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Surse: BCE
majoreazã din
nou linia de
finanþare de
urgenþã pentru
bãncile elene

Banca Centralã Europeanã
(BCE) a decis, ieri, sã ma-
joreze cu 1,5 miliarde de

euro, la 75,5 de miliarde de euro,
plafonul liniei de finanþare de ur-
genþã a bãncii centrale din Grecia
(ELA), destinatã creditorilor eleni,
potrivit unei surse citate de presa
strãinã.

“În baza noului plafon, existã un
volum de lichiditate tampon, neutili-
zat, de circa 2,9 miliarde euro”, a
spus sursa.

Reprezentanþii Bãncii Centrale
Europene nu au comentat infor-
maþia.

Amintim cã împrumuturile de
care pot beneficia bãncile greceºti
prin intermediul ELA trebuie apro-
bate de BCE, care analizeazã sãp-
tãmânal plafonul finanþãrii de ur-
genþã.

Finanþarea oferitã de ELA este
mai scumpã decât împrumuturile de
la BCE.

Benoit Coeure, membru în con-
siliul guvernatorilor BCE, a decla-
rat, ieri, cã aceastã instituþie va
continua sã furnizeze lichiditãþi
bãncilor elene atât timp cât ele
rãmân solvabilie ºi au suficiente
garanþii. “Impunerea de controale
asupra capitalului nu este o ipotezã
de lucru”, a spus oficialul BCE, ci-
tat de Kathimerini.

A.V.
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Adrian Sârbu face primele
victime în rândul Poliþiei

L
a rãcoare, pe Adrian Sârbu
l-a durut clanþa, spun douã
televiziuni care au difuzat,
ieri, imagini cu el, în depli-

nã libertate, îndreptându-se cãtre
dentist, fãrã cãtuºe, în frumoasa zi de

18 aprilie (dupã cum
ele o afirmã, iar Poli-
þia nu infirmã), ca
oricare civil, la un ca-
binet privat din oraº.

Poliþia Capitalei a
confirmat cã ceva a
fost în neregulã cu

plimbarea lui Sârbu prin oraº, de
vreme ce, tot ieri, a comunicat cã “a
fost declanºatã cercetarea [...]
pentru nerespectarea prevederi-
lor legale, faþã de agenþii de poliþie
care au constituit escorta” ºi cã
“ºeful Poliþiei Române nu a apro-
bat cererea de menþinere în activi-
tate a directorului general adjunct
al Poliþiei Capitalei, care avea în
atribuþii coordonarea centrelor de
reþinere ºi arestare preventivã, de
pe raza Municipiului Bucureºti...”

Probabil cã Poliþia vrea sã spunã

cã escorta nu avea voie sã-i scoatã
cãtuºele.

Deci fotografiile nu sunt trucate.
Adrian Sârbu poate fi o persoanã

fermecãtoare.
Dacã le mai dã ºi o ºpagã poliþiºti-

lor, atunci este foarte posibil sã îi
scoatã cãtuºele – ce naiba, nu þii le-
gatã o persoanã fermecãtoare, pe
scaunul dentistului, poate-l doare ºi
vrea sã dea din mâini.

Am aflat de la Poliþie cã este legal
cã, la recomandarea medicului din
sistemul penitenciar, cu aprobarea

comandantului, suferin-
zii sã fie trataþi în afarã.

Am aflat de la cineva
care a locuit la aceeaºi
mânãstire unde actual-
mente este adresa lui
Adrian Sârbu, cã ser-
viciul stomatologic din
sistemul penitenciar ar fi
cumplit, presupunând
îndelungatã birocraþie ºi
analize de sânge, timp în
care falca se face cât o
minge de baschet.

Deci, recomandarea
medicului ºi aprobarea comandantu-
lui ca Sârbu sã fie tratat de dinþi în
afara puºcãriei nu reprezintã vreun
favoritism, ci umanism.

Dacã luãm în calcul ºi coincidenþa
cã 18 aprilie este chiar ziua de naºtere
a lui Adrian Sârbu, atunci ne dãmsea-
ma cã medicul ºi comandantul au dat
dovadã de mai mult decât umanism –
aºa au înþeles ei sã-i ureze “La mulþi
ani!” spãlãtorului de bani, pe gratis.

