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BVB cere despãgubiri de o sutã de mii
de euro de la un fost angajat

Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) a cerut instanþei sã
oblige un fost angajat sã îi

plãteascã 432.100 de lei (aproxima-
tiv o sutã de mii de euro), drept des-
pãgubiri civile pentru cã acesta i-ar
fi adus un prejudiciu mo-
ral constând în vãtãmarea
dreptului la imagine ºi re-
putaþie al societãþii, potri-
vit unui document primit
de ziarul "BURSA".

Cererea BVB vine în
contextul în care fostul
angajat a dat Bursa de Va-
lori în judecatã, con-
testând decizia prin care a
fost concediat. Primul ter-
men al procesului a fost fi-
xat pe 14 august 2012.

“Am primit acasã cere-
rea Bursei de Valori, lipitã
de uºã, dar am verificat dacã a fost
depusã ºi la Tribunalul Bucureºti ºi
mi s-a rãspuns cã este la dosar”, a
precizat fostul angajat BVB, adã-
ugând: “Probabil cã BVB încearcã
astfel sã mã determine sã renunþ la
contestaþia de concediere”.

În cererea transmisã instanþei,

avocaþii Bursei de Valori argumen-
teazã cã fostul angajat al BVB a fã-
cut o serie de “demersuri ºicanato-
rii” faþã de societate, precum sesiza-
rea Consiliului Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii (CNCD)

ºi a Inspectoratului Teritorial de
Muncã al Municipiului Bucureºti
(ITM), ca sã verifice o pretinsã con-
cediere nelegalã, pe criterii de
vârstã.

Avocaþii BVB au mai susþinut,
printre altele, ºi cã fostul angajat ar fi
prezentat denaturat anumite aspecte

în sesizãrile transmise celor douã
instituþii.

CNCD a decis sã deschidã o inves-
tigaþie la BVB, la sesizarea fostului
angajat, în varã.

Acesta nu este singurul litigiu în
care BVB se confruntã
cu foºti angajaþi.

Anul trecut, condu-
cerea Bursei a fost ne-
voitã sã primeascã îna-
poi douã angajate pe
care le concediase,
dupã ce acestea au
câºtigat în instanþã liti-
giile împotriva BVB.
Surse care nu au dorit
sã le fie citate numele
ne-au precizat cã BVB
a fost nevoitã sã le des-
pãgubeascã pe cele
douã angajate cu valoa-

rea salariilor majorate, indexate ºi
reactualizate, precum ºi cu celelalte
drepturi de care ar fi beneficiat de la
data concedierii ºi pânã la reintegra-
re efectivã.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN
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Fitch a retrogradat RBS ºi
“Lloyds”

Agenþia de evaluare Fitch Ratings
a coborât, ieri, ratingurile “Royal
Bank of Scotland” (RBS) ºi “Lloyds
Banking” din Marea Britanie,
aducând ca argument pentru aceastã
mãsurã reducerea probabilitãþii ca
cele douã bãnci sã beneficieze de
sprijin guvernamental în viitor.

“Fitch” a redus calificativul celor
douã bãnci la “A”, de la “AA-”, ºi a
plasat ratingul “Barclays” Plc sub su-
praveghere, cu implicaþii negative.

Franþa crede cã EFSF trebuie
sã se transforme în bancã

FranþaconsiderãcãFondulEurope-
an pentru Stabilitate Financiarã
(EFSF) ar trebui transformat în bancã,
în vederea creºterii capacitãþii finan-
ciare a acestuia, informeazã Reuters.

“Considerãm cã, în mod evident,
cea mai solidã cale de creºtere a resur-
selor fondului ar fi ca acesta sã devinã
bancã, iar încolaborarecuBancaCen-
tralã Europeanã sã poatã avea o capa-
citate financiarãmaimare”, aafirmato
sursã din Ministerul de Finanþe de la
Paris, adãugând însã cã aceastã ipote-
zã este incertã, deoarece banca centra-
lã ºi-aexprimatdejaopinianegativã.

