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Autoritatea
Bancarã Europeanã
nu va derula teste
de stres în 2015

Autoritatea Bancarã Europeanã
(EBA) nu va derula, anul acesta,
teste de stres în rândul bãncilor din
Uniunea Europeanã (UE), însã va
iniþia pregãtirile pentru urmãtoarea
rundã de teste, programatã pentru
2016.

“În loc sã deruleze teste de stres în
2015, EBA va organiza un exerciþiu
de transparenþã similar cu cel efec-
tuat în 2013”, a informat autoritatea,
menþionând cã exerciþiul de transpa-
renþã va furniza date detaliate cu pri-
vire la bilanþul ºi portofoliile bãnci-
lor din UE.

EBAprecizeazã cã la baza deciziei
sale de a nu derula o nouã rundã de
teste în 2015 stau progresele realizate
de bãncile din UE în privinþa consoli-
dãrii bilanþurilor lor, dupã analiza ca-
litãþii activelor lor, derulatã în 2014.

În toamna anului trecut, EBA a
analizat 123 de instituþii bancare din
Europa. Toate instituþiile de credit
din afara zonei euro au trecut testele.
Doar 13 bãnci europene au picat ve-
rificãrile.

Bãncile cu deficit de capital au
avut la dispoziþie douã sãptãmâni de
la publicarea rezultatelor testelor de
stres (în 26 octombrie 2014) ca sã in-
formeze Banca Centralã Europeanã
cum intenþioneazã sã-l acopere.
Aceste bãnci trebuie sã-ºi acopere
necesarul de capital în decurs de
nouã luni de la anunþul rezultatelor
testelor.

V.R.

EXCLUSIVITATE

ANRE auditeazã investiþiile
distribuitorilor de energie
l Deputaþii, tentaþi sã facã ºi o comisie de anchetã privind îndeplinirea
investiþiilor asumate la privatizarea fostelor filiale Electrica

Reglementatorul pieþei noa-
stre de energie (ANRE) a
declanºat un audit intern

asupra investiþiilor realizate în reþe-
lele noastre de distribuþie a energiei
electrice în perioada 2005-2012,
ne-a declarat, ieri, Emil Calotã, vi-
cepreºedintele instituþiei.

Domnia sa ne-a explicat: “În ter-
meni tehnici, auditul vizeazã baza
activelor reglementate (BAR), indi-
cator utilizat în calcularea ratei de re-
cuperare reglementate (RRR), prin
care sunt remunerate investiþiile în
reþea prin tarifele aprobate. Vrem sã
vedem exact ce investiþii au fost rea-
lizate în reþelele de distribuþie în pe-
rioada menþionatã ºi dacã acestea co-
respund tarifelor acordate de-a lun-

gul vremii. În cazul în care consta-
tãm discrepanþe, vom diminua veni-
turile reglementate ale operatorilor”.

De asemenea, ANRE va evalua
investiþiile în reþelele de distribuþie ºi
din perspectiva eficienþei ºi a benefi-
ciilor aduse consumatorilor. Domnul
Calotã ne-a spus cã, în acest sens,
ANRE analizeazã elemente precum
reducerea pierderilor din reþele.

În faþa membrilor Comisiei de Indu-
strii din Camera Deputaþilor, vice-
preºedintele ANRE a discutat, ieri, de-
spre acest demers al ANRE, pe care îl
considerã unul provocator pentru cã ac-
cesul la datele necesare este unul greoi.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

Atena propune mãsuri
anti-sãrãcie de
200 milioane de euro
l BERD se angajeazã sã finanþeze companiile
din Grecia pânã în 2020

Guvernul de la Atena a stabilit pri-
mele mãsuri menite sã rezolve criza
umanitarã din þarã, planul în materie
urmând sã fie su-
pus votului Parla-
mentului zilele
acestea.

Pachetul înaintat
de Executiv Legi-
slativului de la Ate-
na costã aproxima-
tiv 200 de milioane
de euro ºi include,
printre altele, spri-
jin pentru plata chiriilor familiilor
nevoiaºe, furnizarea de electricitate
gratuitã, de bonuri alimentare ºi
accesul gratuit la transportul public.

Finanþarea acestor mãsuri va pro-

veni din mai multe programe euro-
pene, iar prioritate au familiile cu
ºomeri ºi copii mici.

Potrivit cifrelor
guvernului grec,
35,7% din popula-
þia elenã era ame-
ninþatã de sãrãcie ºi
excludere socialã
în 2013.

Executivul elen
considerã cã pova-
ra financiarã a ace-
stui proiect este

micã ºi, odatã implementate mãsuri-
le care îl alcãtuiesc, este posibil sã fie
relansat consumul intern. (A.V.)

