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China
ameninþã
SUA cu
taxe pe
importuri
de 3 miliarde
de dolari

China a anunþat, vineri, cã pregã-
teºte tarife pentru importuri americane
în valoare de 3 miliarde de dolari, care
includ articole de la carne de porc la
oþel, cerând totodatã Statelor Unite “sã
se retragã de pe marginea prãpastiei”,
dupã ce, joi, preºedintele Donald
Trump a semnat un memorandum ce
conþine taxe vamale punitive pentru
bunuri chinezeºti în valoare de pânã la
60 de miliarde de dolari.

Ministerul Comerþului din China a
mai menþionat cã taxele impuse recent
de administraþia Trump importurilor
de oþel ºi aluminiu încalcã regulile
comerciale internaþionale.

Memorandumul semnat de Trump
prevede impunerea tarifelor pentru
importurile din China numai dupã o
perioadã de consultãri de 30 de zile,
ceea ce eliminã pericolul declanºãrii
unui rãzboi comercial imediat.

V.R.

(continuare în pagina 4)
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“Energia nu trebuie sã fie
o armã politicã”

l"Companiile offshore vor plãti nivelul maxim de 13% la redevenþe" l “Mi-aº dori sã se consume cât mai
mult gaz în România” l “Poate unul dintre producãtorii de gaz natural se uitã ºi la oportunitatea de a intra
în producþia de îngrãºãminte chimice în România” l “Nu mai cred cã va fi construitã o capacitate de
interconectare între Austria ºi Ungaria de 4,4 miliarde mc” l “Exploatãrile din Marea Neagrã - cel mai
important ºi mai strategic proiect pentru România în domeniul energetic” l “Ieºirea publicã durã a
Comisarului Canete este puþin nejustificatã”

(Interviu cu domnul Rãzvan Nicolescu, consultant în cadrul Deloitte, fost ministru pentru energie ºi fost
preºedinte al Agenþiei Europene de Reglementare în Energie)

Reporter: Consideraþi cã demara-
rea exploatãrilor din Marea Neagrã
este un proces benefic pentru statul
român?

Rãzvan Nicolescu: Categoric da.
Este cel mai important ºi mai strategic
proiect pentru România în domeniul
energetic. Poate genera miliarde de
dolari la bugetul de stat ºi o mult mai
bunã securitate energeticã pentru þara
noastrã. Nerealizarea lui ar fi o mare
loviturã la interesul naþional ºi
strategic al þãrii noastre.

Reporter: Ce paºi mai trebuie fãcuþi
pentru demararea acestor exploatãri?

Rãzvan Nicolescu: Companiile
sunt în faza de explorare, fãcând eva-
luãri pentru trecerea în faza de dezvol-
tare. În Marea Neagrã s-a descoperit
gaz natural. Nu sunt foarte multe situa-
þii de acest fel în lume. În cele mai mul-
te situaþii offshore se exploateazã pe-
trol ºi mai puþin gaz natural. În cazul
gazului natural, proiectele sunt mai
scumpe, deoarece costurile cu
infrastructurã sunt mai mari.

Reporter: Cum apreciaþi declara-
þiile recente ale comisarului Miguel
Arias Canete cu privire la amenda-

mentele OUG 64? Ar putea fi afectate
exploatãrile din Marea Neagrã ºi ex-
portul de gaze, dacã amendamentele la
OUG nu se vor rezolva?

Rãzvan Nicolescu: Pe fond, Comi-
sarul spune lucruri foarte corecte pe
care le-am anticipat ºi pe care Comisia
Europeanã le-a mai spus de-a lungul

timpului. Ca formã, tonul public dur
nu mi se pare unul foarte potrivit. Pânã
la urmã, Parlamentul României, vo-
luntar, a decis sã se consulte cu Comi-
sia Europeanã ºi nu a luat nici o decizie
fãrã sã existe o înþelegere prealabilã.
Din acest motiv, aceastã ieºire publicã
durã a Comisarului cred cã este puþin
nejustificatã. Cu prima ocazie când îl
voi întâlni, îi voi comunica acest punct
de vedere personal. Pentru spiritul UE
este nevoie ca între instituþiile naþiona-
le ºi cele comunitare sã existe respect.
Cunosc bine acest spirit pentru cã am
lucrat ºi pentru statul român ºi pentru
Uniunea Europeanã ca preºedinte al
Agenþiei Europene de Reglementare
în Energie.

Reporter: BRUA a fost conceput
ca un proiect benefic pentru România.
Având în vedere recentele evoluþii
pe aceastã temã, care este opinia
dumneavoastrã cu privire la BRUA ºi
beneficiile pe care acest gazoduct le
poate avea pentru România?

