
5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 60350

GRAM AUR = 133,6378 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6836 RON EURO = 4,4304 RON DOLAR = 3,5457 RON

n Cemacon vrea sã-ºi creascã cifra de
afaceri cu 31% PAGINA 3

n Valer Blidar: “Banca Comercialã Feroviara
va fuziona cu o bancã nu de mult
înfiinþatã”

PAGINA 15

n Parisul,
capitala culturalã a lumii

PAGINA 2

n Referendumul privind
independenþa Cataloniei
– “o farsã” pentru Madrid

PAGINA 16

Marþi, 11 noiembrie 2014, nr. 213 (5306), anul XXIV 16 pagini2 lei

Sentix: “Încrederea
în economia zonei
euro s-a redresat uºor”

Încrederea în economia zonei
euro s-a redresat uºor în noiembrie,
dupã trei luni de declin, în condiþiile
în care investitorii considerã cã o
economie globalã mai dinamicã,
susþinutã de SUAºi Japonia, ar putea
impulsiona uniunea monetarã, potri-
vit unui sondaj Sentix.

Analiza aratã cã indicele mãsurat
de grupul de cercetare Sentix în pri-
vinþa încrederii investitorilor în zona
euro a crescut la –11,9 puncte în no-
iembrie, de la –13,7 în octombrie.
Analiºtii anticipau un indice de
–13,5 pentru luna curentã.

“Declinul aºteptãrilor de creºtere,
începând din luna august, s-a oprit în
noiembrie. Declaraþiile lansate de
Banca Japoniei ºi Banca Centralã
Europeanã au alimentat perspective-
le investitorilor pentru urmãtoarele
ºase luni”, conform unei declaraþii
Sentix, care face referire la mãsurile
viitoare de stimulare ale celor douã
instituþii.

Sentix subliniazã: “Optimismul
precaut pentru zona euro pare adec-
vat, chiar dacã pericolul recesiunii
nu a fost depãºit în totalitate ºi nu
este clar cât de sustenabilã este
îmbunãtãþirea sentimentului investi-
torilor”.

Indicele privind încrederea în eco-
nomia Germaniei, cea mai mare din
Europa, a urcat la 9,8 puncte în no-
iembrie, de la 5,4 în octombrie.

V.R.

Ministerul Finanþelor
considerã cã am publicat
un articol nepotrivit

Urmare a unor afirmaþii fal-
se ºi calomnii, publicate
astãzi (n.r. ieri) în Bursa,

în articolul “FINANÞELE S-AU
R Ã Z G Â N D I T P R I V I N D
ELIMINAREA PRAGULUI LA
SIF-URI, nu o credem în stare pe
Ioana Petrescu sã manipuleze
SIF-urile”, Biroul de presã al
MFP transmite urmãtorul drept la
replicã:

Articolul „FINANÞELE S-AU
RÃZGÂNDIT PRIVIND
ELIMINAREA PRAGULUI LA
SIF-URI, Nu o credem în stare pe Io-
ana Petrescu sã manipuleze SIF-uri-
le”, publicat de Bursa în ediþia de
astãzi (n.r. ieri) conþine acuzaþii gra-
ve la adresa ministrului finanþelor

publice, Ioana-Maria Petrescu.
În articolul menþionat, care face

referire la proiectul de lege pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
297/2004 privind piaþa de capital,
autorul acrediteazã în mod fals ideea
cã ministrul finanþelor publice ar
face „unele jocuri” ºi cã s-ar fi „de-
dat la manipulare”.

Sunt calomnii lipsite de funda-
ment, care dovedesc reaua-credinþã
a autorului articolului ºi a conduce-
rii publicaþiei, dezinformeazã opi-
nia publicã, îi lezeazã reputaþia ºi
aduc prejudicii de imagine mini-
strului Ioana-Maria Petrescu.

