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WSJ: FMI ar putea
contribui cu numai
10% la pachetul
destinat Greciei

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ia în calcul sã contribuie cu

numai 13
miliarde de
euro la cel
de-al doilea
pachet de
asistenþã fi-
n a n c i a r ã
pentru Gre-
cia, în valo-
are de 130

miliarde de euro, potrivit unor surse
anonime citate de Wall Street Jour-
nal. Acestea aratã cã guvernele state-
lor din zona euro vor fi, astfel, nevoi-
te sã aloce un procent mai mare de
fonduri decât la programul de sprijin
precedent.

FMI a împrumutat, deja, 30 mi-
liarde de euro Greciei, reprezentând
27% din primul pachet destinat aces-
tei þãri.

Grecia aºteaptã
aprobarea schimbului
de obligaþiuni

Grecia aºteaptã sã obþinã, astãzi,
aprobarea miniºtrilor de Finanþe din
zona euro pentru începerea schim-
bului de obligaþiuni cu creditorii pri-
vaþi, în vederea reducerii datoriilor,
declarã Pantelis Kapsis, purtãtor de
cuvânt al guvernului elen.

Fitch a urcat ratingul
Islandei

Agenþia de evaluare Fitch Ratings
a revizuit în creºtere ratingul pentru
creditele pe termen lung în valutã ale
Islandei, de la “BB+” la “BBB-”, ºi a
confirmat calificativul pentru credi-
tele pe termen lung în monedã localã
la “BBB+”. Modificarea are la bazã
stabilizarea economiei þãrii. Per-
spectivele ratingurilor pe termen
lung sunt stabile.

Fitch a mai revizuit în creºtere ca-
lificativul pe termen scurt, de la “F3”
la “B”, ºi plafonul de þarã, de la
“BB+” la “BBB-”.

Spania reduce salariile
în companiile de stat

Guvernul spaniol a aprobat, vineri,
o nouã mãsurã de austeritate: scãde-

rea în me-
die cu
25-30% a
salariilor
angajaþilor
companii-
lor de stat,
în vederea
reducerii

deficitului bugetar.
“Facem un nou pas în politica de

austeritate, am aprobat un decret pri-
vind regimul retribuþiilor directori-
lor ºi angajaþilor companiilor publi-
ce”, a declarat purtãtorul de cuvânt
al guvernului, Soraya Saenz de
Santamaria.

Companiile publice din Spania
vor fi împãrþite în trei categorii, în
funcþie de mãrime. În societãþile
mari, salariul maxim va fi de
105.000 euro pe an, în cele medii - de
80.000 de euro, iar în cele mici nu
vor putea depãºi 55.000 de euro.

V.R.
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De ce, CE?
l De ce va întrerupe CE plãþile pentru dezvoltarea resurselor noastre
umane l De ce demisii dupã demisii la POSDRU l De ce nu absorbim

C
omisia Europeanã (CE) a
anunþat, vineri, cã va
întrerupe plã-
þile pentru ce-

rerile pe care þara noastrã
le are în curs, în cadrul
Programului Operaþional
Sectorial pentru Dezvol-
tarea Resurselor Umane
(POSDRU). Potrivit CE,
în Raportul anual de con-
trol pe 2011, Autoritatea
Românã de Audit a iden-
tificat unele deficienþe
majore ale sistemului de
management ºi control al
POSDRU. Aceste deficienþe fac refe-
rire “la procedurile de selecþie a pro-
iectelor ºi la cele de verificare de prim
nivel”.

“În conformitate cu prevederile
Regulamentului pentru fondurile
structurale, aceste deficienþe duc la o
întrerupere a termenului pentru plata
cererilor transmise de statul membru
la Comisie pentru o perioadã maxi-

mã de ºase luni”, aratã un comunicat
al CE.

Potrivit acestuia, întreruperea va
fi ridicatã imediat ce Autoritatea Ro-
mânã de Audit va confirma cã defi-
cienþele au fost remediate, conform
prevederilor Regulamentelor pentru
fonduri structurale. Comunicatul CE
mai precizeazã cã “Autoritatea de
Management a luat toate mãsurile
necesare în vederea remedierii pro-
blemelor semnalate, iar Autoritatea

de Audit va reanaliza situaþia ºi va
prezenta noul sãu raport la Comisie

cât de curând”.
Întreruperea termenului

de platã nu afecteazã im-
plementarea proiectelor,
Autoritatea de Manage-
ment putând sã facã plãþi
în continuare.

