
Moody’s a redus
calificativele
“Société Générale”
ºi “Credit Agricole”
l Guvernul de la Paris
susþine cã sistemul
bancar francez este
foarte solid

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service a redus
cu o treaptã calificativele de credit
ale bãncilor franceze “Credit Agri-
cole” SA ºi “Société Générale” SA,
pe fondul incertitudinilor privind ex-
punerea acestora la datoria Greciei.

Ratingul pentru datoriile pe ter-
men lung ale “Société Générale”, a
doua bancã din Franþa, a fost redus
de la “Aa2” la “Aa3”, cu perspectivã
negativã. În cazul “Credit Agricole”,
calificativul a fost redus de la “Aa1”
la “Aa2”, iar cel privind soliditatea
financiarã - de la “C+” la “C”.

De menþionat cã agenþia a menþinut
calificativul “Aa2” aflat sub suprave-
ghere al “BNP Paribas” SA, cea mai
mare bancã din Franþa. Moody’s ara-
tã cã profitabilitatea “BNP Paribas”
ºi capitalul de bazã îi permit bãncii sã
suporte expunerile pe Grecia, Portu-
galia ºi Irlanda. Agenþia a extins,
însã, evaluarea cu implicaþii negati-
ve a calificativului ºi a subliniat cã
este puþin probabilã reducerea ratin-
gului “BNP Paribas” cu mai mult de
o treaptã. (A.V.)
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Elveþienii de la “Mineco” vor exploata
minele “Moldomin”
l ANAF a cerut schimbarea lichidatorului judiciar, aceastã solicitare urmând sã fie soluþionatã astãzi

S
ocietatea “Mineco” din
Elveþia va exploata minele
“Moldomin” SA, dupã ce a
câºtigat licitaþia de vânzare

a acestora, portivit „RTZ & Part-
ners” - lichidator judiciar al debitoa-
rei: “«Mineco» a fost desemnatã,
ieri, câºtigãtoarea procedurii de ne-
gociere directã privind valorificarea
bunurilor imobile absolut indis-
pensabile exploatãrii, împreunã cu
transferul licenþei de exploatare, de-
þinute de cãtre «Moldomin»”.

Grupul “Mineco” AG, care ac-
þioneazã în diferite þãri ºi domenii
de activitate, deþinând trei mine în
stare de funcþionare (douã în Ser-

bia ºi una în Bosnia) ºi alte active în
þãri ca Muntenegru sau Chile, s-a
angajat cã va face investiþii în va-
loare de minim 150 de milioane de
euro, la minele din Moldova Nouã,
nivelul investiþiilor necesare fiind
previzionat în caietul de sarcini la
cel puþin 50 de milioane de euro,
ne-a declarat Rãzvan Zãvãleanu,
Managing Partner al „RTZ & Part-
ners” SPRL. Potrivit domniei sale,
“Mineco” va pãstra cei 45-50 de
salar iaþ i de la “Moldomin”,
urmând sã creeze circa 400-500 de
noi locuri de muncã, urmând sã
aducã specialiºti din alte þãri care
sã-i instruiascã pe angajaþi.

Procedura de vânzare a minelor a
fost începutã cu mai multe luni în
urmã, fiind suspendatã temporar de
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã (ANAF), în calitate de credi-
tor bugetar. În legãturã cu acest lu-
cru, domnul Zãvãleanu ne-a spus:
“Sãptãmâna trecutã, a fost judecatã
acþiunea de suspendare ºi sistare a
activitãþii de valorificare a activelor
de la «Moldomin», fiind respinsã de
judecãtorul sindic. ANAF a promo-
vat ºi o cerere de schimbare a lichi-
datorului judiciar, care urmeazã sã se
judece mâine (n.r. astãzi).

Reprezentanþii ANAF considerã
cã procedura de vânzare nu a fost

condusã corect. Acum, dupã decizia
judecãtorului sindic, nu ºtiu dacã ei
îºi vor mai menþine cererea. Vom ve-
dea ce se va întâmpla”.