BIROUL DE PRESÃ

(continuare în pagina 14)

TITLURILE DE STAT PENTRU POPULAÞIE

“Ultima sutã de metri” s-a
lungit pentru Lucian Anghel
l Enache Jiru, MFP: “Mai este nevoie de aprobarea Guvernului pe cadrul
legal” l Lucian Anghel, BVB: “Sper ca anunþul emisiunii de titluri de stat
pentru populaþie sã fie fãcut anul acesta”

Lucian Anghel, preºedintele
Bursei de Valori Bucureºti,
care spunea, în varã, cã emi-

siunea titlurilor de stat pentru popu-
laþie este “pe ultima sutã de metri”,
ºi-a exprimat, ieri, speranþa ca anun-
þul primei emisiuni de titluri de stat
dedicate persoanelor fizice, cu va-
loare redusã de 1000 de lei, sã fie fã-
cut anul acesta.

Potrivit domniei sale, finalizarea
acestui proiect nu mai depinde în
nici un fel de Grupul BVB. “Am fi-
nalizat tot ce trebuia finalizat, mai
sunt aspecte tehnice, care nu þin de
BVB”, a adãugat domnia sa.

Aspectele tehnice la care face re-
ferire preºedintele BVB cad în sarci-
na Ministerului Finanþelor, unde lu-
crurile este posibil sã mai dureze
ceva.

Enache Jiru, secretar de stat în Mi-
nisterul Finanþelor, ne-a explicat:
“Avem în lucru un proiect de hotãrâre
de Guvern pentru modificarea nor-

melor de aplicare a legii datoriei pu-
blice, care este în faza de avizare in-
ternã. Apoi, normele trebuie trecute
prin ºedinþa de Guvern, este posibil
chiar în urmãtoarea. Astfel stabilim
procedura de listare a titlurilor de
stat pe pieþele reglementate, care de-
taliazã paºii care trebuie urmaþi. Va
trebui selectat un intermediari, pro-
cedura este similarã celei de la euro-
bonduri. Suma trebuie stabilitã prin
ordin de ministru”.

Întrebat dacã sunt ºanse sã existe
un anunþ privind o emisiune de titluri
de stat pentru populaþie, pânã la fina-
lul anului, aºa cum îºi doreºte Lucian
Anghel, Enache Jiru ne-a spus: “Te-
oretic, sunt ºanse”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

CORLÃÞEAN A DEMISIONAT

Bãsescu nu-l vrea pe Meleºcanu la Externe,
dar îl numeºte “datoritã urgenþei”

Traian Bãsescu a declarat ieri cã
nu l-ar fi numit pe Teodor
Meleºcanu în funcþia de mi-

nistru al Afacerilor Externe, dar cã o
face, având în vedere urgenþa situaþiei.
Preºedintele a spus: “Vreau sã ºtiþi,
domnule ministru, cã nici pe dumnea-
voastrã nu v-aº fi numit, având în ve-
dere întâmplãrile din ultimul an de
mandat al dumneavoastrã la SIE. Dar
o fac datoritã urgenþei ºi mai ales pen-

tru cã am rãmas cu o declaraþie a dum-
neavoastrã în minte - cã, dacã aþi fi fost
ministru de Externe, nu s-ar fi
întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu vo-
tul din diaspora. Având încredere,
totuºi, în ceea ce aþi spus public, vã
invit sã depuneþi jurãmântul”.

Traian Bãsescu a mai spus, la de-
punerea jurãmântului de învestiturã
a domnului Teodor-Viorel
Meleºcanu în funcþia de ministru al

Afacerilor Externe, cã demisia lui
Titus Corlãþean din funcþia de mi-
nistru al Afacerilor Externe a inter-
venit prea târziu, întrucât acesta tre-
buia sã-ºi asume eºecul din data de 2
noaptea de dupã primul tur al alege-
rilor prezidenþiale, când ar fi trebuit
sã îºi asume eºecul organizãrii scru-
tinului în diaspora. (I.P.)

