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DANIELA LULACHE:

“Fracturarea hidraulicã
ar putea avea un impact asupra

centralei de la Cernavodã”
(Interviu cu Daniela Lulache, directorul general al Nuclearelectrica)

Reporter: Nuclearelectrica a co-
mandat, în 2013, un studiu de impact
privind explorarea ºi exploatarea gaze-
lor de ºist asupra centralei de la Cerna-
vodã. Care sunt concluziile studiului?

Daniela Lulache: Într-adevãr,
pentru a evalua impactul utilizãrii
acestei tehnologii de exploatare a ga-
zelor de ºist asupra unitãþilor nuclea-
re, am solicitat în 2013, în cadrul
Programului Naþional de Cercetare –
Dezvoltare la care participã ICN
Piteºti ºi SITON Bucureºti, un “Stu-
diu de impact al exploatãrii gazelor
de ºist asupra seismicitãþii amplasa-
mentului CNE Cernavodã ºi asupra
tectonicii ºi hidrologiei din zonã”.

Concluziile studiului, elaborat de
SITON Bucureºti anul trecut, preci-
zeazã cã fracturarea hidraulicã ar pu-
tea avea un impact asupra centralei

de la Cernavodã, recomandarea fiind
ca 100 km în jurul amplasamentului
CNE Cernavodã sã nu fie exploatate
gaze de ºist. Întrucât evaluarea reali-
zatã de SITON a fost una conservati-
vã ºi având în vedere efectele negati-
ve posibil sã fie generate de exploa-
tarea gazelor de ºist în vecinãtatea
centralei nuclearoelectrice, reco-
mandarea institutului este sã fie rea-
lizate ºi alte studii ºi analize de spe-
cialitate, suplimentare ºi comple-
mentare, implicând specialiºti din
domenii conexe pentru a avea o
analizã interdisciplinarã a
impactului, cu ipoteze mai aproape
de realitate.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

DUPÃ EXCLUDEREA LUI BÎLTEANU DIN CA

Acþionarii SIF Banat-
Criºana, chemaþi la
alegeri, în primãvarã
lMicii acþionari spun cã procedura votului prin
corespondenþã îi va costa câte 100 de lei

Acþionarii SIF Banat-Criºana
au fost convocaþi, pe 2
martie, sã aleagã patru ad-

ministratori pe locurile vacantate,
dupã ce Autoritatea de Supraveghe-
re Financiarã le-a retras avizele lui
Dragoº Bîlteanu ºi Najib Lakis, în
urma arestãrii lor preventive, ºi dupã
ce Ali Lakis ºi Adrian Petreanu au
demisionat din Consiliul de
Administraþie.

La Adunarea Generalã
sunt îndreptãþiþi sã participe acþiona-
rii înregistraþi la 2 februarie.

Dosarele de candidaturã pentru
funcþia de administrator sunt aºtep-
tate pânã pe 27 ianuarie, ora 16.00.

ASF a cerut conducerii SIF1 con-
vocarea acþionarilor în termen de 30

de zile, la scurt timp dupã arestarea
lui Dragoº Bîlteanu ºi a lui Najib La-
kis, acuzaþi de delapidarea SIF-ului
ºi manipularea pieþei de capital.

Anchetatorii au susþinut cã Dragoº
Bîlteanu deþinea concertat, împreunã
cualþiacþionari,peste25%dinacþiunile
SIF1, controlând, astfel, compania. Tit-
lurile ar fi deþinute prin Oshia Holdings

Limited (4,99%), Aris Capi-
tal SA (4,55%), Macelia
InvestmentsLimited (4,4%),

Monticlifti Management Limited
(2,53%), Torch Invest SA (2,51%),
Smart Capital Investments (4,45%) ºi
SIF Muntenia (2,18%).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

BCE nu poate
restructura
obligaþiunile elene
pe care le-a cumpãrat

Obligaþiunile guvernamentale
elene achiziþionate de Banca Centra-
lã Europeanã (BCE) în perioada cri-
zei financiare, pentru susþinerea
Greciei, nu pot fi restructurate, a
afirmat, vineri, Benoit Coeure,
membru în consiliul director al
instituþiei.

