
5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 60450

Miercuri, 15 aprilie 2015, nr. 71 (5406), anul XXIV 16 pagini2 lei

Surse: Grecia se
pregãteºte sã-ºi
declare falimentul
l Atena neagã o astfel
de posibilitate
l Scenarii pentru
viitorul þãrii europene

Grecia se pregãteºte sã facã
un “pas dramatic”, respec-
tiv sã-ºi declare falimentul,

în situaþia în care nu va primi, pânã
la finele lunii aprilie, acceptul cre-
ditorilor internaþionali pentru de-
blocarea fondurilor de urgenþã de
care are nevoie Atena, spun surse
apropiate situaþiei, citate de Fi-
nancial Times.

Potrivit acestora, Atena ar putea
întrerupe plãþi în valoare de 2,5 mi-
liarde euro cãtre Fondul Monetar
Internaþional (FMI), scadente în mai
ºi iunie, în cazul în care nu va primi
banii de la partenerii din zona euro.

“Am ajuns la sfârºitul drumului...
Dacã europenii nu ne elibereazã fi-
nanþare, nu avem alternativã la fali-
ment”, a spus, sub condiþia anonima-
tului, un oficial grec citat de publica-
þia britanicã.

Însã, autoritãþile de la Atena nea-
gã cele scrie de Financial Times.
Premierul elen Alexis Tsipras a de-
clarat, ieri: “Grecia nu se pregãteºte
sã intre în incapacitate de platã (…)
Negocierile cu creditorii se
desfãºoarã rapid spre o soluþie reci-
proc avantajoasã”.

Amintim cã, sãptãmâna trecutã,
zona euro le-a dat termen autoritãþi-
lor de la Atena sã prezinte în ºase zile
lucrãtoare reformele economice
îmbunãtãþite, pentru ca miniºtrii de
finanþe din regiune sã poatã analiza
acordarea fondurilor de urgenþã ne-
cesare evitãrii intrãrii în incapacitate
de platã a Greciei. (V.R.)

(continuare în pagina 6)

ÎN REPLICÃ LA PROIECTUL UNIUNII ENERGETICE,

Gazprom ameninþã cu majorarea preþului gazelor ºi
sistarea livrãrilor prin Ucraina

ª
eful Gazprom, Alexey Miller,
a fãcut un adevãrat tur de for-
þã la Berlin, declarând rãspi-
cat cã proiectul Uniunii Ener-

getice va aduce preþuri mai mari
pentru gazele ruseºti ºi cã Rusia nu
va mai aproviziona Europa prin
Ucraina din 2019, când va fi gata
Turkish Stream. Uniunea Energeti-
cã are ca þel transparentizarea con-
tractelor cu Gazprom ºi negocierea
aprovizionãrii cu gaze pe o singurã
voce, conform euobserver.com.

Miller a explicat, într-o conferinþã
organizatã de organizaþia non-gu-

vernamentalã Valdai Club ºi Clubul
German pentru Afaceri Externe:
„Dacã Comisia Europeanã insistã ca
statele membre sã aibã acelaºi preþ,
atunci acest preþ de bazã nu va fi cel
mai mic, ci cel mai mare. În prezent,
preþurile fluctueazã, aºa cum este ºi
normal, în funcþie de volum ºi de
profilul orar de livrare, în funcþie de
sezon ºi de condiþiile de platã”.
Astfel, domnia sa considerã cã state-
le membre beneficiazã, fiecare în
parte, de cele mai bune preþuri posi-
bile, relateazã Interfax.

Potrivit Kommersant, Miller a ad-

mis cã modelul activitãþii monopolu-
lui rus în Europa se destramã,
acuzându-i de aceasta pe consuma-
torii europeni ºi conducerea UE, cã-
reia i-a ºi atribuit responsabilitatea
pentru eventualele consecinþe, care
ar putea sã meargã inclusiv pânã la
sistarea livrãrilor de gaze ruseºti, po-
trivit ziarului rus.

Moscova se declarã pregãtitã sã
continue dialogul, inclusiv asupra
noilor reguli impuse de Bruxelles,
dar spune cã discuþiile vor fi dure.
Într-o astfel de situaþie, cel mai plau-
zibil pare scenariul orientãrii UE cã-

tre sursele alternative de aprovizio-
nare cu gaze, inclusiv din Iran, opi-
neazã publicaþia citatã.

Deºi Gazprom are voinþa de a se
adapta la arhitectura reglementãrilor
din pachetul III Energie al Uniunii
Europene, compania îºi schimbã
orientarea cãtre est, prin întãrirea re-
laþiilor cu China ºi zona asiaticã,
scrie euobserver.com. „Este vorba
de o schimbare de la strategia euro-
peanã cãtre una asiaticã.