(continuare în pagina 2)
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ÎMPRUMUTAÞII ÎN FRANCI ELVEÞIENI MAI AU O ZI SÃ SE
ÎNSCRIE ÎN GRUPUL DE NEGOCIERE

Clienþii bãncilor acceptã
conversia la cursul zilei,
cu discount la sold
l Alin Iacob, AURSF: “Dacã negocierile vor avea succes, bãncile ºi-ar
putea repara, cel puþin în parte, imaginea pe care tot ele ºi-au compromis-o
dupã 2008, prin modul în care au tratat relaþiile cu clienþii”

M
âine este ultima zi în
care împrumutaþii în
franci elveþieni (CHF)
se pot înscrie în gru-

pul ce urmeazã sã negocieze cu bãn-
cile pe marginea situaþiei în care se
aflã, ca urmare a creºterii neaºteptate
a monedei elveþiene.

Liderii Grupului clienþilor cu cre-
dite în CHF, care organizeazã aceastã
acþiune, subliniazã, pe pagina de so-
cializare, cã doar cei care se vor
înscrie în asociaþie ºi vor face paºii
urmãtori, în conformitate cu Planul
de negociere, vor fi reprezentaþi la
discuþii, ofertele bãncilor urmând sã
fie adresate numai acestora.

Alin Iacob, preºedintele Asocia-
þiei Utilizatorilor Români de Servicii
Financiare (AURSF), sub coordona-
rea cãruia vor fi derulate negocierile,
ne-a precizat cã, prin aceastã acþiune,
se încearcã obþinerea unui rãspuns la
aºteptãrile oamenilor, respectiv scã-
derea semnificativã a ratelor lunare
plãtite de clienþi.

Potrivit domniei sale, acest lucru
ar putea fi realizat în mai multe mo-
duri: prin reducerea dobânzilor, prin
micºorarea sau eliminarea comisioa-

nelor (acolo unde acestea existã) sau
prin conversia creditelor din CHF în
lei, fie la un curs cât mai apropiat de
cursul istoric, fie la cursul zilei si-
multan cu aplicarea unei reduceri
semnificative la soldul în lei rezultat
în urma conversiei. Sau, evident,
prin combinarea tuturor metodelor
amintite anterior.

Alin Iacob ne-a declarat: “Cheia
oricãrei soluþii o reprezintã, aºa
cum corect au susþinut ºi înalþi ofi-

ciali ai Bãncii Naþionale a României,
împãrþirea poverii între bãnci ºi
clienþi, în condiþiile în care, pânã în
prezent, doar clienþii au fost cei care
au suportat aceastã povarã, deºi
vina pentru existenþa creditelor care
s-au dovedit a avea un grad foarte
ridicat de risc pentru clienþi o poartã
bãncile.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

40 MILIOANE DE EURO – DATORIILE MEDIAFAX GROUP

BRAT se pregãteºte sã ia
þeapã de la Adrian Sârbu

“Mediafax” Group are
datorii de aproximativ 40
milioane de euro, potrivit
tabelului preliminar al
creanþelor având data de
referinþã 16 decembrie
2014.

ING Bank este înscri-
sã cu o creanþã garantatã
de 68,98 milioane de lei
(circa 15,3 milioane de
euro), reprezentând 53%
din totalul creanþelor ºi
100% din totalul crean-
þelor garantate.

Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã
(ANAF) apare cu o cre-
anþã totalã admisã de
57,033 milioane de lei
(12,6 milioane de euro),
iar salariaþii s-au înscris
cu doar 6.800 de lei.

Tabelul preliminar al creanþelor
continuã cu aproximativ 95 de credi-
tori chirografari, care sunt negaran-
taþi, având o valoare totalã de circa
12 milioane de euro. Printre aceºtia
se numãrã Administraþia Naþionalã

de Meteorologie (servicii prestate
neachitate), Alistar Security (servi-
cii pazã), Ana Hotels (servicii de ca-
tering, închiriere locaþie), Biroul
Român de Audit al Tirajelor
Transmedia (servicii de mãsurare

audienþã ºi cotizaþie BRAT), Centrul
Medical Unirea (prestãri servicii
medicale), Poºta Românã, Grand
Plaza Hotel, dar ºi Ro Naturenstein
(chirie, utilitãþi ºi administrare de
circa 20 milioane de lei).

Primele creanþe plãtite sunt cele
grantate, apoi cele salariale, ur-
meazã creanþele bugetare ºi, în cele
din urmã, cele chirografare (nega-
rantate).

Potrivit specialiºtilor în insolven-
þã, de obicei, creanþele chirografare
nu prea se achitã.

La cererea KPMG Restructuring
SPRL, administratorul judiciar al
Mediafax Group, Tribunalul a decis
prelungirea termenului de depunere
a raportului insolvenþei cu 30 de zile.