“Este ilegalã ºi contrarã tratatelor
reeºalonarea datoriilor suverane de-
þinute de BCE. Tratatele europene
sunt foarte clare în aceastã privinþã”,
a spus oficialul BCE, citat de postul
de radio France 24 TV.

Grecia va avea alegeri anticipate
la data de 25 ianuarie, care ar putea
aduce la putere partidul de stânga
Syriza, formaþiune ce se opune poli-
ticii de austeritate. Aceastã perspec-
tivã îi îngrijoreazã pe creditorii
internaþionali ai Greciei.

Întrebat dacã posibila victorie a
stângii în Grecia înseamnã cã BCE
are motive suplimentare sã lanseze
programul de achiziþii de obligaþiuni
guvernamentale europene, Coeure a
rãspuns: “Nu, nu existã nicio legã-
turã. Deciziile de politicã monetarã
ale BCE sunt pentru întreaga zonã
euro, din care Grecia reprezintã o par-
te foarte micã. Asta nu înseamnã cã
BCE nu urmãreºte cu atenþie evolu-
þia din Grecia, dar discuþiile privind
potenþiala ieºire a þãrii din zona euro
nu au sens”.

BCE ar putea anunþa lansarea unui
program de achiziþii masive de obli-
gaþiuni suverane dupã reuniunea
consiliului guvernatorilor din data
de 22 ianuarie.

V.R.

INIÞIATIVÃ ANEVAR, ÎN PREMIERÃ ÎN ÞARA NOASTRÃ:

Toate informaþiile din rapoartele de
evaluare - sintetizate într-o bazã de date

Pentru o supraveghere cât mai
bunã ºi pentru obþinerea indepen-
denþei evaluatorilor, Asociaþia Na-
þionalã a Evaluatorilor Autorizaþi
din România (ANEVAR) doreºte sã
implementeze o bazã de date care sã
conþinã o sintezã cu informaþiile care
nu sunt confidenþiale din fiecare ra-
port de evaluare întocmit pentru
garantarea împrumutului în þara
noastrã.

Odatã ce vor fi centralizate toate
informaþiile din rapoartele evaluato-
rilor, va putea fi creat cel mai curat
indice imobiliar, este de pãrere
Adrian Vascu, preºedintele
ANEVAR.

Domnia sa ne-a spus, în cadrul
unui interviu, cã au existat situaþii în
care ofiþerii de credit au solicitat eva-
luatorilor sã atribuie valori nereale
bunurilor evaluate: ”Ca ºi în cazul
bãncilor din Statele Unite ale Ameri-
cii, unii ofiþeri de credit aveau bonu-
suri reprezentând un anume procent

din cât vindeau, iar interesul lor sã
vândã era maxim, punând, astfel,
presiune pe evaluatori sã atribuie o

valoare mai mare, pentru ca ei sã
poatã sã dea credite”.

Adrian Vascu ne-a explicat cum
va funcþiona noua bazã de date:
“Odatã centralizate informaþiile, eu,
evaluator, dupã ce am finalizat ra-

portul de evaluare, înainte sã-l trimit
bãncii, accesez baza de date, intro-
duc numãrul legitimaþiei ºi parola
personalã, selectez banca pentru
care lucrez, tipul proprietãþii pe care
am evaluat-o, câte camere are, codul
poºtal, suprafaþã, etaj, grad de finisa-
je, teren (câteva date legate de pro-
prietate, fãrã sã cerem numele
beneficiarului) ºi, în final, valoarea
de piaþã propusã”.

Domnul Vascu ne-a precizat cã
declararea independenþei evaluatori-
lor ºi militarea ca în contractele din-
tre evaluatori ºi bãnci ºi în cele dintre
evaluatori ºi clienþii lor, în general,
sã existe o clauzã care sã prevadã in-
dependenþa, respectiv sã nu fie fãcu-
tã nicio presiune asupra rezultatului
evaluãrii, sunt principalele obiective
ale ANEVAR pentru anul în curs.

