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MONEDA NAÞIONALÃ LASER, FRATE!
FACE ISTORIE

Fizicienii noºtri desluºesc
“Particula lui Dumnezeu”

Depreciere
de peste 2%
pentru leu, în
douã sãptãmâni

T

ensiunile politice au continuat sã afecteze leul, care a
atins, vineri, cea mai micã
valoare din istorie în raport cu euro.
Astfel, moneda unicã a fost cotatã, vineri, la 4,5495 lei, dupã o
creºtere de 2,43 bani comparativ cu
ziua precedentã. La finele lunii trecute, referinþa Bãncii Naþionale a
României (BNR) a fost de 4,4494
lei, ceea ce înseamnã cã, pe parcursul ultimelor douã sãptãmâni, leul
s-a depreciat cu 2,25%, în raport cu
euro.
De la începutul lunii, leul s-a depreciat faþã de moneda unicã aproape neîntrerupt, singura ºedinþã de
scãdere având loc marþi, 10 iulie. De
atunci, euro a câºtigat aproape trei
bani faþã de leu.
O analizã recentã a Bloomberg
arãta cã tensiunile politice din þara
noastrã riscã sã deprecieze ºi mai
mult moneda naþionalã ºi sã urce costurile de finanþare.
În cadrul ºedintei de tranzacþionare de la bursa derivatelor Sibex din
data de 6 iulie, speculatorii au mizat
pe un curs de 4,5459 lei la sfârºitul
anului, respectiv unul de 4,5899 lei
în martie anul viitor.
ALEXANDRU SÂRBU
(continuare în pagina 5)

(Interviu la Institutul Naþional de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã „Horia Hulubei” - IFIN)
Douã echipe de cercetare (CMS ºi ATLAS) din cadrul
Organizaþiei Europene pentru Cercetare Nuclearã (CERN)
au anunþat, pe 4 iulie, dupã studii separate, descoperirea
unei noi particule, poreclitã, în presã, “particula lui Dumnezeu”.
Este vorba despre un bozon (n.r. unul dintre cele douã tipuri de particule elementare) cu masa ºi caracteristici similare particulei care lipsea din Modelul Standard al fizicii
cuantice (n.r. teoria care înglobeazã trei dintre forþele
fundamentale, ce mediazã dinamica cunoscutã a particulelor elementare) – Bozonul Higgs – la un nivel de certitudine de 5 sigma (n.r. termenul descrie cã sunt doar
0,000057% ºanse ca descoperirea sã fie o întâmplare).

Reporter: Ne puteþi spune ce nivel de participare existã din partea
IFIN-ului la Organizaþia Europeanã
pentru Cercetare Nuclearã (CERN)?
Dr. Sanda Diþã: IFIN a participat
la etapa de Research & Development (n.r. cercetare ºi dezvoltare R&D) de la CERN pentru stabilirea
proiectului de subdetectori din cadrul ATLAS (n.r. instrumente de
observare), când versiunea finalã a
acestuia nu era aprobatã, fiind vorba
de mai multe proiecte concurente.
Dr. Nicolae Victor Zamfir: Toate
aceste colaborãri ale IFIN-ului – patru, în cazul LHC (n.r. Large Hadron
Collider – acceleratorul de particule
de la CERN) – nu apar din neant, ele
sunt rezultatul unor colaborãri care
se dezvoltã ºi ajung la momentul în
care se fac propuneri pentru dezvol-

Expresia“Particula lui Dumnezeu” este puternic dispreþuit de cãtre fizicieni, care cred despre el cã este grandios ºi
cã induce în eroare.
Referirea de „Particula lui Dumnezeu” este folositã de cãtre media, în urma titlului lucrãrii de ºtiinþã popularã a lui
Leon Lederman, privind fizica particulelor: „Particula lui
Dumnezeu: Dacã Universul este rãspunsul, care este
întrebarea?”.
Cu ajutorul bozonului Higgs se explicã mecanismul care
detaliazã, la rândul lui, de ce particulele au masã,
mergându-se înapoi la înþelegerea Universului, a materiei.
Tot pe 4 iulie, guvernul nostru a avizat parametrii tehnici

tare ulterioarã, la fel cum s-a
întâmplat ºi cu ATLAS-ul. Când s-a
pus problema construirii LHC, s-au
fãcut propuneri, iar grupul din þara
noastrã a fãcut parte din aceste activitãþi premergãtoare la ATLAS.
Dr. Sanda Diþã: Din 1992-1993,
þara noastrã a participat la proiectele de

pentru o investiþie de 389 milioane de euro, pentru construirea celui mai puternic laser din lume (Proiectul Extreme Light Infrastructure „ELI”), la Mãgurele.
La Institutul Naþional de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã „Horia Hulubei” (IFIN), din Mãgurele, Directorul general, Dr.
Nicolae Victor Zamfir, ºi specialista în fizica particulelor, Dr. Sanda Diþã, au avut amabilitatea sã ne vorbeascã despre descoperirea bozonului Higgs ºi implicaþiile
ei, precum ºi despre proiectele care se desfãºoarã în þara
noastrã în domeniul fizicii particulelor.
Dincolo de explicaþiile tehnice, cei doi specialiºti ne-au
arãtat cã fizicienii români sunt implicaþi în proiecte de
cercetare la cel mai înalt nivel.

