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Moscova
propune crearea
unui spaþiu
economic
comun cu UE

Rusia se pronunþã pentru întãrirea
cooperãrii între Uniunea Europeanã
ºi Comunitatea economicã eurasiati-
cã ºi propune crearea unui spaþiu
economic comun între cele douã en-
titãþi, a declarat preºedintele rus Vla-

dimir Putin la
summitul ine-
dit din Minsk
la care partici-
pã liderii sta-
telor Uniunii
Vamale (Ru-
sia, Belarus,
Kazahstan) ,
preºedintele

ucrainean Petro Poroºenko ºi repre-
zentanþi ai Comisiei Europene

Domnia sa a spus, citat de Ager-
pres: “Facem apel la întãrirea coope-
rãrii între UE ºi Comunitatea econo-
micã eurasiaticã, la identificarea
mijloacelor necesare care sã permitã
conjugarea celor douã procese de in-
tegrare”.

ªeful statului rus ºi-a manifestat
speranþa cã toþi participanþii la
întâlnirea de la Minsk vor fi de acord
cu obiectivul strategic constând în
crearea unui spaþiu economic comun
de la Lisabona la Vladivostok.

Preºedintele Rusiei susþine cã va
examina orice propunere care va lua
în considerare interesele reciproce.

A.G.

PÂRVAN, AOAR:

“Consumatorii de energie suportã,
în continuare, pierderi mari din reþele”
l Pierderile de energie din reþele – 10,9 % din totalul consumuluil ANRE
susþine cã pierderile recunoscute în tarifele reglementate scad anual

Pierderile din reþelele de distri-
buþie ºi transport al electrici-
tãþii se menþin în continuare

la un nivel ridicat ºi sunt suportate
de toate categoriile de consumatori,
considerã Cristian Pârvan, secreta-
rul general al Asociaþiei Oamenilor
de Afaceri din România (AOAR).

Domnia sa ne-a precizat: „Acest
nivel al pierderilor din reþele se re-
flectã în consumul propriu tehnolo-
gic, care este aproape cât consumul
populaþiei. Potrivit celor mai recente
date publicate de INS, pentru prime-
le ºase luni, acest «consum propriu»
(n.r. pierderile din reþea) este de
10,9% din totalul consumului, iar
populaþiei îi revine o cotã de 18,4%”.

DomnulPârvansusþinecãdistribui-
torii de energie nu investesc suficient
în reducerea pierderilor din reþele ºi cã
sistemul energetic naþional ar trebui

reproiectat astfel încât sã se adapteze
la consumul actual. Oamenii de afaceri
susþin cã sistemul este dezechilibrat în
urma dezindustrializãrii, proces prin
care mulþi consumatori mari de ener-
gie ºi-au închis porþile.

Sursedinpiaþãne-auexplicatcãexistã

un nivel al consumului propriu tehnolo-
gic (CPT) care este acceptat pentru cã
staþiile ºi posturile de transformare
nu pot funcþiona fãrã electricitate.

ALINA TOMA VEREHA
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ASF CONFIRMÃ INFORMAÞIILE DIN “BURSA”

Florentina Boboc devine ºef
la supravegherea pieþei de capital
l Silviu Udroiu, fost ofiþer de presã în Guvernul în care Miºu Negriþoiu a
fost ministru, devinde ºef la Comunicare

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã a anunþat, ieri, cã
a selectat-o pe Florentina

Boboc pentru poziþia de Director la
Direcþia Autorizare – Supraveghere
Entitãþi Reglementate, Sectorul
Instrumentelor ºi Investiþiilor Finan-
ciare, aºa cum a anunþat Ziarul
BURSA, încã de acum douã sãptãm-
âni.

Florentina Boboc, care are o expe-
rienþã de 16 ani în autoritatea de su-

praveghere, fusese adjuncta fostului
director, Radu Toia, care a pãrãsit
funcþia pentru cea de director gene-
ral adjunct la SIF Transilvania.

La Serviciul de Comunicare, ASF
a decis numirea ca ºef a lui Silviu
Udroiu, fost ofiþer de presã la biroul
de presã al Guvernului României
între 1991-1996, perioadã în care ac-
tualul ºef al ASF, Miºu Negriþoiu, a
ocupat pentru o vreme poziþia de mi-
nistru de stat, preºedinte al Consiliu-

lui de Coordonare, Strategie ºi Re-
formã în Guvernul condus de Nico-
lae Vãcãroiu.

Dupã funcþia de la Guvern, Silviu
Udroiu a evoluat, timp de 15 ani,
drept consultant în relaþii publice ºi
comunicare la DC Communication.
Începând din 2011, a coordonat acti-
vitatea de comunicare internã, exter-
nã ºi de CSR a Credit Europe Bank
România. (A.A.)

(continuare în pagina 3)

PAY – BACK TIME

Piperea: “Cineva sã plãteascã pentru daunele
ºi frustrãrile persoanelor executate silit”
Sãptãmîna viitoare

re-începe sezonul ºi
mã gîndesc cã, sub

efectul sãbiilor scoase
deja pentru campania elec-
toralã, s-ar putea sã fim
determinaþi sã uitãm de
problemele reale cu care ne
confruntãm.

