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Conflict mocnit
la Poºta Românã

C
ompania Naþionalã
Poºta Românã SA
pare cã stã pe un bu-
toi de pulbere, dacã
þinem cont de adre-
sele înaintate condu-
cerii de cãtre repre-
zentanþii angajaþi-

lor, dar ºi de materialele apãrute în
mass-media în ultima perioadã. To-
tul ar fi pornit, aºa cum reiese din se-
sizarea formulatã de Sindicatul Lu-
crãtorilor Poºtali din România
(SLPR) ºi înaintatã Consiliului de
Administraþie al companiei naþiona-
le, în urma deciziilor luate de Valen-
tin ªtefan, directorul general al CN
Poºta Românã SA, care a dispus mo-
dificarea structurii organizatorice ºi
de personal prin desfiinþarea a 3938
de posturi neocupate din sectoarele
operaþional, auxiliar ºi funcþio-
nar-administrativ ºi intenþia de des-

fiinþare a altor 1000 de posturi.
Reprezentanþii angajaþilor susþin

cã deciziile lui Valentin ªtefan încal-
cã legislaþiamuncii ºi a dialogului so-
cial, atât timp cât nu s-a consultat cu
liderii de sindicat înainte de a consti-
tui noua organigramã a CN Poºta
Românã SA.

�Echipamanagerialã dã dovadã de
lipsã de profesionalism, lipsã de pre-
dictibilitate ºi de transparenþã dinmo-
ment ce structura organizatoricã a
companiei a fostmodificatã de trei ori
în douã luni, iar la începutul lunii fe-
bruarie a dorit sã o modifice a patra
oarã, aºa cum rezultã din adresa
101/322/27.01.2023, din care reiese
cã viziunea conducerii asupra reorga-
nizãrii oscileazã ºi s-a modificat din
nou.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

l Sindicaliºtii susþin cã directorul general Valentin ªtefan a

dispus, fãrã consultarea cu reprezentanþii angajaþilor, desfiinþarea

a peste 4000 de posturi, deºi compania se confruntã cu lipsã de

personall Valentin ªtefan: “Am desfiinþat 4000 de posturi ºi

am înfiinþat 12.000”

Ilustraþie de MAKE

Conflict generat de
reducerea privilegiilor
liderilor de sindicat?

D
irectorul general al Poºtei Române, Valentin ªtefan, susþine cã ac-
tualul conflict dintre sindicat ºi conducerea companiei a izbucnit
dupã ce a decis reducerea privilegiilor de care se bucurau liderii de
sindicat din bugetul CN Poºta Românã SA.

�Am redus foarte mult din privilegiile respective, pentru cã sindicatul se
hrãnea din companie ºi nu îºi desfãºura activitatea cu resurse proprii. E nor-
mal ca acest lucru sã nu se mai întâmple deoarece compania trebuie sã aibã
grijã de angajaþi, de clienþi, de acþionari ºi nu de sindicat. ªimai este o proble-
mã: sindicatul � poate cã este preamult spus cã a cãpuºat � dar cu siguranþã a
controlat CN Poºta Românã SA foarte mulþi ani.

(continuare în pagina 3)

Germania se
grãbeºte cãtre un
viitor luminos în
care va domni
întunericul

V
iitorul �luminos� al celei mai
mari economii din Europa
tocmai a fost planificat de au-
toritãþile de la Berlin, în ca-

drul raportului privind starea, evoluþia
ºi securitatea furnizãrii de elec-
tricitate.

"Se poate spune cã securita-
tea furnizãrii de electricitate în
perioada 2025 - 2031 este ga-
rantatã, chiar dacã este eliminat
complet cãrbunele pânã în
2030", este concluzia raportu-
lui "Stand und Entwicklung der Ver-
sorgungssicherheit im Bereich der
Versorgung mit Elektrizität", elaborat
de Agenþia Federalã a Reþelelor din
Germania (BNetzA), în conformitate
cu obligaþiile legale ale guvernului fe-
deral. Raportul este disponibil la adre-
sa www.bmwk.de/ Redaktion/DE/
Downloads/V/ versorgungssicherheit-

sbericht-strom.html.
Optimismul concluziei dispare

complet când se trece la premisele pe
baza cãrora a fost construitã, care ar
putea fi rezumate prin �Germania va

avea electricitate suficientã,
dacã nu va exista cerere�, dupã
cum scrie publicaþia Tichys
Einblick.