ANA ZIDARU
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DEªI REPREZENTANÞII BURSEI SIBIENE SPUN CÃ AU
ÎNDEPLINIT OBIECTIVELE,

SIF Moldova se declarã
sãtulã de pierderile Sibex
l SIF2 ºi “Delta Solar Investments” au cerut distribuirea banilor de la
desfiinþarea Casei Române de Compensaþie

S
IF Moldova ºi “Delta Solar
Investments”, cu o deþinere
cumulatã de 9,03% din Si-
bex, doresc ca bursa sibia-

nã sã returneze acþionarilor banii
obþinuþi prin desfiinþarea Casei
Române de Compensaþie (CRC), dar
ºi reducerea capitalului Depozitaru-
lui Sibex, fiind nemulþumite de pier-
derile înregistrate în ultimii ani.

Astfel, cei doi acþionari au cerut
completarea ordinii de zi a Adunãrii
Generale din 28/29 aprilie, când sunt
programate ºi alegeri pentru Consi-
liul de Administraþie.

În replicã, reprezentanþii Sibex
spun cã obiectivele strategice defini-
te de cãtre Adunarea generalã, în
data de 28/29.04.2014, au fost înde-
plinite din punct de vedere cantitativ
ºi calitativ în proporþie de 100%, iar
bugetul de venituri ºi cheltuieli a fost
întru totul respectat.

Una dintre propunerile SIF Mol-
dova, care sunt identice cu ale “Delta
Solar Investments”, este prezentarea
unui raport suplimentar al Consiliu-
lui de Administraþie cu privire la mo-
tivarea pierderii înregistrate în Situa-
þiile financiare 2014, cât ºi a pierde-
rilor prognozate în Bugetul de veni-
turi ºi cheltuieli pentru 2015.

Raportul va include o strategie co-

erentã cu privire la stoparea pierde-
rilor prognozate, cu reflectarea co-
respunzãtoare în BVC 2015 ºi în po-
litica de dezvoltare pentru perioada
2015-2018, potrivit cererii transmise
de acþionari.

SIF Moldova precizeazã: “În pe-
rioada 2011-2014, valoarea capita-
lurilor proprii/averii acþionarilor s-a
diminuat cu 30%, numai în 2014
pierderea fiind de 12% - 2,98 milioa-
ne lei, pe fondul scãderii veniturilor
totale cu 30% (pierderea raportatã

este de 11 milioane lei).
Propunerea de buget prezentatã

acþionarilor – pierderi de 2 milioane
de lei pentru 2015 ºi 0,8 milioane de
lei pentru 2016 confirmã continua-
rea trendului de scãdere a profitabili-
tãþii emitentului ºi implicit averii ac-
þionarilor.

Acest fapt nu mai poate fi acceptat
de acþionari”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

PREMIERÃ ÎN SISTEMUL BANCAR

Piperea va negocia cu
Banca Transilvania pentru
împrumutaþii în CHF
l Piperea: “Ideea este sã se renunþe la dosarele din
instanþã ºi sã se meargã pe negociere”l “Dacã BT
face conversia la cursul din decembrie 2014,
atunci «discountul» sare biniºor de 40%”

Î
n timp ce majoritatea bãncilor
se luptã în instanþã cu Gheor-
ghe Piperea (care-i reprezintã
pe consumatori în dosare le-

gate de clauze considerate abuzi-
ve ºi de conversia creditelor în
franci elveþieni), Banca Transil-
vania (BT) a acceptat sã colabore-

ze cu avocatul în problema împru-
muturilor în CHF.

Astfel, Gheorghe Piperea ar urma
sã-ºi mute procesele pe denominare,
din justiþie la masa tratativelor din
Banca Transilvania.

Domnia sa a anunþat, pe pagina de
socializare, cã îi va reprezenta pe

consumatorii ale cãror dosare se aflã
sub coordonarea sa în negocierile cu
BT pe marginea ofertei de soluþiona-
re a problemei creditelor în franci el-
veþieni (CHF).

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Trei pe loc pentru Comitetul
de Reglementare al ANRE
l Partidele nu ºi-au scos încã aºii din mânecã

ªapte candidaþi s-au înscris pânã
acum pentru cele douã posturi din
Comitetul de Reglementare al
ANRE, care vor fi vacante începând
din 23 aprilie. ANRE este autoritatea
din subordinea Parlamentului care
reglementeazã piaþa noastrã de elec-
tricitate ºi gaze ºi þine în
mânã veniturile giganþilor
energetici.

Teodor Bobiº ºi Carmen Filipescu,
al cãror mandat în Comitet expirã
sãptãmâna viitoare, ºi-au redepus
CV-urile, iar ceilalþi competitori sunt
Dumitru Chisãliþã, Mitricof Crum,
Valentin Macec, Radu Ioan Puºcariu
ºi Victorel Florin Rãdoi, potrivit in-
formaþiilor publicate pe site-ul Ca-
merei Deputaþilor.

Dumitru Chisãliþã a ocupat diver-
se poziþii de director în cadrul Rom-
gaz în perioada 2008-2012, lucrând
în companie din 1998. Dupã 2012,
domnia sa a fost administrator al
Romgaz, consilier al fostului mi-
nistru al Energiei Rãzvan Nicolescu,

iar din decembrie 2014 ocupã pozi-
þia de administrator al Enel Energy.