Spre exemplu, mã
gîndesc cã încã sunt pe piaþã
milioane de contracte de credit de re-
tail care sunt împãnate cu clauze
abuzive ºi cã, deºi multe instanþe au

constatat caracterul abuziv
al acestor clauze din con-
tractele celor care au de-
clanºat procese acum patru
ani, restul contractelor se de-
ruleazã în continuare, ge-
nerînd plãþi nedatorate care
se cifreazã la 20-60% din to-
talul costurilor lunare. E o
situaþie care frizeazã absur-
dul, dar care este în contra-

dicþie flagrantã cu litera ºi spiritul
Dreptului Uniunii Europene. Sume-
le încasate nedrept de bãnci în baza

acestor clauze abuzive ar trebui sã
rãmînã în conturile consumatorilor,
care ar putea, la libera alegere, sã le
reîntoarcã în consum, generînd TVA
din care statul sã îºi poatã finanþa
cheltuielile, inclusiv cele cu crearea
de noi locuri de muncã.

Mã gîndesc, de asemenea, cã mii
de oameni au fost evacuaþi din locu-
inþele lor în urmarea unor executãri
silite demarate de bãnci sau de colec-
tori de creanþe, fãrã sã li se fi dat
ºansa unei opoziþii sau a unui apel la
hotãrîrea judecãtorului de încuviin-

þare a executãrii silite ºi fãrã sã li se fi
dat ºansa de a se pune sub protecþia
tribunalului, aºa cum se întîmplã în
majoritatea þãrilor Uniunii Europe-
ne. ªtiþi, desigur, cã nu existã o lege a
insolvenþei particularilor, pentru cã
nu ºi-a dorit-o lobby-ul bancar. Ceea
ce, probabil, nu ºtiþi încã este cã, în
dreptul nostru procesual civil, în to-
talã contradicþie cu Dreptul Uniunii
Europene, încheierea prin care se
încuviinþeazã executarea silitã a unui
contract de credit bancar (titlu exe-
cutoriu în el însuºi, care nu are nevo-

ie de o soluþie judiciarã favorabilã
pentru a fi pusã în executare silitã)
nu este supusã niciunei cãi de atac.

(continuare în pagina 14)

Constituirea bursei regionale
de energie, în grafic

Proiectul de constituire a bursei
regionale de energie, formatã
din operatorii pieþelor din

România, Cehia, Slovacia ºi Unga-
ria, este în grafic, ne-au spus surse
apropiate situaþiei, care ne-au preci-
zat cã o informare asupra stadiului
implementãrii proiectului se aflã pe
masa Guvernului. Astfel, bursa re-
gionalã va deveni funcþionalã din 11
noiembrie 2014, aºa cum a anunþat în
primãvarã Transelectrica
SA, acþionarul unic al
OPCOM (operatorul pieþei
noastre de electricitate ºi gaze), mai
spun sursele noastre.

Înfiinþarea bursei regionale
înseamnã cã vom avea un preþ unic
al energiei tranzacþionate zilnic în
cele patru þãri. Mai mulþi specialiºti
din piaþã consultaþi de ziarul
BURSA ne-au spus, recent, cã im-
plementarea bursei regionale de
energie are atât avantaje, cât ºi deza-
vantaje pentru consumatorii de ener-
gie din þara noastrã: “Partea bunã
este creºterea siguranþei în alimenta-
re pentru consumatorii din România,

dar ºi fluctuaþii mai mici de preþuri
pe piaþa spot. De exemplu, dacã în
România este secetã, preþul urcã ver-
tiginos pe piaþa spot. Dacã va fi im-
plementatã bursa regionalã, atunci
se va echilibra mai bine cererea cu
oferta, iar energia tranzacþionatã va
fi feritã de creºteri importante de
preþ. Partea mai puþin plãcutã pentru
consumatorii români este uniformi-
zarea preþurilor din cele patru þãri

participante la bursa regio-
nalã de energie. România
are cele mai mici preþuri din

regiune, iar bursa regionalã va mai
majora media de preþ pe piaþa spot”.

Deocamdatã, întreaga regiune se
confruntã cu o supraproducþie, dupã
un recul al cererii de energie, mai
spun sursele citate, care au subliniat
cã preþurile din regiune sunt apropia-
te de cele de pe piaþa noastrã. De ase-
menea, bursa regionalã de energie va
fi ºansa producãtorilor din þara
noastrã sã-ºi valorifice mai bine pro-
ducþia la export. (A.T.)
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ASF a sesizat organele de cercetare
privind furturi de acþiuni prin Harinvest

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a sesizat
organele de cercetare com-

petente, dupã ce a analizat douã re-
clamaþii de la investitori, care i-au
semnalat cã le-au fost vândute acþiu-
nile, prin “Harinvest”, deºi nu aveau
o relaþie contractualã cu aceasta, po-
trivit reprezentanþilor Autoritãþii.