Rãzvan Zãvãleanu ne-a mai preci-
zat cã preþul obþinut de la cumpãrãtor
este mai mare decât valoarea minimã
de vânzare stabilitã de creditori, adã-
ugând: “Preþul real se calculeazã, de
fapt, adunând banii achitaþi cãtre
creditori cu suma care reprezintã
obligaþiile de mediu - în jur de 68 de
milioane de euro - ºi cu valoarea in-
vestiþiilor asumate”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

C
ând un ziarist de la
BURSA se duce la Me-
diaº, înseamnã cã ori se
privatizeazã “Romgaz”

printr-o bursã, ori se privatizeazã
“Transgaz”, ori se întâmplã ceva
special cu gazele.

Dar, între 5 ºi 11 septembrie, la
Mediaº, a avut loc “Mediaº Central
European Film Festival 7+1”
(MCEFF), care, fiind un festival de
film, aºa cum o aratã titulatura, a
avut o singurã legãturã cu gazele: a
primit finanþare de la “Romgaz”.

La iniþiativa regizorului Radu Ga-
brea, cu sprijinul primarului Tudor
Neamþu al municipiului Mediaº ºi cu
concursul Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã “Regiunea Târna-

velor”, Festivalul a prezentat filmele
câºtigãtoare ale premiului naþional
din Cehia, Slovacia, Austria, Unga-
ria, România, Polonia ºi Slovenia,
invitând ºi Israelul, la aceastã primã
ediþie. Programul a adãugat filme
omagiate sau evidenþiate pe plan na-
þional sau internaþional, propuse de
Institutele Culturale ale þãrilor parti-
cipante.

Juriul aacordaturmãtoarelepremii:
- Premiul pentru cea mai bunã

imagine: Andras Nagy, “Biblioteca
Pascal”;

- Premiul pentru cel mai bun regi-
zor: Florian ªerban, “Eu când vreau
sã fluier, fluier”;

- Premiul juriului: Gey Oni, “Va-
lea curajului”;

- Premiul pentru cea mai bunã in-
terpretare: Ursula Strauss, ”Poate în
altã viaþã”;

- Marele premiu : “Little Rose” –
Trandafiraºul, regia Jan Kida-
wa-Blonski;

- Premiul publicului: „Mahler ºi

Freud”, regia Percy ºi Felix Adlo.
Dincolo de interesul pentru mani-

festarea culturalã, se aflã, însã, con-
ceptul care a structurat-o – “A treia
Europã” – un concept controversat,
considerat, chiar, periculos din punct
de vedere politic, atribuindu-i-se po-
tenþialul sã destrame cusãtura Mun-
þilor Carpaþi, din întinsul României.

UNIM DOUÃ IMPERII

Ideea de “A treia Europã” a fost
pusã în circulaþie în douã variante
opuse.

Prin 1990, Dan Zamfirescu, unul
dintre patriarhii protocronismului
anilor `70, scria, în tradiþia tracologi-
lor care considerau cã leagãnul civi-
lizaþiei lumii se gãseºte în Bucegi:

”Se atribuie lui Martin Heidegger
[…] cã din spaþiul culturii româneºti
ºi în genere din spaþiul sud-est euro-
pean, aceastã “a treia Europã” care,
de la bizantini n-a mai jucat un rol
major în destinele culturii universa-
le, comparativ cu rolul Occidentului
(ºi al culturilor integrate lui din Eu-
ropa Centralã ºi Rãsãriteanã) sau al
Rusiei secolelor XIX ºi XX, cã din
aceastã «Atreia Europã» va porni re-
generarea sufleteascã ºi spiritualã a
bãtrânului nostru continent”.

Zamfirescu înþelegea prin “Atreia
Europã” spaþiul de influenþã heleni-
cã ºi din Imperiul Bizantin, alungit,
de la noi, mult spre sud-est.

Cealaltã variantã, a programului
intercultural “Atreia Europã”, iniþiat
la Timiºoara de Cornel Ungureanu,
Mircea Mihãieº, Adriana Babeþi ºi
alþii, construieºte, peste ideea ger-
manã de “Mitteleuropa” (Europa
Centralã ºi de Est), redefinirea iden-
titãþii culturale transilvane, drept
moºtenitoare a tradiþiilor cu rãdãcini
în Imperiul Austro-Ungar, într-un
spaþiu unde holocaustul a pus capãt
influenþei culturii idiº care se dez-
voltase aici.

