei Primului-Ministru. O
decizie semnat` de Ponta pe 8
ianuarie stabile[te atribu]iile lui
Gabriel Oprea ca viceprim-ministru. 

De la instaurare, noul guvern condus
de Ponta a emis 17 ordonan]e de
urgen]`, [i 10 ordonan]e simple,
comparativ cu 16 ordonan]e de
urgen]` [i 3 ordonan]e simple la
bilan]ul realizat anterior de ZF. 
Pe 30 ianuarie, guvernul a pus \n
aplicare legea Codului de procedur`
civil`, iar pe 19 februarie a oficializat
prin ordonan]` de urgen]` timbrul de
mediu pentru autovehicule. Alte
ordonan]e de urgen]` s-au referit la
reforma \n sistemul s`n`t`]ii publice
sau reducerea unor arierate \n
economie, cuplat` cu alte m`suri
financiare. 

Camera Deputa]ilor a \nregistrat \n
perioada analizat` 99 de ini]iative

legislative, dintre care 81 au venit de la
guvern sub form` de proiect de lege. |n
aceea[i perioad` a guvernului anterior,
executivul \nregistrase doar 17
proiecte de lege la camera inferioar`.
Dintre ini]iativele legislative ale
guvernului, 47 s-au referit la aprobarea

unor ordonan]e de urgen]`, cum ar fi
cea legat` de \nfiin]area, organizarea
[i func]ionarea Autorit`]ii de
Supraveghere Financiar` (ASF), care
este \n prezent dat` spre promulgare,
sau cea de modificare a legii de
\nfiin]are a Agen]iei Na]ionale de
Integritate, proiect care este analizat
de Senat momentan. Alte ini]iative
legislative ale guvernului s-au referit la
aprobarea unor ordonan]e ale
guvernului, cum ar fi cea care
stabile[te m`suri speciale de
impozitare a activit`]ilor cu caracter de
monopol natural din sectorul energiei
electrice [i al gazului natural. |n
prezent proiectul este analizat de
comisiile de specialitate. 

BILAN}UL LEGISLATIV SUB MAJORITATE USL: 
16 ORDONAN}E DE URGEN}~, 10 ORDONAN}E SIMPLE 
{I 99 DECIZII ALE PREMIERULUI

REZUMATUL
ACTIVIT~}II
PREMIERULUI

9 particip`ri sau interven]ii 
la emisiuni televizate 

13 [edin]e 
de guvern

5 deplas`ri \n str`in`tate
(Austria, Belgia, Germania,
Danemarca, Fran]a)

7 \ntålniri cu oficiali (delega]ia
FMI, primarul ora[ului
Nürnberg, ministrul pentru
Europa al Marii Britanii etc.)

Agenda Ministerului Societ`]ii Informa]ionale,
condus de Dan Nica (PSD), a fost acaparat` de
rezolvarea unor probleme mai vechi r`mase pe
agenda institu]iei - cea mai important` dintre
ele fiind Po[ta Romån`. Ministerul a \ncercat
de asemenea s` salveze proiectul cu o
finan]are european` de 84 mil. euro prin care
s-ar crea o re]ea de net de mare vitez` \n
zonele defavorizate. |n discu]ie se mai afl̀  [i
strategia de trecere la televiziunea digital̀ , de
asemenea un subiect restant.

La Po[ta Romån`, cu afaceri de 300 de mil.
euro [i 6.000 de unit`]i po[tale, s-a numit
management privat de la \nceputul anului, \ns`
noii membri din consiliul de administra]ie [i
directorul general Ion Smeeianu nu au
prezentat \nc` niciuna din m`surile
implementate. Nici raportul cu rezultatele
companiei pe anul 2012 nu a fost f`cut public
pe site-ul companiei. Pachetul majoritar de
ac]iuni al Po[tei va fi scos la vånzare anul
acesta. Mirabela Tiron, Adrian Seceleanu

COMUNICA}II
Problemele mai vechi au acaparat agenda

Primele 100 de zile ale Guvernului Ponta 2 arat` c` nu exist` nicio diferen]` fa]` de Guvernul
Boc. Doar patru din cele 20 de ]inte asumate \n programul de guvernare au fost \ndeplinite

Romånia are nevoie de
acordul cu FMI, dar Guvernul
trebuie s  ̀aib  ̀curajul ca, \n
anumite politici de stimulare a
economiei, s  ̀se despart  ̀de
gåndirea Fondului. Trebuie
s`-[i asume riscuri, este
nevoie de curajul de a pune
piciorul \n prag, opineaz`
Florin Pogonaru, pre[edintele
Asocia]iei Oamenilor de
Afaceri din Romånia.
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