Proteste la Bursa din
Londra, la finele
sãptãmânii

Demonstraþiile “Occupy Wall
Street”, lansate în SUA, se extind, iar
la finele acestei sãptãmâni va avea loc
un protest în faþa Bursei de Valori din
Londra (London Stock Exchange –
LSE), anunþã Bloomberg.

(Citiþi detalii în pagina 16)

Suedia: Riscurile la
adresa industriei bancare
europene cresc rapid

Riscurile care ameninþã industria
bancarã din Europa se înmulþesc ra-
pid, în condiþiile în care situaþia din
Grecia afecteazã întreaga regiune,
afirmã Martin Andersson, directorul
general al Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã din Suedia.

“Nu vedem niciun semn pozitiv”,
a afirmat Andersson, citat de Bloom-
berg, adãugând: “Lucrurile se înrãu-
tãþesc ºi, bineînþeles, sunt tot mai
multe temeri cu privire la lichiditate
ºi solvabilitate”.

Rusia nu aºteaptã soluþii
pentru crizã
de la summitul G20

Diferenþele fundamentale de viziu-
ne cu privire la criza datoriilor din Eu-
ropa par sã împiedice liderii G20 sã re-
zolve problema cu ocazia reuniunii de
la Cannes, din 3-4 noiembrie, spun
specialiºtii citaþi de RIA Novosti.

“Aºteptãrile mele sunt foarte scã-
zute întrucât, pânã acum, nu am vã-
zut o cooperare globalã foarte con-
vingãtoare în acest sens”, declarã
Fabian Zuleeg, economist ºef la
Centrul de Politicã Europeanã.
Evgheni Gavrilenkov, economist ºef
la casa de brokeraj Troika Dialog,
afirmã: “Nu aºtept nimic de la sum-
mitul G20”. (V.R.)

AVERTISMENT BCE:

Euro ar putea fi afectat de
pierderile sectorului privat
l “Credit Suisse”: Cel puþin 66 de bãnci europene majore nu ar trece de
noi teste de stres

B
anca Centralã Europea-
nã (BCE) a avertizat
ieri, din nou, cã orice
formã de reducere a da-

toriilor unei þãri, care obligã secto-
rul privat sã-ºi asume pierderi, ar
putea afecta euro, respectiv bãncile
din regiune.

Oficialii BCE declarã: “Impli-
carea non-voluntarã a sectorului
privat ar putea afecta reputaþia in-
ternaþionalã a monedei unice,
fiind posibil sã creascã volatilita-
tea pe pieþele valutare. În special
investitorii internaþionali publici
ºi privaþi ar putea fi prudenþi în
privinþa investiþiei unei mari pãrþi
din averea lor în active denomina-
te într-o monedã aparþinând unui
stat care ar putea sã nu îºi onoreze
obligaþiile”.

De asemenea, BCE ºi-a reite-
rat temerile cu privire la impac-
tul reducerii valorii obligaþiuni-
lor guvernamentale asupra bãn-
cilor. “Implicarea sectorului pri-
vat ar putea sã aibã efecte negati-
ve directe asupra sectorului ban-
car din zona euro. Acest lucru ar
putea declanºa o nouã recapitali-
zare în sectorul bancar”, con-

form BCE.
Afimaþiile reprezentanþilor

BCE vin pe fondul discuþiilor care
au loc în zona euro cu privire la
majorarea pierderilor din deþineri-
le în obligaþiuni elene, peste pro-
porþia de 21% stabilitã în acest
sens în luna iulie.

V. RIBANA

(continuare în pagina 3)

GUVERNUL A DESCHIS PORÞILE
INVESTIÞIILOR ÎN ENERGIA BIO,
SUSÞINÂNDU-LE CU CERTIFICATE VERZI

Bucuria mare, întristare goalã:
“Transelectrica” nu-i primeºte
pe investitori în reþea

Dupã trei ani de aºteptare, în care
au bãtut la poarta Guvernului soli-
citând un cadru legal stabil, investi-
torii în producerea de energie din
surse regenerabile
au primit undã verde
de la Executiv pen-
tru întocmirea pla-
nurilor de afaceri.