EMILIA OLESCU

Anul trecut,
ne-am zguduit
mai rar, dar mai tare
l Pe teritoriul þãrii noastre, numãrul lunar de
cutremure de anul trecut a variat între 112 ºi 411
l Directorul ºtiinþific al Institutului Naþional
pentru Fizica Pãmântului susþine cã seismele cu
magnitudine 4 pe scara Richter nu trebuie sã
îngrijoreze populaþia

Þara noastrã a fost zguduitã de 19
ori anul trecut, numãrul cutremure-
lor simþite fiind în scãdere faþã de
2013, când au fost înregistrate 21 de
astfel de seisme, potrivit datelor
Institutului Naþional pentru Fizica
Pãmântului (INFP). Cel mai mare
cutremur simþit în 2014 a avut magni-
tudinea de 5,7 ºi a fost înregistrat în
judeþul Vrancea pe 22 noiembrie,
fiind cel mai puternic seism din ulti-
mii ani. Pe de altã parte, cel mai pu-
ternic cutremur din 2013 a fost de 5,5
grade pe scara Richter – înregistrat
tot în judeþul Vrancea, pe 6 octom-
brie 2013.

Deºi numãrul cutremurelor simþi-
te a fost în scãdere, anul trecut am
avut o magnitudine medie de 4,46
grade pe scara Richter, în creºtere
faþã de 2013, când media seismelor a
fost de 4,1. La nivelul anului trecut,
cele mai multe seisme (15) au fost
simþite în zona Vrancea, la fel ca în
2013 (când au fost înregistrate 9 cu-
tremure).

Vom avea cutremure cu magnitu-
dini de peste 4 grade pe scara Richter
în fiecare lunã a acestui an , susþine
Mircea Radulian, directorul ºtiinþific

al Institutului Naþional pentru Fizica
Pãmântului (INFP), care ne-a decla-
rat cã afirmaþia domniei sale nu tre-
buie sã creeze îngrijorare în rândul
mass-media ºi al populaþiei.

Domnia sa ne-a explicat: “În de-
claraþia mea privind frecvenþa de
apariþie a cutremurelor de magnitu-
dine peste 4, am fãcut precizarea cã
este vorba despre o valoare medie.
Acest lucru se traduce prin faptul cã
ne aºteptãm ca, în medie, sã avem un
cutremur în Vrancea de magnitudine
4 sau mai mare, pe lunã”.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 11)

BURSA

TERORISMUL, CATALIZATORUL FINAL PENTRU LANSAREA PROGRAMULUI DE RELAXARE CANTITATIVÃ
ÎN EUROPA?

Dilema lui Draghi
Mario Draghi a fost ocupat

la trecerea pragului dintre
ani. Preºedintele BCE a

scris un articol despre “stabili-
tate ºi prosperitate în uniunea
monetarã”, publicat pe site-ul
Project Syndicate ºi preluat,
ulterior, ºi pe site-ul Bãncii
Centrale Europene (BCE).

Draghi aratã cã “uniunea
monetarã s-a dovedit mult mai
rezistentã decât au crezut mulþi, în
condiþiile în care a fost judecatã
greºit dimensiunea ei politicã”. Cu
toate acestea, “uniunea este încã in-
completã”, deoarece trebuie create

condiþii care sã permitã þãrilor “sã fie
mai stabile ºi mai prospere decât în
condiþiile în care nu ar fi membre”.

Transferul fondurilor cãtre
þãrile ºi regiunile mai sãrace, în
cadrul politicilor de coeziune,
nu este considerat o soluþie de
cãtre preºedintele BCE, acesta
pronunþându-se pentru crearea
“condiþiilor care sã permitã tu-
turor þãrilor sã prospere în mod

independent”, pe baza “utilizãrii avan-
tajelor comparative de pe piaþa unicã,
prin atragerea de capital ºi crearea lo-
curilor de muncã”.