Zvonuri insistente cã, din puºcãrie,
Adrian Sârbu þine teleconferinþe cu
angajaþii sãi de la “Mediafax” ne-au
determinat sã cerem lãmuriri Poliþiei,
în douã rânduri, la 12 ºi la 25 martie.

Cele douã rãspunsuri primite sunt
similare (vezi alãturat): ne sunt de-
scrise procedurile standard de încar-
cerare ºi faptul cã i-au fost aplicate ºi
lui Adrian Sârbu, dar nicãieri nu este
infirmat explicit faptul cã el comuni-
cã nestingherit cu angajaþii sãi aflaþi
dincolo de gratii.

(continuare în pagina 13)

Alertele de atacuri
cibernetice din þara noastrã
au crescut cu 80% în 2014
l Augustin Jianu, CERTro: “50% din alerte au
fost generate de sisteme vulnerabile”

Alertele de atacuri ciberne-
tice înregistrate în þara
noastrã au depãºit, ca nu-

mãr, 78 de milioane anul trecut,
f i ind cu 80% mai
multe decât în 2013,
conform celor afirma-
te ieri, în cadrul unei
c o n f e r i n þ e , d e
preºedintele Centru-
lui de Studii pentru
Securitate, Manage-
mentul Crizelor ºi
Prevenirea Conflicte-
l o r , A l e x a n d r u
Groºeanu.

Domnia sa a adãugat cã unul din-
tre motivele acestei creºteri este fap-
tul cã România se aflã într-o zonã de
instabilitate, astfel cã riscurile la
adresa securitãþii cibernetice sunt
din ce în ce mai mari.

La rândul sãu, domnul Augustin
Jianu, director al CERTro, a decla-
rat: “Acest rãzboi nevãzut este
foarte grav. Senzori ai partenerilor

noºtri din þarã sau din
afarã au semnalat
peste 78 de milioane
de alerte de atacuri
ca porn ind de la
IP-uri din România”.

Domnul Jianu a pre-
cizat cã 50% din aceste
alerte au fost generate
de sisteme vulnerabile,
ceea ce evidenþiazã o

lipsã de pregãtire a IT-iºtilor care au
generat acele sisteme. Restul alertelor
provin de la calculatoare infectate,
conform domnului Jianu.

A.V.

(continuare în pagina 3)

POGONARU ÎL IA LA ÎNTREBÃRI PE CIUREZU

“Prodplast” vrea sã ºtie când se
estimeazã exit-ul SIF Oltenia din BCR

Pachetul de 6% din Banca Co-
mercialã Românã (BCR) de-
þinut de SIF5 Oltenia i-a

învrãjbit, la începutul anului trecut,
pe omul de afaceri Florin Pogonaru
ºi pe Tudor Ciurezu, preºedintele
SIF5, iar de când a renunþat la funcþia
de membru al Consiliului
de Supraveghere din
BCR, Pogonaru ºi-a inten-
sificat criticile la adresa
oponentului sãu.

“Prodplast” SA(PPL), o
societate controlatã majo-
ritar de familia Pogonaru,
a transmis cãtre Consiliul
de Administraþie al SIF
Oltenia un set de întrebãri
amãnunþite, solicitând
rãspuns în ocazia Adunãrii Generale
din 28/29 aprilie.

“Prodplast” doreºte sã ºtie când se
estimeazã exit-ul din BCR (partici-
paþie care nu a generat dividende în
ultimii trei ani, cu o valoare contabi-
lã de 343.242.858 lei ºi care a fost

vândutã de restul SIF-urilor în urmã
cu aproape 4 ani). “S-a primit mãcar
o singurã ofertã pentru vânzarea ac-
þiunilor dupã refuzul ofertei iniþiale
în urmã cu aproape 4 ani?”, întreabã
“Prodplast”.

Solicitarea companiei, care deþine

1,72% din SIF Oltenia, se întinde pe
ºapte pagini ºi face referire la rezul-
tatele SIF5 pe anul trecut ºi la orga-
nizarea activitãþii.