Aceastã din urmã variantã a con-
ceptului a structurat lista de invitaþi a

Festivalului, în ideea cã þãrile celei de
“Atreia Europe” au o contribuþie cul-
turalã distinctã, o voce care, în pofida
incontestabilei diversitãþi, primeºte
unitate prin vecinãtate ºi reciproce in-
fluenþe, în cursul unor destine istori-
ce, deseori, comune. (Sã notãm cã,
printr-o coincidenþã, “Mediaº”, în
ungureºte Medgyes, vine din combi-
naþia maghiarului megyés, cu
sârbo-croatul medjaš, rezultând

românescul megieº - cuvânt cu circu-
laþie în Moldova ºi Þara Româneascã
medievale -, care înseamnã “þãran li-
ber”, dar ºi “vecin”, astfel cã locaþia
Festivalului promovând “vecinãta-
tea” nici nu putea fi mai bine aleasã).

Sincer, mi-ar face mare plãcere sã
fie adevãrat cã dacii i-ar fi învãþat sã
scrie pe români ºi cã Floarea de Colþ
ne apãrã de bubuli, dar cred cã asta-i
ficþiune.

În schimb, cred, realmente, cã sin-
tetizãm într-un mod propriu influen-
þele a douã mari imperii, iar apropie-
rea culturalã de vecinii noºtri ne spo-
reºte inclusiv ºansele economice,
mai ales acum, când “zona euro”,
(ceea ce aº numi “prima Europã”), se
aflã în imploziesubgreutateaUniunii.

MAKE
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TUDOR CARANFIL, DESPRE FILMUL ROMÂNESC

S-a epuizat “Noul val”?

Comunismul ne-a lãsat, spune
Tudor Caranfil, baza mate-
rialã a unei industrii de peli-

culã impresionatã ºi câteva filme, nu
multe, menþioneazã “Pãdurea
spânzuraþilor”, “Croaziera”, “Dacii”
(debut în superproducþie, competiti-
ve la nivel european), “Ilustrate cu
flori de câmp” sau “Moromeþii”.

“În rest, rãmâneam o cinemato-
grafie provincialã, mimeticã. O

vreme îi imitaserãm pe sovietici,
apoi am trecut la imitaþii ale mode-
lor occidentale.

Caranfil spune cã cenzura este o
permanenþã în cinematografia noas-
trã, indiferent de regimul politic:

“Înainte funcþiona autocenzura,
astãzi legea o fac finanþatorii”.

În opinia criticului de film, ci-
neaºtii români din generaþia trecutã
au sãvârºit eroarea sã lase publicul de

izbeliºte, la mâna Hollywood-ului:
“Cu excepþia lui Lucian Pintilie, s-au
apucat sã facã pretinse «filme de au-
tor», pentru festivaluri ºi premii, ne-
convingãtoare atât în competiþii, cât
ºi în confruntãrile cu publicul româ-
nesc, drept urmare, au ieºit din piaþã
ºi piaþa a cãzut ºi a devenit sãracã.

MAKE
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A treia Europã, în festival de film, la Mediaº

La cei 74 de ani ai sãi, Radu Gabrea a hotãrât sã promoveze

spaþiul de “La rãscrucea imperiilor moarte”, cum

parafrazeazã regizorul, ca sã situeze România la intersecþia

Austro-Ungariei cu Bizanþul.

O jumãtate de secol de acerbã criticã de film s-a fãcut prezen-
tã, cu discreþie, la Festivalul de film de la Mediaº: este vorba
despre Tudor Caranfil.
Vreau sã spun cã Tudor Caranfil a fost acolo.
A împlinit, sãptãmâna aceasta, optzeci de ani.
A asistat, sãptãmâna trecutã, la
naºterea unui nou festival de film.
Membru în juriul “Federaþiei Interna-
þionale a Criticilor de Film”, Tudor
Caranfil este privit drept un fel de ur-
sitoare rea, de care cineaºtii se tem,
dar este chematã pentru c-ar fi chiar
mai rãu dacã n-ai chema-o – aºa,
mãcar, ºtii la ce sã te aºtepþi…
Ziarului BURSA, însã, i-a încredinþat
o apreciere surprinzãtoare.
“În condiþii de eficacitate îndoielni-
cã a genului acestuia de festivaluri,
întreprinderi lucrative ºi artificiale
susþinute, îndeobºte, prin subven-
þiile statului ºi prin finanþãri ale
companiilor, cel de aici, de la Mediaº, m-a surprins prin utilita-
te ºi prin riguroasa lui definiþie”, adãugând în continuare: “În
patru cuvinte, plec de aici îmbogãþit”, Tudor Caranfil izbuc-
neºte în râs - “M-a plãtit domnul Gabrea!” -, dupã care excla-