În motivarea cererii se aratã cã
asupra Mediafax Group au avut loc
percheziþii ºi un control inopinat
efectuat de ANAF, în urma cãrora
s-au ridicat înscrisuri contabile, ce
au fost restituite la jumãtatea lunii
ianuarie 2015, au fost instituite mã-
suri asigurãtorii asupra bunurilor
mobile ale companiei ºi popriri
asupra sumelor datorate de clienþii
companiei, astfel încât, potrivit
KPMG Restructuring SPRL, la
acest moment, lichiditãþile Media-
fax Group sunt mai mici faþã de
calculele rezultate în baza contrac-
telor.

A.S.

(continuare în pagina 3)

PREZENÞA RIDICATÃ A DAT PESTE CAP CALCULELE CANDIDAÞILOR

SIF Banat-Criºana intrã în “era Drãgoi”

Bogdan Drãgoi a fost singurul
din cei 21 de candidaþi care a
intrat în Consiliul de Admi-

nistraþie al SIF1 Banat-Criºana, dupã
alegerile de ieri, obþinând 77,09%
din voturile exprimate.

Deºi în piaþã existau aºteptãri cã se
vor ocupa douã sau trei locuri din
cele patru din CA-ul SIF1, calculele
au fost încurcate de prezenþa foarte
mare, de 25%, din care au rãmas va-
labile voturi cumulând 22% din ca-
pitalul companiei.

Acþionarii ºi-au împãrþit voturile
la 21 de candidaþi, care ºi-au fãcut
campanie electoralã intensã înainte
de AGA, ceea ce a dus la o dispersie
a voturilor ºi, practic, la pierderea

alegerilor “la mustaþã”, pentru can-
didaþii clasaþi imediat dupã Bogdan
Drãgoi, care nu au reuºit sã treacã de
pragul necesar de peste jumãtate din
voturi.

Cãtãlin Dobrescu, manager tran-
zacþii la SIF Banat-Criºana, a obþinut
47,87% din voturi, Octavian Avrã-
moiu, fostul ºef de cabinet al lui
Drãgoi, a primit 47,71% din voturi,
iar Ana Bobircã, Chief Investment
Oficer la Central European Finan-
cial Services, unde este ºi partener
alãturi de omul de afaceri Florin Po-
gonaru, a obþinut 40,28% din voturi-
le exprimate.

Tensiunea a fost la cote maxime,
ieri, au apreciat unii acþionari pre-

zenþi la AGA, în timp ce alþii au spus
cã ºedinþa a fost liniºtitã, “zbuciu-
mul” fiind probabil doar în sufletele
candidaþilor.

Ca sã-ºi poatã exercita funcþia de
administrator SIF1, Bogdan Drãgoi
trebuie sã obþinã avizul Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã.

Fostul ministru de finanþe Bogdan
Drãgoi a declarat, înainte de alegeri,
cã îºi doreºte sã devinã preºedinte
–director general la SIF Banat
Criºana.

Domnia sa ne-a spus cã a prezen-
tat acþionarilor o strategie pe douã
planuri – plusvaloare pentru SIF1 ºi
dezvoltarea pieþei de capital.

În condiþile în care acþionarii SIF1

nu au mai vãzut dividende de doi ani
de zile, Bogdan Drãgoi s-a declarat
adeptul unui echilibru între dezvol-
tarea structuralã a companiei, prin
investiþii inteligente ºi profitabile, ºi
distribuirea de dividende. Domnia sa
ne-a spus, recent: “Nu cred cã lichi-
darea SIF-urilor este o soluþie efi-
cientã dar, în acelaºi timp, înþeleg cât
de important este return-ul pentru in-
vestitori. În final, decizia de distribu-
ire a dividendelor aparþine Adunãrii
Generale a Acþionarilor, organul su-
prem de conducere a unei companii,
ale cãrui decizii nu pot fi contestate
de nimeni”.

În condiþiile în care în piaþã au
existat zvonuri cã ar fi apropiat de

grupul din jurul fostului preºedinte
Dragoº Bîlteanu, Bogdan Drãgoi a
þinut sã sublinieze cã nu face parte
din niciun grup ºi nu reprezintã pe
nimeni, precizând cã nu are nici o
deþinere la SIF Banat Criºana.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Adrian Sârbu, încã 30 de zile în arest
Curtea de Apel Bucureºti a admis ieri propunerea Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ), dispunând prelungirea arestãrii
preventive a lui Adrian Sârbu pentru 30 de zile, începând cu 6 martie
2015. Patronul Mediafax Group are drept de contestaþie în 48 de ore de la
comunicare.
Adrian Sârbu este arestat preventiv pentru evaziune fiscalã ºi spãlare de
bani. Citiþi tabelul creditorilor în pagina 3.

Potrivit cifrelor
guvernului grec,
35,7% din populaþia
elenã era ameninþatã
de sãrãcie ºi excludere
socialã în 2013.


