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DUPÃ UNITÃÞILE 3 ªI 4,

Plouã cu facilitãþi ºi
pentru hidrocentrala
Tarniþa
l Precontract cu Transelectrica ºi scutiri de taxe

Statul sperã sã atragã investito-
ri privaþi pentru finanþarea
Unitãþilor 3 ºi 4 prin oferirea

unor facilitãþi precum posibilitatea
contractãrii energiei electrice înain-
te de obþinerea licenþei de producã-
tor, atât pe platforma OPCOM, cât
ºi în afara acesteia ºi dezvoltarea
unui mecanism de tip
CfD (contracte pentru di-
ferenþã) - model utilizat
în cadrul reformei pieþei
de electricitate din Marea
Britanie. Autoritãþile mai
analizeazã ºi posibilitatea
garanþiei de stat drept un
instrument necesar pen-
tru securizarea finanþãrii
celor 5 miliarde de euro –
necesarul estimat pentru construirea
reactoarelor.

Tot de ajutoare de stat este nevoie
ºi pentru atragerea investitorilor
pentru construirea hidrocentralei
Tarniþa, proiect evaluat la un miliard
de euro, potrivit unui proiect de
Ordonanþã de Urgenþã elaborat de
Departamentul pentru Energie.

Mai multe surse din piaþã ne-au
explicat: „Niciun mare proiect ener-
getic nu se mai poate face fãrã facili-
tãþi. Nu numai chinezii, ci ºi investi-
torii europeni ºi cei americani au ne-
voie de multe garanþii cã-ºi vor recu-
pera banii în contextul actual de pia-
þã, în care ne confruntãm cu preþuri
mici ºi supra-producþie. Tarniþa a

fost, iniþial, conceputã sã joace pe
piaþa liberã, în special pe cea spot.
Fiind o centralã de acumulare ºi
pompaj, poate funcþiona în funcþie
de necesarul pieþei. Pompeazã apa în
lac atunci când energia este ieftinã ºi
o vinde în orele de vârf de consum,
când e cea mai scumpã. Când

funcþioneazã în pompaj, centrala
consumã energie. Acum Tarniþa nu
este rentabilã decât în piaþa de echili-
brare, pentru a balansa funcþionarea
impredictibilã a regenerabilelor. De
aceea are nevoie de un contract cu
Transelectrica, pentru a fi la dispozi-
þia dispecerului sistemului energe-
tic”.

Potrivit proiectului de ordonanþã,
statul încurajeazã investiþiile ce au
ca scop construirea ºi operarea cen-
tralelor hidroelectrice cu acumulare
prin pompaj, cu respectarea proce-
durilor privind ajutorul de stat.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Markit: Slãbeºte
activitatea
sectorului privat
din zona euro

Activitatea sectorului privat din
zona euro a înregistrat o creºtere mo-
destã luna aceasta, din cauza evolu-
þiei slabe a producþiei industriale din
cele mai mari economii ale regiunii.

Potrivit societãþii de informaþii fi-
nanciare Markit, indicele PMI (Pur-
chasing Managers Index) referitor la
activitatea sectorului privat din uniu-
nea monetarã a ajuns la 52,8 puncte
în august, de la 53,8 în iulie. Un indi-
ce peste 50 de puncte indicã expan-
siunea sectorului analizat, însã redu-
cerea acestuia comparativ cu luna
trecutã sugereazã cã economia zonei
euro a încetinit.

Rob Dobson, senior economist la
“Markit”, declarã cã datele privind
sectoarele mãsurate de PMI aratã cã
avansul economic din trimestrul cu-
rent nu va fi suficient de solid cât sã
alimenteze angajãrile în cele 18 state
care împart moneda unicã, astfel
încât sã se reducã rata ºomajului. În
luna iunie, ºomajul din zona euro
atingea 11,5%.

“Semnele aratã cã nivelul modest
de creare a locurilor muncã din luni-
le recente a stagnat în august”, a su-
bliniat Dobson.

Menþionãm cã, în Germania, cea
mai mare economie din Europa, in-
dicele PMI a ajuns la 54,9 puncte în
august, de la 55,7 în luna anterioarã,
însã în Franþa a crescut la 50 de
puncte, de la 49,4.

V.R.

REDUCERI DE TAXE ªI MODIFICÃRI DE REGULAMENTE

ASF nu mai taxeazã tranzacþiile
cu titluri de stat
l Convocatoarele AGA trebuie publicate ºi în englezã l Un acþionar poate
desemna mai mulþi reprezentanþi supleanþi la AGA

Transferurile cu titluri de stat
de pe Bursa de Valori Bucu-
reºti nu vor mai fi taxate de

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF), potrivit noului
set de tarife, aprobat, miercu-
ri, prin care este redus ºi co-
misionul de tranzacþionare
pentru acþiuni, de la 0,08%,
la 0,06%.