Comisarul european
Dacian Cioloº a menþio-
nat, vineri, într-o conferin-
þã de presã, cã plãþile vor fi
întrerupte, nu suspendate,
fapt subliniat ºi de mini-
strul Afacerilor europene

Leonard Orban: “Subliniez câteva
lucruri. În primul rând, decizia nu a
fost luatã, dar foarte probabil va fi
luatã în zilele urmãtoare. În al doilea
rând, foarte important, este vorba
despre o întrerupere, nu despre o su-
spendare.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Hãhãiala
O

rbisem.
M-am trezit înspãi-
mântat.
Clipeam sã mã trezesc,

dar treaz eram.
Eram orb.
ªi eram surd.
Noaptea, las televizorul sã me-

argã, sã-ºi dovedeascã Universul in-
dependenþa de mine.

Dimineaþa, dormitorul va fi fost,
deja, teatrul unor crime înspãimântã-
toare, K1, manele, ºtiri contrafãcute,
analize cretine, umor de retardaþi,
evadãri din lagãre ºi rãzboaie cu ex-
tratereºtri – mã rog, universul nostru.

Universul îngheþase.
Nici urmã de televizor.
Eram dincolo, unde nu-i durere ºi

nici bucurie.
Mi-am bãgat degetele în ochi – îi

simt.
Mã ridic în capul oaselor (“capul

oaselor”, e horror, nu-i aºa?!).
O sclipire printre jaluzele.
Ah!
Sunt aici!

Trãiesc!, mai am!
Îmi amintesc cum spunea prima

nevastã – “Au luat lumina”.
Bine.
Mã duc la tablou, aprind lanterna.
Siguranþele, la locul lor.
Înot în papuci, prin zãpadã, la cãmi-

nul electric din curte, apãs pe butonul
negru, nimic, apãs pe ãla roºu, nimic,
pe ãla alb, nimic; o iau de la început cu

ãla negru ºi fac asta de cinci ori.
Gleznele ude, îmi îngheaþã tãlpile.
Mã duc la etaj, mai e un tablou

acolo, am ºi la subsol.
Dau telefon, omul de la electricã

habar n-are, zice cã în zonã sunt mai
multe reclamaþii.

Vizavi e luminã, în spate e luminã,
la dreapta e luminã, în stânga e lumi-
nã, iar eu de parcã aº fi fost sus sau
jos, nu la mijloc.

Aprind o lumânare.
ªtiþi ce multã luminã dã o lumâna-

re?!
Citesc.
E miezul nopþii.
Mã culc la trei.
Întârzii la redacþie.
Aflu cã Hãhãianu vrea sã se în-

toarcã la Transelectrica.
Pãi, de ce, frate?!
Ai avut dreptate!
Citesc în revista presei:
“Transelectrica a transmis, vineri,

când o bunã parte din þarã era grav

afectatã de temperaturi scãzute, zã-

padã ºi viscol, un comunicat în care

se preciza cã, «din cauza deficitului

de energie electricã» din sistemul

energetic naþional, în anumite ore nu

sunt resurse pentru acoperirea nece-

sarului de consum ºi export”.

MAKE
(continuare în pagina 3)
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Cotaþia petrolului, la nivelul maxim
al ultimelor nouã luni
l Pe piaþa americanã, preþul a trecut de 103 dolari
barilul, dupã un avans de 4,6% sãptãmâna trecutã

Preþul þiþeiului brut a crescut, vi-
neri, pânã la nivelul maxim al ulti-
melor nouã luni la bursa energiei din
New York, pe fondul semnelor de
îmbunãtãþire a economiei americane
ºi al optimismului legat de aprobarea
celui de-al doilea pachet de salvare
pentru Grecia.

Cotaþia petrolului West Texas
Intermediate cu livrare în martie a
urcat cu 0,9% vineri, la New York
Mercantile Exchange, ajungând la
103,24 dolari – cel mai ridicat preþ de
închidere din 10 mai pânã în prezent.
Sãptãmâna trecutã, preþul þiþeiului a
urcat cu 4,6% pe piaþa SUA, acesta
fiind cel mai important avans
consemnat dupã 23 decembrie.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, cotaþia petrolului Brent cu livra-
re în aprilie a scãzut cu 0,4% vineri,
la 119,58 dolari barilul. În cursul zi-
lei de vineri, preþul a depãºit 120 de

dolari, ajungând la 120,70 dolari/ba-
ril, cel mai ridicat nivel din 15 iunie,
dupã care s-a înscris pe un curs
descendent.

În afara datelor economice pozitive
pentru SUA, publicate sãptãmâna tre-
cutã, care privesc aºteptãrile pentru ur-
mãtoarele ºase luni, situaþiapieþei mun-
cii ºi a sectorului construcþiilor, o influ-
enþã asupra dinamicii preþului petrolu-
lui o au ºi temerile legate de livrãrile de
profil din Iran.