TE mai accentueazã faptul
cã �raportul asupra securitãþii
furnizãrii energiei electrice este
un document al eºecului ºi o

hartã a dezastrului�, în condiþiile în
care aºa-numita securitate depinde
într-o foarte mare mãsurã de importu-
rile de electricitate de la vecini ºi poate
fi asiguratã doar prin reducerea în ori-
ce moment a cererii, care se va face ºi
prin oprirea neanunþatã a curentului pe
scarã largã.

(continuare în pagina 9)

SÃPTÃMÂNA ACEASTA, DUPÃ CUTREMURE

Bursa din Istanbul
a pierdut 35 de
miliarde de dolari
din capitalizarea
companiilor
l Tranzacþiile au fost oprite ieri, dupã ce indicele major BIST-100 a
scãzut cu 7%

B
ursa de Valori din Istanbul
(Borsa Istanbul) ºi-a suspen-
dat operaþiunile ieri, pentru
prima datã în ultimii 24 de

ani, dupã ce indicele major BIST-100
a scãzut cu 7,1% în prima orã de tran-
zacþionare, ca urmare a temerilor ge-
nerate de cutremurele devastatoare
din ultimele zile, potrivit Bloomberg.

�Bursa deValori a decis sã opreascã
tranzacþiile cu acþiuni, contracte futu-

res ºi options�, a informat operatorul
Borsa Istanbul într-un comunicat de
presã, fãrã sã precizeze când vor fi
reluate tranzacþiile.

De la începutul sãptãmânii curente,
indicele BIST-100 a scãzut cu 16%,
ceea ce a ºters aproape 35 de miliarde
de dolari din capitalizarea de piaþã a
companiilor incluse în acesta.

V.R.
(continuare în pagina 12)

TRADEVILLE:

Apple Inc. - vânzãri
în scãdere

A
pple este o companie ameri-
canã de tehnologie cu sediul
în Cupertino, care proiectea-
zã, produce ºi comercializea-

zã smartphone-uri, tablete, computere
personale (PC) ºi alte accesorii. De
asemenea, compania oferã soluþii sof-
tware ºi servicii conexe. Portofoliul
de produse Apple include Iphone,
iPad, iMac, Apple Watch ºi Apple
TV.
Analiza ultimelor rezultate

financiare

Apple a anunþat rezultatele finan-
ciare aferente primului trimestru al
anului fiscal 2023, încheiat la 31 de-
cembrie 2022. Este pentru prima data
când gigantul tehnologic rateazã pre-
viziunile analiºtilor, în ultimii ºapte
ani, , conform unui raport elaborat de
Departamentul deAnalizã al Tradevil-
le. (https://tradeville.ro/?utm_sour-
ce=bursaro&%%2020utm_medium=
media&utm_campaign=treviq)

Vânzãrile totale au fost de 117,2
miliarde dolari în trimesrul întâi fiscal
din 2023 (-5,4%vs T1 2022), sub esti-
mãrile analiºtilor care preconizau
vânzãri totale de 121,1miliarde dolari.
Este pentru prima datã când vânzãrile
globale ale Apple sunt în scãdere de la
an la an, din 2019 pânã în prezent.
Marja brutã înregistratã în primul tri-
mestru din 2023 a fost de 43%, în linie
cu estimãrile analiºtilor, dar în scãdere
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut
(43,7%).

Profitul operaþional amarcat o con-
tracþie de 13,% înT12023 vsT12022,
pânã la valoarea de 36miliarde dolari,
în timp ce profitul net al companiei a
fost de 30 miliarde dolari (-13,3% vs
T1 2022).

EPS a fost de 1,88 dolari, în scãdere
cu 10,4% ºi sub estimãrile analiºtilor
de 1,94 dolari.

F.A.
(continuare în pagina 9)
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