(continuare în pagina 3)

Vrem dovada

Articolul menþionat în drep-
tul la replicã observã cum
cotaþiile acþiunilor SIF au

crescut în ziua de 7 octombrie, con-
secutiv afiºãrii proiectului de modi-
ficare a legii 297/2004. Legãtura
dintre deciziile autoritãþilor sã ridice
pragul deþinerii acþiunilor SIF ºi
fluctuaþia cotaþiilor acþiunilor SIF a
fost confirmatã în multiple ocazii,
de-a lungul anilor ºi este logicã, în
absenþa altor factori care sã influen-
þeze piaþa. În prilejul la care s-a refe-
rit articolul, lipseºte oricare alt fac-
tor de influenþã al cotaþiilor, dincolo
de declaraþiile autoritãþilor ºi proiec-
tul de lege în care este cuprinsã mo-
dificarea pragului deþinerii. Mai
mult, articolul observã cã o miºcare
de sens contrar în cotaþia acþiunilor
SIF a avut loc succesiv anunþului
publicãrii variantei revizuite a pro-
iectului (pe 7 noiembrie), în care

Autoritatea se rãzgândeºte faþã de
proiectul afiºat anterior.

Replica Ministerului Finanþelor
constã doar într-un set de deprecieri
ale ziarului “BURSA”, fãrã sã se re-
fere la acest fapt, care constituie sub-
stanþa articolului.

O rugãm pe doamna Ioana Pe-
trescu, Ministrul Finanþelor, sã do-
vedeascã lipsa de legãturã dintre de-
ciziile Ministerului pe care îl condu-
ce ºi fluctuaþiile acþiunilor SIF, în
împrejurarea menþionatã .

În cazul în care reuºeºte sã de-
monstreze cã nu existã nici o legãtu-
rã, vom fi de acord cã articolul este
nepotrivit ºi ne vom cere scuze.

În cazul în care nu reuºeºte, nu ne
vom cere scuze ºi vom trage conclu-
zia cã articolul este potrivit, aºa cum
am considerat de la început.

REDACÞIA

DIN 2015,

“Big Brother” european pentru piaþa de energie
l Sunt vizate tranzacþiile directe ale Gazprom, dar nici marile grupuri energetice din Europa nu se simt prea bine

Uniunea Europeanã (UE)
lucreazã la stabilirea unui
sistem de monitorizare ºi

control a tuturor tranzacþiilor cu
energie ºi gaze de pe teritoriul sãu,
atât cele de pe bursele specializate,
cât ºi cele directe, pe termen lung,
încheiate în urma unor negocieri.

Acest "Big Brother" european,
botezat oficial REMIT, ar avea de
fapt ca scop, conform unor surse din
piaþã, sã controleze la sânge înþele-
gerile încheiate de Gazprom pe teri-
toriul UE.

UE a deschis, în urmã cu un an, o

anchetã anti-trust împotriva Gaz-
prom, grupul rus fiind acuzat cã
practicã preþuri de monopol. De ase-
menea, Uniunea a solicitat compa-
niei ruseºti sã renegocieze cu mai
multe state europene acordurile
semnate pentru construcþia gazo-
ductului South Stream, susþinând cã
acestea încalcã legislaþia europeanã
aferentã Pachetului III Energie.

Forul european nu a dat vreo re-
zoluþie în urma deschiderii anchetei
împotriva Gazprom, folosind in-
vestigaþia ca armã împotriva gigan-
tului rus, pe fondul conflictului

ruso-ucrainean.
Conform surselor noastre, despre

REMIT se vorbeºte de prin 2011, dar
abia în ultimul an ar fi fost accelerate
analizele privind implementarea
sistemului de monitorizare.

Sursele citate mai afirmã cã nici
marile companii energetice integrate
vertical nu se simt prea bine întrucât,
prin sistemul de monitorizare
REMIT, ar fi vizate ºi preþurile de
transfer intra-grup pentru toate pro-
dusele energetice.

Autoritãþile de reglementare din
alte þãri nu au controlat neapãrat,

pânã acum, preþurile, cât fluxurile
energiei ºi gazelor. Astfel, prin
REMIT, Agenþia pentru Cooperarea
Autoritãþilor de Reglementare din
Domeniul Energiei (ACER) va
avea acces la mult mai multe detalii
din contracte, care, conform surse-
lor noastre, ar urma sã înmulþeascã
anchetele privind practicarea preþu-
rilor de dumping sau posibile înþele-
geri pe piaþã.