Anterior, tariful pentru
tranzacþionarea titlurilor de
stat era de 0,0004%, iar taxa
de înregistrare pentru instru-
mentele financiare era de
1000 de lei, aceasta din urmã
fiind redusã la zero pentru titlurile de
stat ºi la 500 de lei, pentru restul in-
strumentelor.

Astfel, Autoritatea se aliniazã
Bursei de Valori Bucureºti, a cãrei
conducere a decis, la finalul lunii iu-

lie, sã nu perceapã comisioane de
tranzacþionare pentru operaþiunile
derulate pe piaþa primarã de Ministe-
rul Finanþelor Publice (MFP) pentru

emisiuni de titluri de stat destinate
exclusiv investitorilor de retail. De-
ciziile au fost luate în aºteptarea unei
astfel de oferte din partea statului,
dupã zece ani de la oprirea vânzãrii
de certificate de trezorerie cãtre po-

pulaþie.
Deºi reprezentanþii Ministerului

Finanþelor spun cã emisiunea de
obligaþiuni pentru retail face parte

din strategia instituþiei, nime-
ni nu poate spune exact dacã
va fi gata în aceastã toamnã,
aºa cum sperã oficialii BVB.

Enache Jiru, secretar de stat
în Ministerul Finanþelor, ne-a
spus recent: “Emisiunea de
obligaþiuni se aflã la stadiul
de intenþie, neexistând date
oficiale cu privire la ea".

ASF a anunþat, din luna iu-
nie, cã urmeazã sã taie 25%

din comisionul perceput pentru achi-
ziþiile de acþiuni pe piaþa de capital,
începând din 16 septembrie.

A.A.

(continuare în pagina 13)
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DEªI AUTORITÃÞILE STATULUI NU AU
VOIE SÃ MAI ANGAJEZE AVOCAÞI, DACÃ
AU DEPARTAMENT JURIDIC

“Þuca Zbârcea & Asociaþii”
consiliazã ASF, în procesul
de restructurare

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a angajat
casa de avocaturã “Þuca

Zbârcea & Asociaþii”, ca sã o consi-
lieze în probleme de legislaþia muncii,
pe parcursul procesului de restructu-
rare, potrivit unor surse din piaþã.

Unele voci susþin cã ASF ºi-a luat,
astfel, o mãsurã de precauþie, în
eventualitatea unor procese intentate
de salariaþi.

Acestea pun însã sub semnul
întrebãrii legalitatea acestui con-
tract, în condiþiile în care o ordonan-
þã de urgenþã din 2012 prevede cã au-
toritãþile ºi instituþiile administraþiei
publice nu pot achiziþiona servicii
juridice de consultanþã, de asistenþã
sau de reprezentare, dacã au în struc-
tura organizatoricã personal propriu
de specialitate juridicã, decât “în si-
tuaþii temeinic justificate”.

Alþii spun însã cã “la calitatea juriºti-
lor din instituþiile publice, este foarte
bine ca acestea sã îºi ia avocaþi externi,
însã trebuie evaluatã competitivitatea
preþului ºi munca efectivã depusã”.

Autoritatea a propus angajaþilor
compensaþii echivalente cu 12 salarii
brute lunare pentru renunþarea vo-
luntarã la post ºi se pare cã aproxi-
mativ 100 de persoane ar fi acceptat
oferta.

Numãrul ar fi putut fi mult mai
mare, însã alte câteva zeci de angaja-
þi cu funcþii de conducere s-au împie-
dicat de faptul cã ar fi trebuit sã re-
nunþe pe loc la 85% din sumã, dato-
ratã statului drept impozit, conform
unei decizii luate de Guvern, anul
trecut.

MARIA PELTAN

(continuare în pagina 13)
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“BÂRFÃ” DIN PIAÞÃ

SIF-urile
peþesc Banca Carpatica?

l Gabriel Filimon infirmã

T
rei dintre cele cinci socie-
tãþi de investiþii financiare
(SIF) – SIF1 Banat
Criºana, SIF2 Moldova ºi

SIF4 Muntenia, ar fi interesate sã in-
tre în acþionariatul Bãncii Comercia-
le Carpatica (BCC), susþin surse din
piaþã.

Gabriel Filimon, directorul gene-
ral al SAI Muntenia Invest, admini-
stratorul SIF Muntenia, a infirmat
informaþia, iar preºedinþii celorlalte
SIF-uri nu au rãspuns, pânã la închi-
derea ediþiei.

Ideea unei bãnci a SIF-urilor nu
este nouã ºi, de-a lungul timpului, au
existat multe speculaþii pe acest su-
biect, astfel cã, nu este exclus, ca ea
sã fi revenit în actualitate doar pe
fondul cãutãrilor de investitori ale
Bãncii Carpatica.

