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Pro-europeanul
Van der Bellen a câºtigat
alegerile din Austria

Candidatul independent Alexan-
der Van der Bellen, susþinut de Parti-
dul Verzilor, a câºtigat alegerile pre-
zidenþiale desfãºurate duminicã în
Austria, învingându-l pe Norbert
Hofer, sprijinit de extrema dreaptã.

Van der Bellen a obþinut cu 53,3%
din voturile exprimate, iar Hofer -
46,7%.

Curtea Constituþionalã din Au-
stria a decis, în luna iulie, repetarea
alegerilor prezidenþiale din mai, care
au fost pierdute la diferenþã micã de
candidatul Norbert Hofer. Acesta
din urmã a contestat rezultatul de
atunci, invocând probleme majore la
numãrarea voturilor.

Preºedintele Consiliului Europe-
an, Donald Tusk, a salutat victoria
lui Van der Bellen, apreciind cã
aceasta va contribui la pãstrarea
unitãþii Europei.

“În numele Uniunii Europene, ºi
personal, vã urez mult succes”, a de-
clarat Tusk, într-un comunicat, adã-
ugând: “În timp ce ne confruntãm cu
numeroase ºi dificile provocãri, con-
tinuarea contribuþiei constructive a
Austriei la cãutarea de soluþii comu-
ne în Europa ºi la menþinerea unitãþii
europene va rãmâne primordialã”.

Totodatã, preºedintele Parlamen-
tului European, Martin Schulz, a sa-
lutat rezultatul alegerilor din Au-
stria, considerându-l o “înfrângere
grea a naþionalismului ºi
populismului anti-european”.

V.R.
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Slovacia câºtigã o investiþie
de 60 de milioane de euro,
în detrimentul României

Producãtorul nipon de echipa-
mente electrice Minebea va investi
aproape 60 de milioane de euro în
construcþia unei fabrici în estul Slo-
vaciei, unde va crea peste 1.000 de
locuri de muncã, a anunþat, vineri,
premierul Robert Fico, transmit
TASR, Reuters ºi site-ul specta-
tor.sme.sk, citate de Agerpres.

Ministrul slovac al Economiei a
declarat cã þara sa a concurat cu alte
state pentru investiþia Minebea.

“În runda finalã am concurat cu
România. Deºi forþa de muncã este
mai ieftinã în România, Minebea a
decis sã investeascã în Kosice”, a
afirmat oficialul slovac, adãugând cã
fabrica va fi operaþionalã în 2018.

Unitatea va furniza componente
pentru aviaþie, industria auto ºi sec-
torul electronic, a anunþat Fico,
într-o conferinþã de presã comunã cu
reprezentanþii Minebea, dupã sem-
narea acordului în Kosice.

În fabricã vor lucra 1.000 de mun-
citori ºi 100 de persoane vor fi anga-

jate în Departamentul de Cerceta-
re-Dezvoltare, o veste bunã pentru
Kosice, unde rata ºomajului a urcat
la 13% în octombrie, cu 4% mai mult
decât media naþionalã.

În urmãtorii cinci ani, Minebea ar
putea extinde investiþia la 100 de mi-
lioane de euro ºi ar putea dubla nu-
mãrul de angajaþi, a anunþat premie-
rul slovac.

Cu o populaþie de 5,4 milioane de
locuitori, Slovacia - þarã membrã a zo-
nei euro - este cel mai mare producãtor
auto din lume, în termeni de producþie
per capita, graþie uzinelor construite în
ultimele douã decenii de Volkswagen,
Kia Motors ºi PSA Peugeot Citroen.
În 2018, ar urma sã fie inauguratã ºi
noua fabricã Jaguar Land Rover, unde
va fi produs SUV-ul Discovery.

Producþia auto este responsabilã
pentru 44% din industria Slovaciei,
precum ºi pentru 35% din exporturi-
le Slovaciei. De asemenea, acest sec-
tor asigurã un loc de muncã pentru
peste 200.000 de angajaþi. n

DUPÃ CE ACTORUL TOMA CUZIN A OBÞINUT ÎN INSTANÞÃ
ÎNCUVIINÞAREA EXECUTÃRII BÃNCII

Bancpost: “Deciziile instanþelor sunt
neunitare, pe clauzele abuzive”

Bancpost urmeazã sã fie exe-
cutatã, în aceste zile, de ac-
torul Toma Cuzin, care in-

terpreteazã personajul Firicel din se-
rialul Las Fierbinþi, ne-a spus Rãz-
van Barac, avocatul care-l reprezin-
tã pe client. Toma Cuzin a câºtigat
definitiv, în instanþã, într-un proces
cu Bancpost deschis pe clauze abu-
zive, dupã ce a contractat, în urmã
cu nouã ani, un credit în franci elve-
þieni (CHF), de la aceastã instituþie
financiarã.

Avocatul Barac ne-a declarat:
“Domnul Cuzin a obþinut deja
încuviinþarea în instanþã pentru
executarea bãncii, iar acum un ex-
pert calculeazã sumele încasate
abuziv de bancã prin majorarea
dobânzii faþã de nivelul din con-
tract ºi prin solicitarea comisioane-

lor de administrare lunarã, sume
care trebuie restituite clientului de
Bancpost”.

Potrivit specialistului, dupã ce
executorul judecãtoresc va înfiinþa
poprirea pe sumele respective, debi-
torul îºi va primi banii în circa cinci
zile, recuperarea banilor de la bãnci

prin executare silitã “nefiind o
problemã”.

