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Soros: “Brexit-ul poate crea o
miºcare care sã salveze UE”
l “Ceea ce pãrea inevitabila dezintegrare a UE,
ar putea deveni un impuls pozitiv pentru o
Europã mai puternicã ºi mai bunã”

Înainte ca britanicii sã voteze
pentru pãrãsirea Uniunii Europe-
ne (Brexit), criza refugiaþilor era
cea mai mare proble-
mã cu care se con-
f run ta Europa ,
jucând un rol crucial
în “ceea ce avea sã
fie mult mai marea
calamitate a Brexitu-
lui”, potrivit lui Ge-
orge Soros.

Investitorul ameri-
can a scris pentru pen-
tru Project Syndicate:
“Votul pentru Brexit a
adus un soc uriaº - în dimineaþa de
dupã referendum, dezintegrarea UE
pãrea aproape inevitabilã. Crizele

din alte state UE, în special din Italia,
au accentuat previziunile sumbre
privind supravieþuirea UE. Însã, pe

mãsurã ce ºocul iniþial
al referendumului bri-
tanic s-a estompat, s-a
întâmplat ceva
neaºteptat: tragedia
nu mai pare un fapt
împlinit. Mulþi alegã-
tori britanici au înce-
put sã aibã remuºcãri,
pe mãsurã ce ipoteti-
cul devenea realitate.
Lira sterlinã s-a prã-
buºit. Un nou referen-

dum scoþian a devenit tot mai proba-
bil. (V.R.)

(continuare în pagina 8)

ECOURILE SCRISORII CPBR

Van Groningen ºi Zamfir
“croºeteazã”: unul pe dos, altul pe faþã
l Cristi Danileþ: “Perfecþionarea magistraþilor trebuie sã fie continuã, iar
specializãri în domeniul bancar nu avem”
l Horaþius Dumbravã: “Acest îndemn cum cã ne pun la dispoziþie
specialiºti nu îºi are rostul"

Deputatul Daniel Zamfir a re-
acþionat ieri, public, la scri-
soarea Consiliului Patrona-

telor Bancare din România (CPBR),
trimiþând douã sesizãri, una minis-
trului Afacerilor Externe, Lazãr Co-
mãnescu ºi cealaltã preºedintelui
CSM, Mircea Aron.

Politicianul susþine: “Aºa-zisul
«apel» transmis de domnul van
Groningen cãtre Consiliul Supe-
rior al Magistraturii, Ministerul
Justiþiei, Institutul Naþional al Ma-
gistraturii ºi celor 15 preºedinþi ai
Curþilor de Apel conform cãruia

unele instanþe se pronunþã împo-
triva legii, încãlcând în acest fel
drepturile legitime care afecteazã
activitatea instituþiilor de credit
prin deciziile lor, constituie un
atac fãrã precedent la ordinea con-
stituþionalã”.

Dacã CPBR a preferat sã nu ofe-
re presei aceastã scrisoare, repre-
zentanþ i i Pat ronatulu i con-
firmându-ne cã nu au transmis pre-
sei documentul, Daniel Zamfir a
postat cele douã scrisori pe o reþea
de socializare.

În expunerea transmisã reprezen-

tanþilor justiþiei, Consiliul Patronate-
lor Bancare din România (CPBR) a
adus critici dure la adresa deciziilor
din instanþe adoptate în favoarea
clienþilor bancari. Documentul citat
aratã cã, prin adoptarea anumitor
decizii, “instanþele procedeazã la o
restricþionare a circulaþiei capitaluri-
lor, ceea ce contravine legislaþiei co-
munitare europene, care trebuie apli-
catã cu prioritate faþã de dreptul in-
tern”.

A.S.

(continuare în pagina 4)

EUGEN SCHEUªAN, ELECTROMAGNETICA:

“Propunem ca plata LED-urilor sã fie
efectuatã din economia de energie”
l “Singurul lucru care te poate scoate din crizã este cercetarea”
l “S-ar putea ca noul mod de viaþã sã fie criza perpetuã, în care singurele
instituþii neafectate de crizã rãmân bãncile. Dacã dau semne de crizã, toate
guvernele se grãbesc sã pompeze bani în bãnci”

Reporter: Care credeþi cã a fost
motivul Consiliului Concurenþei sã
va amendeze cu nouã milioane lei?
Aþi contestat aceastã decizie?