cercetare, în care alegeai varianta finalã
pentru fiecare subdetector care urma sã
facã parte din detectorul ATLAS.
Reporter: ªi colaborarea IFIN cu
CERN a fost fructuoasã? Ce beneficii a adus?
Dr. Nicolae Victor Zamfir: În
primul rând, aderarea la CERN, la

propunerea IFIN, s-a fãcut treptat, ca
sã ne putem ajusta din punct de vedere economic: bugetul CERN este
de un miliard de euro/an – buget folosit exclusiv pentru R&D.
VLAD F. DUMEA
(continuare în pagina 11)

DOLAR = 3,7274 RON

Euro - la un nou
minim al
ultimilor doi ani,
raportat la dolar
l Warren Buffett: Euro
este destinat eºecului
l BofA: Italia ºi Irlanda
ar avea mai multe motive
decât Grecia sã iasã din
zona euro
Euro s-a depreciat în intervalul
9-13 iulie, pe pieþele externe, în raport
cu dolarul, înregistrând cel mai redus
curs din ultimii doi ani, în condiþiile în
care investitorii s-au orientat cãtre
plasamente sigure, de teama înrãutãþirii crizei datoriilor din Europa.
Totuºi, în 13 iulie, euro a crescut limitând pierderea sãptãmânalã -, pe
fondul speculaþiilor potrivit cãrora
bãncile centrale din întreaga lume vor
lua noi mãsuri de susþinere a economiei. Preºedintele Federal Reserve
(banca centralã americanã), Ben S.
Bernanke, urmeazã sã vorbeascã în
Congres, sãptãmâna aceasta, cu privire la perspectivele economiei SUA.
Euro a scãzut cu 0,3% sãptãmâna
trecutã, la 1,2249 dolari pe piaþa din
New York, de la 1,2291 dolari la data
de 6 iulie.
Deºi a încheiat ziua cu un câºtig de
0,4%, euro s-a depreciat vineri pânã
la 1,2160 dolari, cel mai redus curs
de la mijlocul lui 2010 pânã în prezent. Euro a coborât joi sub 1,22 dolari, pentru prima oarã în ultimii doi
ani. (A.V.)
(continuare în pagina 3)

“Emoþiile” bãncilor în creditarea
USL versus Bãsescu - sistemului energetic
ÎNCERCAREA UNUI DIAGNOSTIC DE
PSIHOPATOLOGIE SOCIALÃ: MITOMANIA

Italia vrea sã vândã
active de 20 miliarde
euro anual
Guvernul italian vrea sã obþinã 20
miliarde euro pe an prin vânzarea
activelor de stat, ca parte a unui plan
de reducere a datoriei publice cu
20% pânã în 2018, declarã ministrul
Finanþelor de la Roma, Vittorio
Grilli, citat de Corriere della Sera.
În opinia lui Grilli, economia Italiei
va scãdea cu mai puþin de 2% în
acest an.

Declinul euro ar putea
salva uniunea monetarã
Cursul euro urmeazã, de câteva
luni, o traiectorie descendentã în
raport cu moneda SUA - se apropie
de pragul de 1,20 dolari -, în contextul preocupãrilor legate de perspectivele economice ale zonei
euro, însã în mod paradoxal aceastã situaþie ar putea salva uniunea
monetarã, considerã unii specialiºti ai “Commerzbank”, potrivit
Agerpres.
“Pare evident cã un euro puternic
devalorizat ar putea permite de fapt
salvarea lui”, susþin, totodatã, analiºti ai “Merrill Lynch”.

Împrumuturile acordate
de BCE bãncilor
spaniole, la nivel record
Împrumuturile nete acordate de
Banca Centralã Europeanã (BCE)
bãncilor spaniole au atins nivelul record de 337,2 miliarde euro în iunie,
faþã de 287,8 miliarde euro în luna
mai, conform Bãncii Spaniei.
V.R.

Acesta este un articol care se bazeazã
pe deducþii ºi speculaþii, în mod exclusiv asupra unor fapte, declaraþii ºi documente publice.
Informaþiile despre acestea din urmã
sunt culese din surse de notorietate,
ori parvin oficial de la instituþii publice;
rigoarea este garantatã numai în privinþa preluãrii ºi reproducerii lor.
Deºi m-am strãduit sã procesez riguros, nu pot garanta cã scenariile avansate aici corespund realitãþii ºi cã nu
sunt viciate de o opticã personalã.
De altfel, nici nu mi-am reprimat-o.