A consemnat

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 8)

Fostul CEO al “Conpet”,
candidat pentru Consiliul
de Supraveghere al
“Transelectrica”

Liviu Ilaºi, fostul director general al “Con-
pet”, este unul dintre cei ºapte candidaþi
pentru funcþia de membru provizoriu al

Consiliului de Supraveghere (CS) al Transelec-
trica (TEL), în vederea alegerilor din Adunarea
Generalã a Acþionarilor programatã pentru
29/30 martie. Liviu Ilaºi a fost înlocuit, în de-
cembrie, de la conducerea executivã a Conpet.

Pe lista finalã a candidaþilor, postatã pe site-ul
Transelectrica, se mai regãsesc patru dintre actua-
lii membri ai CS, respectiv Radu Cristian Eugen,
Fãnel Mihalcea, Constantin Dumitru ºi Alin-So-
rin Mitricã. De asemenea, au fost depuse candidaturile pentru Ion Ciuculete ºi
Gheorghe Olteanu, ambii prezentaþi drept ingineri.

Acþionarii Transelectrica (TEL) au fost convocaþi, pe 29 martie, pentru numi-
rea membrilor Consiliului de Supraveghere, însã, ulterior, convocatorul a fost
completat, la cererea Ministerului Economiei, cu puncte referitoare la alegerea
administratorilor provizorii, pentru mandate de douã luni, începând cu 31 martie.

La Adunarea generalã a acþionarilor din 29 martie va fi prezentatã ºi o infor-
mare privind situaþia execuþiei contractelor de mandat ale membrilor Consiliului
de Supraveghere ºi ai Directoratului din perioada 2013-2017, din perspectiva
îndeplinirii indicatorilor de performanþã asumaþi prin Planul de administrare/Pla-
nul de management ºi contractele de mandat.

Conform notei pregãtite pentru AGA, actualul management al Transelectrica
considerã nejustificatã plata componentei variabile a remuneraþiei foºtilor mem-
brii ai Consiliului de Supraveghere ºi ai Directoratului, care au dat în judecatã
compania pentru obþinerea acestor bonusuri. În prezent, cinci foºti membri ai Di-
rectoratului (Toni Teau, Constantin Vãduva, Octavian Lohan, Cristian Viºan ºi
Ciprian Diaconu) ºi patru foºti membri CS (Ovidiu Artopolescu, Dãnuþ Sandu,
Cãtãlin Chimirel ºi Radu Bugicã) au intentat procese împotriva Transelectrica,
aceºtia solicitând în total aproximativ 15 milioane de lei plus dobânzi.

Recent, Consiliul de Supraveghere al Transelectrica a decis desemnarea urmã-
toarelor persoane în calitatea de membri provizorii ai Directoratului, pentru patru
luni, începând cu data de 17 martie 2018: Georgeta - Corina Popescu, Andreea -
Georgiana Florea, Dan - Valeriu Ardelean, Florin - Cristian Tãtaru.

Consiliul de Supraveghere a ales-o ca Preºedinte al Directoratului pe doamna
Georgeta - Corina Popescu.

Operatorul de transport de energie electricã Transelectrica (TEL) a înregistrat,
anul trecut, un profit net de 26 de milioane de lei, în scãdere cu 90% faþã de cel
obþinut în 2016, de 272 milioane de lei, evoluþie determinatã, în principal, de scã-
derea tarifelor de trans port al energiei electrice ºi a tarifelor din serviciul de si-
stem tehnologic, se aratã în raportul companiei.

Ministerul Economiei este acþionarul majoritar al Transelectrica, cu o deþinere
de 58,68%. (ADINA ARDELEANU)

SIF Moldova vrea sã îºi
schimbe numele în First
Romania Capital Invest
l Conducerea SIF2 a propus dividende de
0,05 lei/unitate

A
cþionarii SIF2 Moldova au
fost convocaþi, pe 27 aprilie
2018, la Adunarea Generalã,

printre propunerile conducerii fiind ºi
aprobarea schimbãrii denumirii socie-
tãþii, din Societatea de Investitii Fi-
nanciare Moldova, în First Romania
Capital Invest, potrivit unui raport
transmis Bursei de Valori Bucureºti.

Totodatã, pe ordinea de zi a AGA,
se gãseºte ºi aprobarea dividendului
brut/acþiune de 0,05 lei, dar ºi aproba-
rea derulãrii unui program de rãscum-
pãrare a acþiunilor proprii în scopul re-
ducerii capitalului social.

SIF Moldova intenþioneazã sã rãs-
cumpere maxim 11.000.000 acþiuni

(1,09% din capitalul social), la un preþ
maxim de 2,5 lei/unitate.

