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Fostul director BVB vrea un loc
de conducere la Sibex
l Gabriel Filimon a demisionat din Consiliul Bursei sibiene

Valentin Ionescu,
administrator
SIF2 Moldova

ºi fostul director general
al BVB, ºi-a depus can-
didatura pentru un loc în
Consiliul de Adminis-
traþie Sibex, dacã acesta
va fi revocat la AGA
programatã pentru sâmbãtã.

Funcþia la SIF Moldova nu îl

împiedicã pe Valentin Io-
nescu sã ocupe un loc în
Consiliul Sibex, întrucât
SIF2 nu este listatã la Si-
biu.

Domnul Ionescu ne-a
declarat cã îºi va prezenta
în zilele urmãtoare pro-
iectele pentru Sibex.

SIF Moldova deþine aproximativ
5% din bursa sibianã.

În concursul pentru CA-ul Sibex,
s-au mai înscris, deocamdatã, numai
patru dintre cei cinci administratori
actuali, respectiv, preºedintele Cris-
tian Sima, vicepreºedintele Paul Mi-
clãuº, Alexandru Gãitan ºi Dan Si-
mionescu, director SIF3 Transilva-
nia.

ADINA ARDELEANU
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LISTA SCURTÃ PENTRU MANAGERII
PRIVAÞI AI TAROM

Primul, specializat în restructurãri;
al doilea, acuzat de fraudã

O listã scurtã cu propuneri-
le pentru funcþia de direc-
tor general al “Tarom”,

precum ºi cu cele pentru poziþiile
de membri în Consiliul de Admi-
nistraþie (CA) al companiei, a
apãrut, ieri, în presã. Aceasta con-
þine douãzeci ºi patru de nume
înaintate pentru funcþiile de mem-
bri executivi ai CA, dintre care ar
urma sã fie ales viitorul director
general, respectiv douãzeci ºi trei

de nume pentru membri CA. În
prima categorie se regãsesc foºti
conducãtori ai unor companii ae-
riene ºi consultanþi din domeniul
aviaþiei, în timp ce al doilea grup
cuprinde bancheri, avocaþi, direc-
tori de firme de turism ºi din
IT&C, precum ºi administratori
de investiþii.

ALEXANDRU SÂRBU
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BACIU, LAPAR: CULTURILE DE TOAMNÃ,
ÎN PERICOL

Seceta a ars 3 miliarde de
euro din producþia agricolã

Seceta din aceastã varã a adus
pierderi în agriculturã de 3
miliarde euro, ca urmare a

scãderii producþiei de cereale, ne-a
declarat Lauren-
þiu Baciu, preºe-
dintele Ligii Aso-
ciaþiilor Producãtorilor Agricoli
din România (LAPAR).

Potrivit domniei sale, rapiþa a fost
compromisã în proporþie de 70%, re-
colta de porumb a fost mai micã cu
50-80% faþã de anul trecut, produc-
þia de grâu a fost la jumãtate, în timp
ce floarea-soarelui a fost distrusã în

proporþie de 30-40%.
Mai mult decât atât, seceta pune în

pericol ºi culturile de toamnã, ne-a
mai spus Laurenþiu Baciu.

Reprezentantul
LAPAR ne-a pre-
cizat: “Rapiþa tre-

buia semãnatã de mult ºi chiar trebu-
ia sã fie rãsãritã. Unii dintre fermieri
nu au lucrat solul deloc, pentru cã nu
s-a putut lucra, alþii au semãnat rapi-
þa, dar au semãnat-o degeaba".

EMILIA OLESCU
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AGRICULTURA

Noi scumpiri la energia electricã

Reglementatorul pie-
þei noastre de ener-
gie (ANRE) a decis,

printr-un ordin, sã majoreze
de la 400 la 450 de lei/MWh
preþul maxim plãtit pentru
electricitatea tranzacþionatã
în Piaþa de Echilibrare (PE).
Acest preþ este plãtit produ-
cãtorilor cãrora Dispecerul
Energetic Naþional le dã di-
spoziþie sã porneascã unitã-
þile pentru a echilibra consumul.