Totodatã, ASF a primit, pe 11 au-
gust, o sesizare referitoare la opera-
þiunea de înstrãinare de cãtre SSIF
“Harinvest” a unui pachet de 240.000
de acþiuni Fondul Proprietatea. “Sesi-
zarea se aflã în analiza ASF, urmând
ca la finalizarea acesteia, în funcþie de
concluzii, ASF sã dispunã mãsurile
corespunzãtoare, în limita competen-
þelor deþinute”, potrivit reprezentanþi-
lor instituþiei.

Toamna trecutã, zeci de clienþi ai

“Harinvest” Râmnicu Vâlcea au
reclamat cã au rãmas fãrã bani ºi ac-
þiuni în conturi, dupã ce decontarea
unei tranzacþii a fost ratatã. Atunci, a
ieºit la ivealã cã, timp de un an, “Ha-
rinvest” recursese la vânzãri forþate,
operaþiuni considerate excepþionale,
pentru acoperirea unor pierderi în
tranzacþii cu produse structurate.
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã a închis societatea de brokeraj,
în decembrie 2013, însã cazul este

departe de a fi închis, fiind lãsat pe
mâna DIICOT.

Mai multe furturi de acþiuni au
ieºit la ivealã, în toamna anului de
trecut, celebrã fiind situaþia Anei
Maria Mihãescu, ºeful IFC România,
care a rãmas fãrã titluri de 200.000
de euro, prin utilizarea de documen-
te false.

ADINA ARDELEANU
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EXCELENÞA SA, OMER BERZINJI, AMBASADORUL IRAKULUI,
ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU ZIARUL BURSA:

“«Statul Islamic» vrea
sã ucidã toþi irakienii”
l ”Teroriºtii din aºa-zisul Stat Islamic sunt împotriva tuturor statelor ºi
popoarelor, cu excepþia celor care sunt de partea lor” l ”I-am învins în multe
locuri, iar victoriile armatei irakiene împreunã cu forþele kurde continuã”
l ”În sãptãmânile ºi lunile urmãtoare, sperãm sã punem capãt prezenþei
teroriste în Irak”

Reporter: Care este opinia dum-
neavoastrã cu privire la recentul
conflict din Kurdistanul irakian,
între kurzi ºi teroriºtii ISIS?

Omer Berzinji: Încã de la înce-
put, doresc sã subliniez cã teroriºtii
din aºa-zisul Stat Islamic sunt
împotriva întregului Irak, dar ºi
împotriva întregii zone. Ideologia
ºi planurile lor contravin tuturor
cutumelor, tuturor tradiþiilor. Ei se
folosesc de islam, dar într-un mod
propriu ºi au o înþelegere particula-
rã a religiei islamice. Aceastã inter-
pretare nu lasã loc dialogului cu
absolut nimeni. Ei propovãduiesc

uciderea tuturor celor care nu
sunt de partea lor. Aceºti
teroriºti au venit din Si-
ria, au pãtruns în Irak
în unele zone precum
Mosul ºi Tikr i t ,
apoi în provinciile
Diyala ºi Anbar ºi
au încercat sã se
extindã spre zona
Kurdistanului ira-
kian.

PETRE BARAC

(continuare
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Excelenþa Sa, domnul Omer Berzinji, Ambasadorul Irakului la Bucureºti, a declarat,
într-un interviu pentru ziarul BURSA, cã teroriºtii din Statul Islamic (ISIS) vor sã ucidã
toþi creºtinii ºi yazidiþii din Irak, pe toþi cei de altã credinþã decât cea musulmanã, pe cei
care refuzã convertirea la islam sau care nu sunt de partea lor. Domnia sa ne-a declarat:
“Din pãcate, ISIS a pãtruns în zona Sinjar ºi a alungat zeci de mii localnici aparþinând mi-
noritãþii yazidite, care au fost nevoiþi sã se refugieze pe muntele Sinjar, unde mulþi copii
ºi bãtrâni ºi-au pierdut viaþa. Însã, loviturile primite din partea forþelor kurde (peºmerga),
a aviaþiei irakiene, dar ºi americane au fost puternice, determinându-i pe teroriºti sã se
retragã. În viziunea ISIS, ei trebuie sã supunã întreaga lume ºi acþioneazã în acest sens
ori de câte ori li se oferã ocazia. Cel care nu le împãrtãºeºte ideologia nu meritã sã trã-
iascã, iar rãzboaiele sale nu au sfârºit. În momentul de faþã, Irakul înfruntã teroriºtii ISIS
în numele întregii omeniri. Pe aceastã cale, adresez un apel comunitãþii internaþionale,
pentru a fi alãturi de noi ºi doresc sã subliniez, încã o datã, cã acest fenomen terorist
este departe de ideea de islam”.
Excelenþa Sa apreciazã cã retragerea totalã a aºa-zisului ISIS de pe teritoriul Kurdista-
nului se va produce dupã formarea noului guvern irakian.