În ºedinþa de Gu-
vern de zilele trecute
a fost aprobatã ordo-
nanþa în baza cãreia
statul va acorda aju-
tor prin certificate
verzi pentru produc-
þia de energie regenerabilã. Astfel,
autoritãþile susþin, ba chiar stimulea-
zã, investiþiile în domeniu, acordând
mai mult de un certificat pentru un
MW de energie produsã din surse
bio, în funcþie de tipul acestora.

Bucuria mare devine, însã, întris-
tare goalã pentru oamenii de afaceri

care au proiectele blocate din lipsa
cadrului legal, în momentul în care
aflã cã “Transelectrica” nu îi pri-
meºte în reþea pe investitori, pentru
cã nu are capacitatea de transport ne-
cesarã.

Ioan-Valer Man, vicepreºedintele
Asociaþiei Patronale “Surse Noi de
Energie” (SUNE), ne-a declarat:
“Impactul este foarte mare în mo-
mentul de faþã. Pânã acum, investi-
þiile nu puteau fi fãcute, pentru cã
investitorii nu aveau acces la fi-
nanþare. Bãncile nu acceptau sã stea
de vorbã cu investitorii dacã nu ave-
au un plandeafaceri, iar acesta nu pu-
tea fi fãcut din lipsa acestor certificate
verzi. Acum, se poate merge mai de-
parte cu proiectele aflate în stand-by,
pentru cã bãncile vor fi mult mai per-
misive.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Douã fete vesele:
Vîntu ºi Cristoiu

Dom’le, e-o groazã de lucru cu
criza asta, grecii vor bail
out-ul, slovacii nu, oraºele

americane încep sã dea faliment, bãn-
cile europene aºijderea, comisarul cu-
tare zice, UE zice, BCE zice, Parla-
mentul UE zice, toatã lumea zice ºi, în
timpul ãsta, Cristoiu se apucã sã-i ia
interviu lui Vîntu, la B1 TV.

Sunt extrem de preocupat sã ne in-
formãm publicul asupra evenimen-
telor crizei ºi asupra semnificaþiilor
lor, dar când îi vãd cã “saltã pe tro-
tuar” (vorba lui Topîrceanu) ca
“Douã fete vesele/ Zãu cã-mi vine
sã-mi las baltã/ Toate interesele!”

N-aº fi comentat defel interviul,
dacã Vîntu nu s-ar fi apucat sã ne
înveþe:

“Ce este o televiziune?
O televiziune este un suport pen-

tru publicitate.
Televiziunea este o afacere.”
A spus-o, cu aerul cã el e cel care

nu se fereºte sã spunã lucrurilor pe

nume.
OK
Am sã spun ºi eu lucrurilor pe

nume.
Idioþenia asta nu-i cine ºtie ce ori-

ginalitate.
Este o porcãrie banalã.
ªi mai este ºi o prostie oarecare.
Dacã n-ar fi avut pretenþia sã dea

definiþia presei, atunci am fi înþeles
cã se referã la prostituþia din
mass-media.

Cã, adicã, presa a ajuns în aºa hal,
încât a devenit o afacere de bãgarea
pe gâtul publicului a reclamei, sub
pretextul cã, alãturi, în spaþiul edito-
rial, îi informeazã pe cetãþeni.

În formula asta, desigur, ziaristul
este ultimul om, primul dupã mai-
muþã – nu conteazã convingerile lui,
el trebuie sã exprime ceea ce trebuie
pentru vânzarea de reclamã.

MAKE

(continuare în pagina 3)

“Deutsche Bank” se opune
recapitalizãrii
“Deutsche Bank” AG, cea mai mare

bancã din Germania,

se opune planului preºedintelui Comisiei

Europene, Jose Manuel Barroso, prin

care acesta le cere bãncilor din UE sã-ºi

majoreze capitalul. Directorul general al

bãncii germane, Josef Ackermann, con-

siderã cã o astfel de mãsurã nu va rezol-

va problema realã a economiei.

(Citiþi articolul integral în pag.16).