ANA ZIDARU,
ALINA TOMA

(continuare în pagina 13)

DREPTUL LA REPLICA
COMITETUL DE LA
BASEL PROPUNE

Costul falimentului
unei bãnci majore,
suportat de
deþinãtorii de
obligaþiuni
l În caz de nerespectare
a noilor norme, autoritãþile
le vor impune bãncilor
restricþii la plata
bonusurilor ºi dividendelor

Comitetul pentru Stabilitate Finan-
ciarã (FSB – Comitetul Basel), al-
cãtuit din bancheri centrali, repre-
zentanþi ai autoritãþilor de reglemen-
tare ºi oficiali din finanþe, propune
noi norme în materie, prin care costu-
rile prãbuºirii unei bãnci de importan-
þã sistemicã sã fie suportate de credi-
torii acesteia, nu de guverne. (A.V.)

(continuare în pagina 5)

GAZELE DE ªIST – ÎN CAMPANIE

George Epurescu: “Ponta
aruncã petarde electorale,
iar Iohannis nu are curaj
sã deschidã subiectul”
l Premierul ne liniºteºte cã nu avem gaze de ºist l Epurescu: “Klaus
Iohannis are informaþii privind gazele de ºist, dar nu are curaj sã se
pronunþe pe acest subiect” l Chevron susþine cã nu a finalizat, încã,
analiza datelor de la Pungeºti

Premierul Victor Ponta a
declarat, duminicã seara,
la o emisiune televizatã,

cã România nu ar dispune de
gaze de ºist. “Se pare cã nu avem
gaze de ºist ºi cã ne-am bãtut fo-
arte tare pe ceva ce nu avem”, a
precizat primul ministru.

Activistul George Epurescu a
declarat, ieri, pentru ziarul Bur-
sa, cã afirmaþia lui Victor Ponta
este o petardã electoralã,
întrucât nu are altã soluþie pentru
ieºirea din dezbaterea dinaintea
turului al doilea pe tema gazelor
de ºist.

Domnia sa considerã cã pre-
mierul încearcã sã atragã o parte
din electorat de partea sa pe ulti-
ma sutã de metri: “Ponta are un
subiect greu, acesta cu gazele de
ºist, ºi a vrut sã-ºi creeze un
avantaj înainte de alegerile din
16 noiembrie, dar se contrazice
singur, pentru cã tot anul ne-a
spus cã avem gaze de ºist. Ponta
încearcã sã fugã de dezbaterile pri-
vind gazele de ºist ºi vrea sã inducã
ideea cã acestea nu existã ca sã îi mai
liniºteascã pe oameni ºi sã-i atragã

de partea lui”.
Activistul ne-a mai spus cã Victor

Ponta sperã ca aceastã glumã sã þinã
mãcar o sãptãmânã, pânã la votul
din turul al doilea, pe când Klaus

Iohannis are informaþii privind
gazele de ºist, dar nu are curaj sã
se pronunþe pe acest subiect.

George Epurescu a mai afir-
mat cã Victor Ponta nu este bine
vãzut în localitãþile unde Che-
vron desfãºoarã activitãþi de ex-
plorare. În Pungeºti ºi în judeþul
Vaslui, în general, premierul a
luat foarte puþine voturi, având
una dintre cele mai mici susþine-
ri din þarã, conform sursei citate.

Domnia sa estimeazã cã, anul
viitor, în ianuarie-februarie,
Curtea de Apel Iaºi va lua o de-
cizie definitivã în cazul procesu-
lui dintre Consiliul Local Bãcani
ºi prefectul de Vaslui, privind ex-
plorarea gazelor de ºist din loca-
litate.

George Epurescu considerã
cã aceastã decizie va fi, cel mai
probabil, favorabilã localnici-
lor, iar acest lucru va arunca în
aer toate licenþele de explorare

ºi exploatare ale Chevron în þara
noastrã.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 13)