Recent, aþi declarat cã parteneria-
tul cu Hidroelectrica diferea faþã de
altele, având clauze favorabile
vânzãtorului.

ANDERI MURGULEÞ

(continuare în pagina 15)

ADMINISTRATORUL HIDROELECTRICA, AUDIAT LA DNA

Coºmarul lui Buzãianu
se numeºte Remus Borza
l Prejudiciu de peste 1 miliard de euro la retehnologizarea Porþile de Fier II

Dupã ce a denunþat contracte-
le cu “bãieþii deºtepþi”, care
cumpãrau energie ieftinã de

la Hidroelectrica ºi o revindeau mult
mai scump, administratorul judiciar
Remus Borza a fost audiat ieri la
DNA, în calitate de martor, într-un
dosar în care se fac cercetãri cu pri-
vire la un contract de retehnologiza-
re a Hidrocentralei Porþile de Fier II.

Cel mai marcant ”bãiat deºtept”
din energia româneascã este milio-
narul Nicolae Bogdan Buzãianu,
care, potrivit informaþiilor din presã,
a câºtigat miliarde de euro din con-
tractele cu Hidroelectrica, iar statul a
pierdut peste un miliard de euro.

Remus Borza a declarat ieri, la
ieºirea de la sediul DNA, cã este vor-
ba de douã contracte demarate în
urmã cu 15 ani, cu o valoare de apro-
ximativ 500 milioane euro, aici fiind
inclusã ºi retehnologizarea Porþilor
de Fier II (PF 2).

Administratul judiciar a spus cã
omul de afaceri Bogdan Buzãianu
este “omniprezent” în aceste con-
tracte de retehnologizare de la Hi-
droelectrica, fiind responsabil ºi de
starea de degradare de la UCM
Reºiþa.

În opinia administratorului judi-
ciar, aceste contracte au afectat “dra-
matic” Hidroelectrica, deoarece
compania a înregistrat un prejudiciu
de un miliard de euro prin acordarea
de lucrãri prin încredinþare directã,
fãrã sã se recurgã la o procedurã
transparentã de licitaþie: “În perioa-

da 1997-2012, o singurã centralã s-a
retehnologizat prin procedura de li-
citaþie. Mã refer la Lotru-Ciunget, o
centralã de 510 MW, la care preþul
retehnologizãrii a fost de 113.000
euro/MW. La Porþile de Fier II, pen-
tru care am fost audiat astãzi (n.r.
ieri) ca martor, preþul retehnologizã-
rii a fost de 12 ori mai mare, de 1,3
milioane euro/MW. Diferenþa între
Lotru-Ciunget ºi PF II este un con-
tract atribuit prin licitaþie publicã —

Lotru-Ciunget, contract cu
încredinþare directã — Porþile de
Fier II”.

Remus Borza a declarat cã res-
ponsabil pentru aceastã situaþie este
un consorþiu de firme care a benefi-
ciat de lucrãri cu încredinþare directã
de la Hidroelectrica în detrimentul
companiei de stat.

A.S.

(continuare în pagina 4)

Oferta de titluri de stat pentru
populaþie - suprasubscrisã,
dupã douã zile

(Interviu cu domnul ªtefan Nanu, director general Direcþia de trezorerie
ºi datorie publicã din MFP)

Reporter: Care a fost subscrierea,
dupã primele douã zile ale ofertei de
titluri de stat? Cum aþi ales perioada
aceasta de varã, când lumea este în
concediu?

ªtefan Nanu: Subscrierile au
ajuns, astãzi (n.r. ieri), la 108,8 mi-

lioane de lei.
A fost o surprizã chiar ºi pentru

noi, dupã ce luni, subscrierile au
atins 32,7 milioane de lei, jumãtate
din cât s-a subscris, per total, în ofer-
ta de anul trecut. Luni, erau deja 655
de investitori care au participat la

ofertã, aproximativ jumãtate din nu-
mãrul de anul trecut.