SIF2 a raportat un profit net de
164,8 milioane lei, în 2017, în creºtere
cu 33,65% faþã de rezultatul anului an-
terior. Activele totale deþinute de SIF
Moldova, la 31 decembrie 2017 în va-
loare de 1.880 milioane lei, au crescut
cu 9,38% faþã de anul 2016, ca efect al
creºterii valorii juste a activelor finan-
ciare, aratã compania în raport. În ca-
drul activelor totale, ponderea o deþin
activele financiare respectiv 96,62%
(2016: 91,77%), cuprinzând în princi-
pal activele financiare disponibile
pentru vânzare. (A.A.)

(continuare în pagina 4)

DANIEL ZAMFIR A REDEPUS PROIECTUL PENTRU

MODIFICAREA STATUTULUI BNR:

“Mi se pare normal ca cei din
BNR sã nu aibã imunitate”
l Zamfir: “Nu am fãcut decât sã-mi însuºesc recomandãrile preºedintelui Iohannis”

Senatorul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir a redepus, la finalul
sãptãmânii trecute, proiectul

de lege care prevede eliminarea, din
Legea Statutului BNR, a articolului
care prevede cã membrii conducerii
Bãncii Naþionale au imunitate civilã
ºi penalã.

Iniþiativa legislativã a fost depusã
iniþial în anul 2016, însã, ulterior, a fost
clasatã. Daniel Zamfir ne-a precizat:
“Am constatat cã proiectul de lege nu a
intrat în procedurã parlamentarã în le-
gislaþia trecutã, fiind clasat. De aceea,
am redepus, ieri (n.r. joi), proiectul le-
gislativ. Iniþiativa mea mi se pare foar-
te fireascã, nu ºtiu de ce surprinde.

Chiar preºedintele Klaus Iohannis a
trimis înapoi în Parlament, pentru ree-
xaminare, Legea de înfiinþare a Comi-
tetului Naþional pentru Supraveghere
Macroprudenþialã, fãcând referire,
printre altele, la douã prevederi - cele
care transpuneau, practic, articolul 25
din Legea Statutului BNR - care vizau
faptul cã cei din conducerea Comitetu-
lui au imunitate penalã ºi civilã,
creându-se, astfel, un grup de persoane
care exced cadrul constituþional, ce
spune cã nimeni nu este mai presus de
lege.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Am luat un ºantier naval ºi mai multe probleme
D incolo de comunicarea pa-

triotardã, mândrã ºi chiar
autolaudativã: “Este pentru

prima datã în ultimii 28 de ani când
statul român preia con-
trolul asupra unui obiec-
tiv industrial strategic
privatizat. Din calitatea
de acþionar majoritar
putem sã protejãm efi-
cient interesele statului
român ºi putem sã pro-
tejãm inclusiv forþa de
muncã înalt calificatã
de la ªantierul Naval
(n.n. Mangalia)”, susþinutã de minis-
trul Economiei, Dãnuþ Andruºcã,
acesta ar fi trebuit sã ne informeze
complet, corect ºi convingãtor, în
mãsura în care a înþeles problemele

de la Mangalia. Chiar dacã primirea
”moca” a 2% din acþiuni e mai puþin
decât ºi-ar fi dorit fostul premier Mi-
hai Tudose (care declarase: „Am în-

cercat ºi se pare cã vom reuºi
sã rãscumpãrãm 51% din ac-
þiunile pe care le deþine Dae-
woo la ºantierul naval”), fap-
tul marcheazã un eveniment
ºi, dupã pãrerea mea, readu-
ce în dezbatere ºi decizie pu-
blicã rolul statului în econo-
mie. Nu pot sã nu remarc cã e
prima ”etatizare”, probabil
un exerciþiu ideologic pun-

ctual, înainte de ”etatizarea în masã”
propusã prin înfiinþarea Fondului
Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii.

În 1997, în urma unui joint-ventu-
re s-a înfiinþat societatea mixtã Dae-

woo Mangalia Heavy Industries SA
(DMHI), prin asocierea dintre SC
ªantierul Naval 2 Mai SA Mangalia
ºi firma coreeanã Daewoo Heavy
Industries Ltd. (actualmente Dae-
woo Shipbuilding & Marine Engi-
nee r ing) . Capi ta lu l soc ia l l a
înfiinþare a fost de 103,92 milioane
dolari, din care sud-coreenii au in-
trat în asociere cu 53 milioane de
dolari (din care 23 de milioane de
dolari sub forma unui know-how),
obþinând 51% din acþiuni, iar partea
românã a participat cu aport în natu-
rã reprezentând majoritatea active-
lor sale fixe, evaluate la 50,92 mi-
lioane dolari, pentru care a primit
49% din acþiuni.
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