Recent, în presã a apãrut informa-
þia cã patru investitori, interesaþi sã
intre în acþionariatul BCC ºi sã capi-
talizeze banca, ar fi primit accesul la
camera de date a instituþiei de credit
ºi ar urma sã iniþieze discuþii referi-
toare la modul în care sã se realizeze
tranzacþia.

“Existã interes pentru a investi în
bancã atât din partea unor instituþii
bancare locale, cât ºi din partea unor
fonduri de investiþii”, au declarat,
atunci, surse bancare, citate de Me-
diafax.

“Cãutarea de investitori pentru
Banca Comercialã Carpatica în ve-
derea unei fuziuni este în linie cu
mandatul primit în aprilie”, potrivit
unui comunicat al Bãncii transmis
Bursei de Valori imediat dupã apari-
þia informaþiilor privind cei patru in-
vestitori.

Acþionarii BCC au mandatat în
aprilie conducerea companiei sã
analizeze oportunitea fuziunii cu o

altã bancã.
Potrivit reprezentanþilor BCC, fu-

ziunea va avea ca scop gãsirea unui
partener alãturi de care banca sã îºi
consolideze poziþia în piaþã.

CEO-ul bãncii, Johan Gabriels,
a spus, la finalul lunii aprilie, cã
ºi-a propus sã gãseascã pânã în sep-
tembrie o variantã de fuziune care
sã susþinã propulsarea în Top 10, cu
pãstrarea numelui, având ºi susþi-

nerea acþionarului majoritar, Ilie
Carabulea, în ciuda unor probleme
de comunicare iniþiale: “Trebuie
precizat cã banca nu este de vânza-
re. Cred cã nu s-a înþeles bine. Eu
nu vând banca, pentru cã nu este de
vânzare. Ceea ce eu am spus este cã
avem þinte agresive de creºtere ºi
de a obþine o poziþie de Top 10. ªi
vrem sã o facem sub numele de
Carpatica ºi sub licenþa pe care o
avem”.

În primãvarã, SIF-urile ºi-au întã-
rit poziþia la o altã bancã, “Transilva-
nia” (TLV), dupã ieºirea din acþiona-
riat a “Bank of Cyprus”, care are
probleme la ea în þarã.

Atunci, SIF4 Muntenia ºi SIF2
Moldova au achiziþionat de 4,07%
ºi, respectiv 3,5% din Banca Transil-
vania. Astfel, cele trei SIF-uri “prie-
tene” - SIF1 Banat Criºana (4,5%
din TLV), SIF2 Moldova (8,5%) ºi
SIF4 Muntenia (4,2%) - au ajuns sã
controleze 17,2% din Banca Transil-
vania.

Din acest motiv, unele voci din
piaþã nu cred în scenariul preluãrii
“Carpatica” de cãtre SIF-uri, ci
merg, mai degrabã pe varianta conti-
nuãrii creºterii deþinerilor la TLV, in-
clusiv prin cererea unei derogãri de
la limita de deþinere.

ADINA ARDELEANU

FGDB: “12% din populaþia bancarizatã vrea credit
în urmãtoarele luni”
Doar 12% din populaþia ban-

carizatã din România inten-
þioneazã sã contracteze un

anumit tip de credit în urmãtoarele
12 luni, potrivit unui studiu al Fon-
dului de Garantare a Depozitelor în
Sistemul Bancar realizat în prima
parte a anului 2014.

Cei mai mulþi dintre respondenþi
au estimat cã vor lua un credit de ne-
voi personale fãrã ipotecã (5% dintre
respondenþi), în timp ce doar 2% de-
clarã cã au intenþia sã contracteze un
credit imobiliar sau ipotecar.

O proporþie semnificativ mai mare

dintre cei care intenþioneazã sã con-
tracteze un credit imobiliar deþin în
prezent economii sau investiþii ºi au
venituri lunare personale ºi pe gospo-
dãrie peste medie, potrivit raportului.

FGDB susþine cã aproape jumãta-
te dintre respondenþi preferã sã eco-
nomiseascã decât sã se împrumute
atunci când doresc sã facã o achiziþie
al cãrei cost depãºeºte veniturile lu-
nare ale acestora. “Acest rãspuns
este oferit cu predilecþie de cei care
au deja economii, indiferent cã este
vorba de numerar, depozite la ter-
men sau conturi de economii, pre-

cum ºi de cei care nu au credite”,
conform FGDB.

Locuitorii Capitalei deþin
credite imobiliare sau ipotecare
într-o proporþie mai ridicatã
decât restul þãrii

O proporþie de 36% din totalul po-
pulaþiei bancarizate are în prezent
credit, trei sferturi utilizând creditul
de nevoi personale fãrã ipotecã, mai
aratã studiul FGDB.

IOANA POPA

(continuare în pagina 5)