Ordinul a stârnit vii controverse în
piaþã, în special printre furnizori ºi
consumatori - cei care sunt nevoiþi sã
cumpere energia din PE la aceste co-
sturi foarte mari pentru a-ºi acoperi
necesitãþile. Ei afirmã cã ordinul
contravine cu noua lege cadru a
energiei întrucât ANRE ar fi trebuit

sã coreleze preþul de echilibrare cu
preþul din piaþa spot (care este mai
mic în opinia lor).

Mai mulþi furnizori ne-au spus:
“Este cunoscut faptul cã producãto-
rii nu vin cu oferte pe piaþa spot, în
special când este deficit de energie,
tocmai pentru a ne forþa sã partici-
pãm la PE, unde preþul la care sun-

tem nevoiþi sã cumpãrãm
energia este mult mai mare.
Producãtorii profitã de defi-
citul de energie ºi de preþul
bun din PE, neparticipând la
piaþa zilnicã. De aceea nu
înþelegem de ce ANRE a dat
acest ordin în loc sã identifi-
ce un sistem de tarifare prin
care producãtorii sã fie sti-
mulaþi sã participe pe piaþa
spot PZU”.

Viorel Alicuº, director tarife în ca-
drul ANRE, ne-a declarat: “Preþul de
450 lei/MWh este corelat ºi cu cel de
pe PZU deoarece limitarea anterioa-
rã pe PE a fost impusã printr-un or-
din ANRE din 2008.

ALINA TOMA VEREHA
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Surse: Grecia nu-ºi va

putea plãti datoriile pânã

2020, conform troicii

Grecia nu va putea sã-ºi plãteascã
datoriile cãtre creditorii internaþio-
nali pânã în 2020, estimeazã troica
FMI-UE-BCE, potrivit cotidianului
german Handelsblatt, care citeazã
surse anonime.

Pachetul de salvare existent desti-
nat Greciei include un împrumut de
130 miliarde de euro, din care 73 mi-
liarde de euro au fost deja alocate, iar
restul urmeazã sã fie acordat pânã în
2014.

UBS: Clienþii europeni

vor retrage sute de

miliarde de franci din

bãncile elveþiene

UBS AG, cel mai mare grup ban-
car elveþian, estimeazã cã, în Euro-
pa, clienþii vor retrage sute de miliar-
de de franci din bãncile elveþiene ca
urmare a modificãrilor legislative
care nu mai permit strãinilor utiliza-
rea conturilor secrete pentru a evita
plata taxelor.

Juerg Zeltner, directorul diviziei
de administrare a activelor din ca-
drul UBS, a apreciat cã numai aceas-
tã bancã ar putea sã piardã 12 - 30 de
miliarde de franci din activele euro-
pene de peste 300 de miliarde de
franci, pe care le are în administrare.

65% dintre germani nu

vor euro

Majoritatea germanilor considerã
cã situaþia lor personalã ar fi mai
bunã în absenþa monedei unice euro-
pene (euro), spre deosebire de fran-
cezi, potrivit unui sondaj publicat
ieri de fundaþia germanã Bertel-
smann.

V.R.
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TERMEN PRELUNGIT CU TREI ZILE

Privatizarea Oltchim
se difuzeazã, în reluare, joi
l Senzaþional: Dan Diaconescu vrea sã anuleze privatizarea pe care vrea sã o câºtige! l PCC SE, AISA,
Chimcomplex ºi Dan Diaconescu au depus oferte ferme l Gazprom ºi Pegamont au cerut amânãri
l Pegamont a oferit bani, fãrã condiþii, pentru repornirea combinatului, în schimbul amânãrii

P
rocesele deschise de jurnalistul
Dan Diaconescu împotriva
privatizãrii Oltchim au deter-
minat Oficiul Participaþiilor

Statului ºi Privatizãrii în Industrie
(OPSPI) sã amâne cu trei zile, pânã pe
20 septembrie, termenele de depunere a

documentelor de participare ºi de des-
chidere a ofertelor. Licitaþia pro-
priu-zisã, care ar fi trebuit sã aibã loc
astãzi,vafiorganizatãpe21septembrie.