mã “ªterge asta!”, apoi revine zâmbind, “Ba nu, las-o, e ade-
vãratã! Domnul Gabrea m-a plãtit prin ceea ce am avut de
câºtigat în materie de cinema”.
Alãturi de premierele din þãrile central-europene, Tudor Caranfil a
urmãrit gala filmului mut evreiesc, de la sinagoga din Mediaº (fil-

me de limba idiº, restaurate, din arhi-
va Centrului Naþional de Film Evreiesc
al Universitãþii Brandeis din Boston),
mãrturisind cã, pânã acum, i-a lipsit
din dicþionarul sãu: “N-am avut nicio
informaþie despre cinematograful idiº,
iar retrospectiva programatã de Festi-
val mi-a completat informaþia – un lu-
cru la care nu m-am aºteptat”, a spus
criticul (pe cartea sa de vizitã, pe fond
negru, este înscrisã ocupaþia, cu litere
albe, în franþuzeºte: “Historien du Ci-
nema”).
“A fost un Festival de film mut ºi
vorbitor, în care aceste douã para-
lele s-au intersectat”, a conchis Tu-

dor Caranfil, forþând geometria Euclidianã.
Criticul a acordat ziarului BURSA un scurt interviu despre si-
tuaþia filmului românesc, interviu realizat în episoade ale
câtorva zile diferite din sãptãmâna Festivalului.
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LICHIDIZAREA DEÞINERILOR SIF LA BCR

Tudor Ciurezu: Propunerea “Erste”,
la mâna acþionarilor SIF
lZiarul BURSA a anunþat, încã de la începutul lunii august, cã “Erste” a fãcut o ofertã concretã SIF-urilor

“Erste” ºi SIF-urile au definitivat ter-
menii unei înþelegeri asupra lichidizãrii
participaþiilor la BCR, ne-a declarat Tu-
dorCiurezu,preºedinteleSIF5Oltenia.

Ciurezu este primul oficial al
SIF-urilor care confirmã cã cele cinci
societãþi au ajuns la un acord cu ac-

þionarul majoritar al Bãncii Comer-
ciale Române. “Am negociat terme-
nii unei înþelegeri cu Erste, însã nu
vã pot spune despre ce este vorba,
întrucât urmeazã sã fie discutatã în
consiliile de administraþie ale
SIF-urilor”, ne-a declarat domnia sa.

Preºedintele SIF5 a lãsat însã sã se
înþeleagã cã propunerea “Erste” pre-
supune vânzarea unei pãrþi din deþi-
nerea SIF ºi schimbul restului în ac-
þiuni “Erste”.

Ziarul BURSA a anunþat, de la înce-
putul lunii august, cã discuþiile între ac-

þionarii BCR se apropie de final. Ioan
Cuzman, preºedintele SIF1 Banat
Criºana, ne-a declarat, atunci, cã “Erste”
a fãcut o ofertã concretã SIF-urilor.

ADINA ARDELEANU
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Euro, la
maximul
acestui an

Moneda europeanã a atins, ieri,
maximul acestui an, Banca Naþiona-
lã a României (BNR) afiºând un curs
de referinþã de 4,2886 lei/euro. Pari-
tatea de ieri a fost cu 0,64 bani peste
cea din ºedinþa anterioarã.

Un nivel atât de înalt nu a mai fost
atins din 29 decembrie 2010, când
euro a fost cotat la 4,2914 lei. Mone-
da europeanã s-a apreciat cu 0,44%
în raport cu leul, de la începutul anu-
lui ºi pânã în prezent.

Euro s-a întãrit, ieri, ºi pe pieþele
internaþionale, cursul euro/dolar
ajungând la nivelul de 1.3728 unitãþi,
în creºtere cu 0,36% faþã de ºedinþa
precedentã, în contextul în care,
“Moody’s” a retrogradat, în cursul
dimineþii de ieri, ratingurile bãncilor
franceze Société Générale ºi Credit
Agricole.

ELENA VOINEA
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Citiþi, în pag.16, articolul “BNP Paribas”
vinde active riscante de 70 de miliarde
euro.

MCEFF