Soluþia propusã de Mario Draghi

este, însã, tocmai “balaurul” care
îngrozeºte autoritãþile politice euro-
pene: reforme structurale pentru sti-
mularea competiþiei, reducerea biro-
craþiei ºi flexibilizarea pieþei muncii.

Necesitatea reformelor structurale
a fost susþinutã de preºedintele BCE
ºi într-un interviu acordat cotidianu-
lui Handelsblatt, cea mai importantã
publicaþie financiarã din Germania,
iar reporterul nu a fãcut decât sã con-
state cã “repetaþi acest lucru, dar nu
sunteþi auzit”, iar “politica monetarã
a BCE încearcã sã ofere mai mult
timp guvernelor, dar nimeni nu pare
sã foloseascã timpul cum trebuie”.

Despre riscul deflaþiei în zona
euro, Draghi a precizat cã “acesta
este limitat”, determinîndu-l pe re-
porterul german sã arate cã “totuºi

rezultatele sunt groteºti, deoarece
banca centralã luptã pentru creºterea
inflaþiei”.

(continuare în pagina 6)

Fracturarea hidraulicã ar putea avea un impact asupra
centralei de la Cernavodã, ne-a declarat Daniela Lula-
che, directorul general al Nuclearelectrica SA, citând
concluziile unui studiu comandat de companie în acest
sens. Specialiºtii care l-au realizat recomandã ca 100
km în jurul centralei de la Cernavodã sã nu fie exploata-
te gaze de ºist.
Conform doamnei Lulache, experþii considerã cã este
necesarã continuarea analizei prin studii amãnunþite
asupra impactului.
Acest studiu realizat în 2014 nu a solicitat efort finan-
ciar din partea CNE Cernavodã, fiind plãtitã din fonduri-
le guvernamentale alocate Programului Naþional de
Cercetare – Dezvoltare.

Nuclearelectrica a luat aceastã iniþiativã dupã ce Chevron
a demarat lucrãrile de explorare a gazelor de ºist la Pun-
geºti, iar subiectul a fost amplu dezbãtut în spaþiul public.
Grupul american Chevron este singurul, potrivit autori-
tãþilor noastre, care deþine mai multe licenþe de explora-
re a zãcãmintelor de gaze de ºist în þara noastrã. Com-
pania are dreptul sã exploreze în judeþul Vaslui (la
Bârlad) ºi în Dobrogea (Costineºti, Vama Veche, Adam-
clisi). Localitãþile din Dobrogea se aflã la o distanþã de
circa 90-100 km de centrala de la Cernavodã.
Pânã în prezent, Chevron a derulat operaþiuni de explo-
rare doar la Pungeºti, în judeþul Vaslui. În iulie 2014,
grupul american a finalizat activitãþile de exploatare la
prima sondã din România, în localitatea vasluianã

Siliºtea-Pungeºti, dupã douã luni de foraj la adâncimi de
3.000 metri. Chevron deþine ºi alte trei acorduri de me-
diu în judeþul Vaslui pentru explorarea gazelor de ºist, în
localitãþile Pãltiniº-Bãceºti, Popeni-Gãgeºti ºi Puieºti. În
plus, firma a obþinut anul trecut a doua autorizaþie de
construire pentru amplasarea unei noi sonde de explo-
rare, în perimetrul deþinut la Puieºti.
Chevron nu a anunþat, pânã acum, rezultatul explorãri-
lor de la Pungeºti.
Daniela Lulache ne-a mai vorbit în interviu despre sta-
diul proiectului Unitãþilor 3 ºi 4 de la Cernavodã, care se
aflã încã în etapa negocierilor cu partenerii chinezi, dar
ºi despre alternativele pe care Nuclearelectrica le are
pentru a apela la diverse scheme de garantare.

Citiþi întregul interviu în pagina 11.
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