Decizia a fost luatã de OPSPI
dupã consultarea cu investitorii care
au depus oferte în cadrul licitaþiei

pentru vânzarea Oltchim, respectiv
cu PCC SE, Dan Diaconescu –
preºedintele partidului PP-DD ºi pa-
tronul OTV, Aisa Invest ºi Chim-
complex Borzeºti (ultimele douã
controlate de omul de afaceri ªtefan
Vuza). OPSPI a prezentat investito-

rilor situaþia tuturor proceselor des-
chise împotriva Oltchim ºi le-a cerut
sã se pronunþe dacã este nevoie sau
nu de o amânare a licitaþiei.

Patru oferte ferme

Ziua de ieri a fost termenul limitã

de depunere a ofertelor ºi poate fi ca-
racterizatã ca un adevãrat circ în ju-
rul acþiunilor ºi declaraþiilor lui Dan
Diaconescu.

ALINA TOMA VEREHA
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Ruºii au cerut

amânarea privatizãrii

cu douã sãptãmâni

Companiile care reprezintã Gaz-

prom au cerut amânarea cu douã

sãptãmâni a termenului limitã pen-

tru depunerea ofertelor de privati-

zare la Oltchim pentru a analiza

impactul litigiilor apãrute în ulti-

mele zile privind combinatul chi-

mic, a declarat, ieri, ºeful OPSPI,

Remus Vulpescu.

Domnia sa a precizat ieri, înainte

de decizia de amânare cu trei zile a

licitaþiei: “Un potenþial cumpãrã-

tor cu sediul în Europa de Vest,

care a cumpãrat ºi dosarul de pre-

zentare ºi caietul de sarcini ºi care

are ca parteneri pe Gazprom, Gaz-

prom Neft ºi Rosneft, ne-a trans-

mis cã este mulþumit cã participã

la licitaþia Oltchim, dar doreºte o

prelungire a termenului din cauza

timpului foarte scurt de licitare ºi

analizã dar ºi din cauza faptului cã

doreºte explicaþii privind acþiunile

în instanþã demarate de un poten-

þial investitor împotriva Oltchim”.

Nici compania “Pegamont” nu a

avut timp suficient sã îºi definiti-

veze ofertele ºi a solicitat, vineri,

la OPSPI amânarea privatizãrii cu

45 de zile. Remus Vulpescu a

spus cã Pegamont a oferit, pentru

aceastã amânare, suma de 150 de

milioane de euro pentru repornirea

ºi buna funcþionare a combinatu-

lui, fãrã sã impunã alte condiþii.

Dan Diaconescu: "Poporul este uite-aºa de mare!" (trucaj fotografic cu cei trei potenþiali investitori - de la stânga la dreapta:

D.D., ªtefan Vuza ºi Wojciech Zaremba).

Greve ºi proteste
în Spania
l Spaniolii au retras
26 miliarde euro din
bãnci, în luna iulie

Sute de curse feroviare au fost
anulate ieri, în Spania, în con-
diþiile în care lucrãtorii cãilor

ferate ºi cei ai metroului au organi-
zat greve în semn de protest faþã de
reducerile salariale ºi reformele pre-
vãzute pentru acest sector.

Compania feroviarã de stat “Ren-
fe” a informat cã a anulat cãlãtoriile
cu aproximativ 300 de trenuri de
mare vitezã ºi Intercity, dar a menþio-
nat cã peste 50% din trenuri au rulat
pe tot parcursul zilei, conform servi-
ciilor minime convenite cu sindica-
tele.

Lucrãtorii feroviari nu sunt de
acord cu restructurarea sectorului
prevãzutã pentru anul viitor, sus-
þinând cã îºi vor pierde locurile de
muncã.

Tot ieri, lucrãtorii metroului din
Madrid ºi Barcelona au oprit lucrul la
orele de vârf, de asemenea în semn de
protest faþã de reducerile salariale.

Grevele de ieri au urmat manifes-
taþiilor care au avut loc în Spania la
finele sãptãmânii trecute, ca pro-
test faþã de reducerea cheluielilor
publice în vederea atingerii þintelor
fiscale.

V.RIBANA
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Valentin Ionescu