Mitricof Crum este, din decem-
brie 2013, inspector coordonator al
Oficiului Teritorial Craiova al
ANRE, înainte ocupând poziþia de
inspector în cadrul Hidroelectrica

(2009-2013).
Valentin Macec ocupã,

în prezent, poziþia de ºef
serviciu în cadrul Transgaz, iar în
anii trecuþi a fost country manager al
Sumec China, membru în CA Ta-
rom, IAR Ghimbav ºi Romaero, dar
ºi consilier al miniºtrilor Transportu-
rilor ºi Economiei (2012-2014).

Radu Ioan Puºcariu lucreazã din
1992 în Electrica, domnia sa
ocupând funcþia de director adjunct
comercial al Electrica Furnizare - fi-
liala Transilvania Sud Braºov.

Victorel Florin Rãdoi lucreazã în
ANRE din 2001 ºi din 2013 ocupã
poliþia de director în cadrul direcþiei
petiþii în cadrul Autoritãþii. (A.T.)

(continuare în pagina 14)

Cercetãtorii israelieni au descoperit
douã celule care pot suprima cancerul
l Studii SUA: “Marijuana poate ucide celulele canceroase”

O echipã de cercetãtori israe-
lieni, condusã de profesorul
Aaron Ciechanover, câºti-

gãtor al Premiului Nobel pentru chi-
mie, a descoperit recent douã protei-
ne care - spun ei - pot suprima can-
cerul ºi pot controla creºterea ºi dez-
voltarea celulelor canceroase, potri-
vit informaþiilor din mass-media in-
ternaþionalã.

Studiul în cauzã a fost efectuat la
Haifa în laboratorul profesorului Cie-
chanover, la începutul acestei luni.

În ciuda acestei descoperiri, Cie-
chanover a recunoscut cã suprima-
rea tumorilor canceroase este o sar-
cinã foarte dificilã, care este puþin
probabil sã fie rezolvatã în viitorul
apropiat.

El a spus cã are nevoie de mai mult
studiu, pentru a aprofunda cerceta-
rea ºi pentru a avea o înþelegere soli-
dã a mecanismelor din spatele supri-
mãrii tumorilor. “Dezvoltarea unui
medicament bazat pe aceastã desco-
perire este o posibilitate, cu toate cã

nu o certitudine, iar drumul spre un
astfel de un medicament este lung ºi
departe sã fie simplu”, a mai spus
cercetãtorul israelian.

Publicat în revista Cell sãptãmâna
trecutã, studiul s-a concentrat asupra
procesului prin care cele douã prote-
ine reprimã þesuturile canceroase. În
special, studiul a detaliat cum o con-
centraþie mare de proteine numite
KPC1 ºi p50 în þesuturi sunt capabile
sã le protejeze de tumori canceroase.

În plus, cercetarea a pus în luminã
rolul sistemului ubiquitin în procesul

menþionat mai sus. Acesta este
responsabil pentru degradarea ºi re-
ciclarea proteinelor deteriorate care
pot afecta ºi alte celule ºi þesuturi.
Sistemul ubiquitin a fost descoperit
mai devreme de Ciechanover, pentru
care a câºtigat Premiul Nobel 2004
pentru Chimie.

Cercetarea a folosit tumori umane
crescute în ºoareci ºi probe separate
din tumori umane.

C.I.
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ENERGIE

ANALIªTII ECONOMICI:

“Presiunea pe aprecierea francului
elveþian este foarte mare”
l Francul elveþian a atins recordul ultimelor douã luni ºi jumãtate, în
raport cu leul l Specialiºtii susþin cã doar o intervenþie a Bãncii centrale
elveþiene ar putea schimba situaþia l Lionãchescu: “Noi plãtim preþul
dezinteresului bãncilor din ultimii ºase ani”

Presiunea pe aprecierea francului
elveþian, în urmãtoarea perioadã,
este foarte mare, sunt de pãrere ana-
liºtii economici, care opineazã cã
singurul lucru ce ar putea schimba
aceastã situaþie ar fi o nouã interven-
þie a Bãncii centrale a Elveþiei.

Dupã ce a crescut atât pe pieþele

externe, cât ºi la noi, francul elveþian
(CHF) a atins, ieri, un nou maxim
istoric în raport cu leul, fiind cotat la
4,2712 lei - valoare record în ultime-
le douã luni ºi jumãtate.

Moneda elveþianã a depãºit pragul
psihologic de 4,2 lei în 26 martie,
dupã ce, timp de o lunã ºi jumãtate, a

stat sub acest prag.
Creºterea bruscã a CHF, la 4,3287

lei, a avut loc în ziua de 15 ianuarie
2014, când Banca centralã a Elveþiei
a desfiinþat pragul de 1,2 CHF/euro
impus în 2011. (E.O.)
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