Nu am þintit neapãrat perioada
aceasta de varã, puteam sã o amâ-
nãm ºi pentru toamnã însã am reuºit
sã fim gata cu documentaþia într-un
timp destul de scurt ºi am decis sã nu
mai aºteptãm. Pentru cei care au
concedii, am mãrit perioada de sub-
scripþie la trei sãptãmâni, ca sã prin-
dã mãcar o perioadã din ofertã.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

BlackRock:
Marea Britanie -
în recesiune,
anul viitor

Marea Britanie va intra în recesiu-
ne, în anul care vine, iar în fiecare
din cei cinci ani viitori, creºterea va
fi cu cel puþin 0,5 puncte procentuale
mai redusã decât estimãrile prece-
dente, din cauza Brexitului (ieºirea
þãrii din Uniunea Europeanã), con-
form previziunilor BlackRock, cel
mai mare administrator de active din
lume.

“Recesiunea este, acum, scenariul
nostru de bazã”, declarã Richard
Turnill, strateg-ºef pentru investiþii
la BlackRock. În opinia sa, incertitu-
dinile economice se vor menþine la
un nivel ridicat dupã decizia pentru
Brexit.

Turnill a menþionat: “va fi o redu-
cere semnificativã a investiþiilor în
Marea Britanie”.

BlackRock mai estimeazã cã lira
sterlinã va continua sã scadã, în con-
diþiile în care Banca Angliei va redu-
ce dobânzile la zero ºi va extinde
programul de achiziþii de obligaþiuni.
Însã, conform BlackRock, moneda
britanicã nu va coborî pânã la parita-
te cu dolarul.

Sãptãmâna trecutã, lira a scãzut
pânã la cel mai redus curs din ultimii
31 de ani: 1,2796 dolari, pierzând
aproape 15% de la momentul refe-
rendumului pentru Brexit, des-
fãºurat în 23 iunie.

V.R.

Plata corpurilor de iluminat LED, pe care o propunem sistemului ºcolar ºi celui
de sãnãtate, ar trebui sã se facã din economia de energie electricã, ne-a de-
clarat, recent, Eugen Scheuºan, directorul general al Electromagnetica, în ca-
drul unui interviu acordat ziarului BURSA.
Domnia sa susþine cã un beneficiu important al LED-urilor este durata de
viaþã mult mai mare: “Dacã la tuburile cu neon discutãm de 5.000 de ore de
funcþionare cu o scãdere la jumãtate a intensitãþii luminoase dupã 1.000 de
ore de funcþionare, la LED-uri discutãm despre zeci de mii de ore de funcþio-
nare, iar la capãtul acestor zeci de mii de ore corpurile cu LED-uri nu se sting,
doar lumineazã cu o intensitate mai micã. În principiu, se considerã cã, la scã-
derea cu 30% a iluminãrii, ºi-a încheiat perioada de viaþã”.

(continuare în pagina 15)

Investitorii au subscris titluri de
stat de 108,8 milioane de lei, în
primele douã zile ale emisiunii prin
care statul vrea sã împrumute 100
de milioane de lei de la populaþie,
potrivit lui ªtefan Nanu, director
general Direcþia de trezorerie ºi
datorie publicã din Ministerul
Finanþelor Publice.
Luni, 655 de investitori subscrisese-
rã titluri de 32,7 milioane de lei.
Oferta se deruleazã în perioada
11-29 iulie, dobânda fiind de
2,15% pe an. Titlurile au scadenþa
în 2018, valoarea nominalã fiind
de 100 de lei.
ªtefan Nanu a precizat cã un de-
ponent trebuie sã aibã la o bancã o
dobândã de 2,5% pe an, ca sã
acopere câºtigul din titlurile de
stat, având în vedere cã acestea
nu se impoziteazã ºi nu existã co-
misioane de subscriere, la cele pa-
tru bãnci din consorþiul de inter-
mediere (BCR, BRD, Raiffeisen ºi
Banca Transilvania).