Tudor Ciurezu, preºedintele SIF
Oltenia, ne-a spus cã rãspunsurile
Consiliului de Administraþie vor fi

acordate la Adunarea Generalã.
“Prodplast” mai solicitã: “În

condiþiile în care în Strategia pe
2014 a fost asumatã intenþia de a
valorifica în condiþii optime pache-
tul de acþiuni BCR ºi de a intensifi-
ca eforturile de comunicare cu po-

tenþiali investitori, va ru-
gãm sã ne indicaþi maniera
în care a fost respectat acest
obiectiv strategic privind
cea mai importantã deþine-
re a SIF5”.

Totodatã, compania
doreºte un comentariu asu-
pra unei analize din care
rezultã cã suma totalã pe
care ar putea-o obþine SIF5
din valorificarea deþinerii

în BCR este de 344 milioane lei,
aproape jumãtate din cât au încasat
SIF-urile care ºi-au lichidat aceastã
participaþie.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Î
n contextul situaþiei de crizã
prin care trece Grecia, Banca
Naþionalã a României (BNR) a
luat o mãsurã în premierã în
sistemul bancar românesc - a

cerut bãncilor de la noi cu capital
elen sã încheie un acord de compen-
sare cu acþionarii lor, care sã nu per-
mitã acestora din urmã sã-ºi retragã
depozitele de la noi, în cazul unui
control pe capital.

Menþionând cã banca noastrã cen-

tralã monitorizeazã în mod continuu
situaþia din Grecia, Nicolae Cintezã,
directorul Direcþiei de Supraveghere
din BNR, ne-a explicat: “În cazul în
care în Grecia s-ar institui un control
pe capital, subsidiarele greceºti de la
noi nu ºi-ar mai putea trage plasa-
mentele pe care le au la bãncile
mamã, iar acestea din urmã ar putea
sã-ºi retragã ºi depozitele pe care le
au în bãncile din România. Pentru ca
sã nu se întâmple acest lucru, am ce-

rut instituþiilor bancare cu acþiona-
riat grecesc sã încheie un acord cu
bãncile mamã, astfel încât sã com-
pensãm expunerile bãncilor noastre
cu sursele atrase de la acþionari. Ar
rãmâne sã mai plãtim doar o micã
parte, care nu ne va pune probleme.

Cu alte cuvinte, am cãutat sã limi-
tãm efectele pe care le-ar putea avea
la noi unele evenimente din Grecia,
recomandând bãncilor, care au reac-
þionat pozitiv, sã reglementeze
într-un fel situaþia expunerilor ºi su-
melor atrase, astfel încât, în cazul
unei eventuale probleme cu care s-ar
confrunta acþionarii lor din Grecia,
sã încheiem amiabil situaþia”.

Se pare cã oficialii eleni ºi presa
greceascã nu au primit tocmai cu
braþele deschise mãsura Autoritãþii
noastre de supraveghere bancarã.

Nicolae Cintezã a þinut sã precize-
ze cã, acum, nu existã niciun risc
pentru bãncile noastre cu acþionariat
elen, care sunt ”acoperite” din toate
punctele de vedere.

Încã de la începutul lunii martie,
domnul Cintezã afirma cã Banca
Naþionalã a României monitorizeazã
situaþia din Grecia, subliniind cã
Banca Centralã va avea câteva prio-
ritãþi în plus, în acest an faþã de anul
trecut, fãcând referire la criza prin
care trece Grecia.

EMILIA OLESCU
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Au generat tiparniþele o crizã incontrolabilã a lichiditãþii?

Tensiunile care se acumuleazã
pe pieþele financiare interna-
þionale nu par sã îngrijoreze,

cel puþin la suprafaþã, marile bãnci
centrale, deºi paleta instrumentelor

de intervenþie s-a re-
dus drastic în ultimii
ani. A fost încercat
totul, dar rezultatele
întârzie nepermis de
mult sã aparã ºi la ni-
velul economiilor re-
ale.

În spatele faþadei se ascunde, însã,
o neliniºte care a devenit palpabilã.
Tot mai mulþi oficiali ai Federal Re-
serve încearcã, deocamdatã timid, sã
atragã atenþia asupra deficitelor de
lichiditate din anumite segmente ale
pieþelor.