S

erviciile de informaþii au avut
cunoºtinþã de planificarea
USL de preluare a puterii în
stat, cel puþin începând cu lunile februarie/martie, dar câteva indicii sugereazã cã Traian Bãsescu ar fi fost
informat asupra pregãtirilor, încã de
anul trecut, prin septembrie/octombrie.
Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA), unde Daniel Morar este procurorul ºef, a primit autorizaþia, în
primãvara asta, de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, unde Laura Co-

druþa Kovesi este procurorul general, sã fie supravegheate convorbirile colegului sãu, procurorul George
Bãlan, din Consiliul Suprem al Magistraturii (Laura Codruþa Kovesi
este, prin natura funcþiei, membrã a
CSM), întrucât, dupã cum se spune,
Bãlan i-ar fi râvnit locul lui Kovesi,
concomitent cu propulsarea consilierului sãu Marcel Sâmpetru, în locul lui Morar, scop în care s-ar fi fãcut util conducerii PSD, furnizându-i informaþii secrete despre
concurenþi politici din PNL, traficate
de o structurã informativã ilfoveanã.
Aºa cum judicios a observat
PSD-istul Dan ªova, o astfel de intenþie ar fi fost aberantã, cât timp
Traian Bãsescu se afla la Cotroceni,
deoarece numirile în aceste funcþii le
face preºedintele þãrii ºi ar fi fost absurd sã negociezi cu, de pildã, premierul Victor Ponta, astfel de posturi.
MAKE
(continuare în pagina 3)
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tonã de 1 milion de euro
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ranselectrica pare sã fie, pânã
la aceastã datã, singura companie din sistemul nostru
energetic, care a avut probleme în relaþia cu bãncile finanþatoare, dupã intrarea Hidroelectrica în insolvenþã.
Societatea s-a confruntat cu un comportament emotiv al bãncilor cu
care a încheiat douã contracte
de împrumut, fix când Hidroelectrica a intrat, oficial, în Insolvenþã.
Noroc cã oficialii Transelectrica negociaserã deja condiþiile
împrumuturilor la momentul insolvenþei Hidroelectrica. Dar asta
nu i-a împiedicat pe bancheri sã
“bombãne” cã “dacã ar fi ºtiut,
altele ar fi fost condiþiile”. Contractele
de credit s-au încheiat cu bine, susþin
cei de la Transelectrica.
Conducerile Complexului Energetic Oltenia, Electrica ºi Nuclearelectrica ne-au spus cã insolvenþa Hidroelectrica nu le-a afectat relaþiile
cu bãncile creditoare ºi cã nu au existat cazuri în care instituþiile finanþatoare sã fi refuzat sã le acorde credite
din acest motiv.
Oficialii Transgaz ºi Romgaz nu
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PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE
n Avansul economiei Chinei încetineºte continuu
n “JPMorgan” are pierderi de 4,4 miliarde dolari din
tranzacþiile biroului londonez

n Scandalul Libor ar putea costa bãncile 22 miliarde dolari

ne-au dat declaraþii pe aceastã temã
deoarece sunt în aºa numita “perioadã restricþionatã”, înainte de vânzarea pe bursã a unor pachete minoritare de acþiuni, în care nu oferã informaþii. Aceste douã companii ºi-au
derulat mare parte din investiþii cu

fonduri proprii în ultimii ani.
Producãtorii de electricitate ocolesc, diplomat, realitatea. Este clar ca
“bunã ziua” cã bãncile au “emoþii”
cu finanþarea întregului nostru sistem energetic, întrucât garanþiile
oferite de Transelectrica pentru
împrumuturile luate de la bãnci sunt,
în marea lor majoritate, contractele
de transport încheiate cu toþi producãtorii de energie. “Aruncarea” Hidroelectrica în insolvenþã pentru ca

Final de negocieri
cu “bãieþii deºtepþi”
Administratorul judiciar al Hidroelectrica, Euro Insol, a încheiat, vineri, prima
rundã de negocieri cu furnizorii cu care
compania are contracte directe. Remus Borza, directorul Euro Insol,
ne-a declarat cã vineri a purtat discuþii cu Energy Holding, fãrã a
ajunge la un rezultat concret.
Domnul Borza ne-a precizat : “Luni
ºi marþi avem programate rundele
finale de negociere cu toþi cei zece
furnizori. Cel mai aproape de finalul
renegocierilor suntem cu Electromagnetica”.
Administratorul judiciar ne-a spus
cã este decis sã denunþe contractele cu furnizorii cu care nu vor
agrea preþurile majorate pentru
energia hidro.
Sãptãmâna trecutã, ziarul BURSA a
publicat, în exclusivitate, faptul cã administratorii Hidroelectrica cer între 180 ºi
200 de lei pe MWh pentru energia livratã
în cadrul contractelor bilaterale.

guvernanþii sã se poatã lãuda în campanie cã au “rupt pisica” în problema
“bãieþilor deºtepþi” a zdruncinat
încrederea bãncilor în întregul nostru sistem energetic, patronat de
stat. (ALINA TOMA VEREHA)
(continuare în pagina 15)