Rãzvan Barac ne-a mai spus:
“Înaintea pronunþãrii soluþiei de la
Curtea de Apel, au avut loc negocieri
între client ºi reprezentanþii Banc-
post, aceºtia din urmã încercând sã
introducã din nou unele clauze abu-
zive. Mai exact, a fost încheiat un
acord de platã între cele douã pãrþi,
în vederea achitãrii unei sume fixe
lunare, acord pe care orice consuma-
tor care doreºte sã-ºi salveze locuin-
þa de la executare l-ar semna ºi în
care au fost introduse clauze abuzive
legate de soldul creditului. Clientul a
hotãrât sã meargã mai departe în
instanþã”.

EMILIA OLESCU
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NOI OFERTE PUBLICE LA COMPANIILE DE STAT, INCLUSE ÎN DOCUMENTUL
STRATEGIC “ROMÂNIA COMPETITIVÃ”

Guvernul vrea sã
listeze câte 20–25%
din Hidroelectrica,
CEC Bank ºi
Telekom România
l Documentul precizeazã, ca mãsurã,
implementarea planului declarat al ASF de
eliminare a pragurilor la SIF-uri, ca efect al
modificãrii legislaþiei existente ºi al clarificãrii
regimului fondurilor de investiþii, pânã cel târziu
în …. mai 2016 l Sunt propuse oferte secundare
la Petrom ºi Romgaz

G
uvernul tehnocrat con-
dus de Dacian Cioloº
propune listarea unor
pachete de câte 20–25%

din Hidroelectrica ºi din CEC Bank,
între mãsurile pentru dezvoltarea
pieþei de capital, incluse în docu-

mentul strategic final “România
Competitivã”, rezultat în urma dez-
baterilor iniþiaze de Executiv, în luna
iulie.

ADINA ARDELEANU
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PREMIERUL DE LA ROMA
DEMISIONEAZÃ

BCE ia în calcul
salvarea bãncilor
italiene cu bani
publici
l Scad acþiunile bãncilor italiene l Eurogroup:
“Rezultatul referendumului din Italia nu
reprezintã începutul unei noi crize”

Autoritãþile din Italia ar putea
fi nevoite sã injecteze fon-
duri publice pentru salvarea

unor bãnci din þarã, inclusiv prin
achiziþia de participaþii la aceste in-
stituþii, potrivit afirmaþiilor fãcute
ieri de Ewald Nowotny, membru în
consiliul guvernatorilor Bãncii Cen-
trale Europene (BCE).

Domnia sa a declarat, conform
Reuters: “Diferenþa dintre Italia ºi
alte state membre ale UE, precum
Germania ºi Austria, este cã, pânã
acum, în Italia nu a fost acordat un

ajutor public semnificativ bãncilor,
nici nu fost realizatã o preluare de
cãtre stat a acestora. În consecinþã,
nu poate fi exclusã necesitatea ca
statul sã preia participaþii la bãnci”.

Modalitatea concretã în care se va
face recapitalizarea bãncilor ar urma
sã facã subiectul discuþiilor între Ita-
lia, BCE ºi Comisia Europeanã, a
mai spus Nowotny, subliniind cã nu
existã niciun risc ca Italia sã iasã din
zona euro. (A.V.)
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OVIDIU AGLICERU, DIRECTORUL GENERAL AL
HIDROELECTRICA:

“Hidroagregatul 4 de la Porþile de Fier 1
va fi repus în funcþiune pânã la 7 decembrie”

l Ovidiu Agliceru: “Incidentul nu a pus în
pericol nicio clipã instalaþiile Hidrocentralei
Porþile de Fier 1”

Hidroagregatul 4 de la Hidrocen-
trala Porþile de Fier va fi repus în
funcþiune pânã miercuri, 7 decem-
brie, a declarat Ovidiu Agliceru,
director general al companiei
Hidroelectrica, în urma apariþiei in-
formaþiilor cã centrala de la Porþile
de Fier a fost inundatã.

Domnia sa a adãugat: “Toate cele-
lalte hidroagregate care aveau pro-
gram au rãmas în funcþiune în condi-

þiile în care debitul Dunãrii nu
depãºeºte posibilitatea de uzinare cu
trei hidroagregate. În prezent, în
hidrocentrala Porþile de Fier 1 sunt
disponibile cinci hidroagregate.
Incidentul nu a pus în pericol nicio
clipã instalaþiile Hidrocentralei
Porþile de Fier 1 ºi nici nu a afectat
funcþionarea Sistemului Energetic
Naþional”. (A.M.)
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DOCUMENTUL FINAL ROMANIA COMPETITIVÃ:

“Impulsionarea capitalului autohton, fãrã aversiune
faþã de capitalul extern”

Dezideratul impulsionãrii capi-
talului autohton nu trebuie sã
fie caracterizat de aversiune

faþã de capitalul extern, acesta fiind

complementar celui local, creând
condiþii favorabile ºi pentru dezvolta-
rea acestuia din urmã, potrivit docu-
mentului final “România Competitivã

- un proiect pentru o dezvoltare eco-
nomicã sustenabilã 2016 - 2020”,
care integreazã comentariile ºi obser-
vaþiile primite în urma sesiunilor con-

sultative, capitolul “Capital autohton
ºi Investiþii strãine directe”.

A.S.
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