Nu acelaºi lucru se observã ºi la
nivelul BCE, care susþine în conti-
nuare cã programul de relaxare can-
titativã nu va conduce la reducerea
considerabilã a volumului obligaþiu-
nilor guvernamentale utilizate drept
colateral în alte operaþiuni de refi-
nanþare.

În acest context a fost publicat ul-
timul raport asupra stabilitãþii finan-
ciare globale de la FMI. Concluzia
raportului este deosebit de îngrijorã-
toare: riscurile au crescut în ultimele
ºase luni, cea mai mare concentrare a
pericolelor înregistrându-se la nive-
lul sistemului bancar din umbrã.
Conform definiþiei din Investopedia,
sistemul bancar din umbrã reprezin-
tã ansamblul firmelor de intermedie-
re financiarã care sunt implicate în

crearea creditului la nivel global, dar
care nu sunt supuse supravegherii
autoritãþilor. În categoria acestor fir-
me intrã fondurile de hedging, fon-
durile mutuale de piaþã monetarã sau

bãncile de investiþii.
O anumitã categorie a riscului, cel

de lichiditate, ocupã un loc impor-
tant în analiza de la FMI. “Riscurile
pentru stabilitatea financiarã s-au
mutat din categoria celor de solvabi-

litate cãtre riscul de lichiditate”, se
aratã în raportul Fondului.

Astfel, “o iluzie a lichiditãþii a hip-
notizat pieþele financiare ºi a dat
naºtere unora dintre cele mai grave

excese vãzute pe Wall
Street în epoca mo-
dernã”, dupã cum
scrie Ambrose
Evans-Pritchard în
The Telegraph.

Dar oare riscul de
solvabilitate chiar s-a
diminuat? Nu trebuie

sã uitãm cã ratele de adecvare a capi-
talului pentru instituþiile bancare se
calculeazã pe baza activelor ponde-
rate la risc, care, printr-o “estimare
creativã” a ponderilor (n.a. încuraja-
tã de bãncile centrale), creeazã iluzia

suficienþei capitalului.
Aici joacã un rol deosebit de impor-

tant aºa-numitele “active lipsite de
risc”, în categoria cãrora se regãsesc
mai ales obligaþiunile guvernamenta-
le. În condiþiile actuale, a considera cã
mai existã active financiare lipsite de
risc reprezintã o aberaþie, al cãrei sin-
gur scop este menþinerea iluziei referi-
toare la“buna”capitalizareabãncilor.

Pe fondul bulelor speculative de
pe pieþele financiare, ale cãror di-
mensiuni au crescut exponenþial de
la pornirea tiparniþelor, un articol
recent de la Financial Times averti-
zeazã cã “la ºapte ani de la prãbuºire,
autoritãþile de reglementare cunosc
foarte puþin adevãratul nivel al riscu-
lui din cadrul marilor bãnci”.

(continuare în pagina 13)
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Rãspunsul Serviciului Informare ºi Relaþii Publice al Poliþiei
Urmare cererii dumneavoastrã adresatã Direcþiei Generale de Poliþie a Munici-

piului Bucureºti ºi înregistratã la Serviciul Informare ºi Relaþii Publice cu nr.

182397 din data de 25.03.2015, vã comunicãm urmãtoarele:

Legea cadru privind executarea pedepselor ºi a mãsurilor privative de libertate
este legea nr. 254/2013, publicatã în Monitorul Oficial, partea I, nr. 514 din 14
august 2013.
Primirea în Centrul de Reþinere ºi Arestare Preventivã a persoanelor faþã de care
s-au dispus mãsuri privative de libertate se face pe baza ordonanþei prin care s-a
dispus mãsura reþinerii sau a mandatului de arestare preventivã, dupã stabilirea
identitãþii acestora.

(continuare în pagina 13)

“Era amânãrilor, a jumãtãþilor de
mãsurã, a expedientelor liniºtitoare
ºi derutante, se apropie de final.
În locul sãu intrãm în perioada
consecinþelor.”

WINSTON CHURCHILL

CÃLIN
RECHEA

Daria Catalui, ENISA:
“Un pilon de bazã în lu-
mea online este educaþia
specialiºtilor, dar ºi a uti-
lizatorilor, în general. În
lumea virtualã este nevo-
ie de o atenþie sporitã
pentru cunoaºterea me-
diilor pe care le folosim”.