În opinia analiºtilor, cotaþia þiþeiu-
lui ar putea creºte sãptãmâna aceas-
ta, investitorii temându-se cã expor-
turile de petrol iranian ar putea fi
întrerupte de tensiunile dintre Tehe-
ran ºi Occident, în privinþa progra-
mului nuclear al þãrii islamice.

Amintim cã, sãptãmâna trecutã, o
agenþie de presã de stat din Iran a
anunþat întreruperea exporturilor de
petrol din þarã cãtre ºase state din
UE, ca rãspuns la embargoul pe care
îl pregãteºte blocul european de la 1
iulie, însã informaþia a fost dezminþi-
tã de Ministerul Petrolului de la Te-
heran. (ALINA VASIESCU)

Iranul este al doilea producãtor din
Organizaþia Þãrilor Exportatoare de Pe-
trol (OPEC), cu 4 milioane de barili de
þiþei pe zi.

Gheorghe Piperea:
"Fondul Proprietatea",
creaþie artificialã

Avocatul Gheorghe Piperea, mana-
ging partner “Piperea&Asociaþii”, este
de pãrere cã “Fondul Proprietatea” a
fost ºi rãmâne o “creaþie artificialã ne-
cesarã atragerii de investiþii strãine spe-
culative ºi drenãrii de bani gri deþinuþi
de puternicii zilei ºi ai locului”.

Domnia sa ne-a spus cã “Fondul îºi
pierde, la modul cel mai evident, orice
urmã de vehicul pentru despãgubiri
plãtibile foºtilor proprietari de imobile
naþionalizate”ºicãpropunereaacþiona-
rului FP, “Elliott Associates”, de a vin-
de din active este o “poziþionare pe tra-
iectoria lichidãrii “Fondului Proprieta-
tea”. (Detalii în pagina 5)

CRÃIÞA SIMIONESCU

Victor Cionga: Sunt
necesare schimbãri
legislative pentru
asigurarea succesului
ofertelor statului

Ca sã nu se mai repete insuccesul
ofertei “Petrom”, desfãºuratã de cã-
tre stat, în vara anului trecut, investi-
torii fac presiuni asupra autoritãþilor
sã ofere un discount mai mare (n.r.
faþã de cotaþia bursierã), în cazul
vânzãrii unor pachete de acþiuni
“Transelectrica” ºi “Transgaz”, pro-
gramate în lunile urmãtoare.

Victor Cionga, managing partener la
firma de consultanþã “AZ Capital
Advisors”, ne-a declarat într-un inter-
viu cã ar fi necesare unele schimbãri le-
gislative. (Detalii în pagina 4)

ADINA ARDELEANU

GRAM AUR = 184,2611 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6039 RON EURO = 4,3533 RON DOLAR = 3,3100 RON

ÎNTRERUPERI DE ELECTRICITATE ÎN BUCUREªTI
16 februarie
O nouã avarie la sistemul de alimentare cu energie elec-
tricã s-a produs joi searã în câteva cartiere din Bucureºti.
Eroilor, Cotroceni ºi Ferentari sunt printre zonele afecta-
te de aceastã panã de curent, ºi se pare cã energia elec-
tricã nu va reveni înainte de ora 21.
Zonele respective au rãmas fãrã energie electricã din ca-
uza unei avarii la instalaþiile Transelectrica.
Altã panã de curent în Bucureºti. Mai multe cartiere, pe
întuneric.

Update 20.40 - Alimentarea cu energie eletricã se esti-
meazã cã va fi reluatã în jurul orei 23.20, în zona CFR
Progresul ºi în jurul orei 22.30 în cartierul Cotroceni.
În zona Auchan Titan - Bulevardul 1 Decembrie 1918 se
estimeazã cã alimentarea cu energie eletricã va fi reluatã
la ora 21.00.
În zona Pieþei Ferentari, alimentarea va fi reluatã în jurul
orei 21.00.
În sectorul 2, sunt afectate pânã la 21.30 strada Doam-
na Ghica ºi respectiv pânã la 23.30 imobilele de pe stra-

da Popa Soare.
Incidentul vine dupã ce, cu numai o searã înainte, apro-
ape jumãtate din Bucureºti a rãmas fãrã energie electri-
cã. O panã de curent s-a produs miercuri searã în partea
de nord-est a Capitalei, fiind afectate zonele Titan,
Obor, Pipera ºi Timpuri Noi, în urma unei avarii în insta-
laþiile Transelectrica.
În þarã, de asemenea, au fost întreruperi în mai multe
localitãþi, cum ar fi cele din judeþele Olt, Giurgiu sau
Ilfov.

Fostul director general al

„Transelectrica” Horia

Hãhãianu susþine cãdemisiade

onoarenuare implicaþii juridice

ºiarvreasãrevinãpe post.


