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n Carabulea s-a înþeles cu JC Flowers

pentru 25% din Banca Comercialã
Carpatica
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n “Monsanto România” vrea în aceast an o
creºtere de 7% a cifrei de afaceri
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GRAM AUR = 142,7993 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0558 RON EURO = 4,4261 RON DOLAR = 3,9650 RON

n Franþa, nevoitã sã
întârzie vânzarea unor
participaþii la Orange
ºi GDF Suez
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DUPÃ PROGRAMUL BÃNCII TRANSILVANIA ªI INTENÞIA
ANUNÞATÃ DE OTP BANK,

Bancpost va lansa un program de
conversie în lei a creditelor în CHF
l Conversia urmeazã sã fie realizatã la o dobândã fixã anualã de 1,5%, în
primii trei ani, urmatã de o dobândã variabilã compusã dintr-o marjã fixã
cuprinsã între 3% ºi 4,6% - ºi indicele ROBOR, potrivit echipei de
negocieri colective l Aceºtia atrag atenþia cã Bancpost nu vizeazã
aplicarea unui discount la sold l Deputaþii au decis reluarea discuþiilor
privind conversia creditelor contractate în valutã

Bancpost urmeazã sã lanseze un
program de conversie în lei a credite-
lor contractate în franci elveþieni
(CHF), dupã cum au anunþat repre-
zentanþii echipei de negocieri colec-
tive, condusã de Alin Iacob,
preºedintele Asociaþiei Utilizatorilor
Români de Servicii Financiare
(AURSF).

Aceºtia au continuat sã aibã discu-
þii cu oficialii unora dintre bãnci ºi
dupã încheierea mandatului pe care
l-au avut, în varã, sã negocieze cu
operatorii financiari în vederea iden-
tificãrii unor soluþii care sã vinã în

ajutorul debitorilor.
Într-o scrisoare adresatã persoa-

nelor împrumutate în CHF, echipa

de negociere precizeazã: “Aceastã
ofertã (n.r. propunerea Bancpost)
presupune, din spusele reprezentan-
þilor bãncii, o conversie în lei, cu
acordarea în primii trei ani de credi-
tare a unei dobânzi fixe de 1,5%,
urmând ca ulterior sã se aplice o
dobândã prestabilitã contractual
compusã din ROBOR plus o marjã
fixã cuprinsã între 3% ºi 4,6%, în
funcþie de tipul creditului ºi de situaþia
specificã a fiecãrui debitor în parte.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

“JPMorgan”:
Bãncile europene
ar putea necesita
26 miliarde euro
în 2019

Bãncile europene se vor confrun-
ta, probabil, cu un deficit de capital
de pânã la 26 de miliarde de euro
dacã autoritãþile de reglementare vor
reuºi sã impunã pânã la finele lui
2018 noile cerinþe privind rezervele
de capital, conform “JPMorgan
Chase & Co”.

Amintim cã Europa introduce noi
reglementãri de capital, acceptate la
nivel global, ca sã evite o repetare a
crizei financiare.

“JPMorgan” atrage atenþia cã este
posibil ca 13 dintre cele 35 de bãnci pe
care le-a analizat sã nu îndeplineascã
cerinþele minime de capital. Cel mai
ridicat deficit va fi înregistrat, con-
form analizei, de “Raiffeisen Bank”
Austria, “Credit Agricole”, “Nati-
xis” ºi “Société Générale” Franþa,
“UniCredit” Italia ºi “Banco Santan-
der” Spania.

Reglementãrile privind capitalul,
care vor fi introduse pânã în 2019, nu
vor mai permite excepþiile acceptate
acum de unele autoritãþi naþionale,
iar pentru investitori vor face mai di-
ficilã comparaþia situaþiei bãncilor.
Impactul asupra rezervelor de capi-
tal în urma armonizãrii legislaþiei se
va ridica, probabil, la 137 miliarde
de euro pentru bãncile europene, cu
un deficit de 26 miliarde de euro
pentru indicele de adecvare a
capitalului Tier 1, noteazã
“JPMorgan”.

V.R.

n Start în bãtãlia pentru
Capitalã!
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ªcolile, adãpost pentru
imigranþi ºi refugiaþi
l Presa internaþionalã susþine cã în rândul imigranþilor au fost identificate
persoane cu experienþã de luptã în cadrul ISIS

E
levii ºi studenþii noºtri ar
putea avea colegi de ca-
merã imigranþi ºi refugiaþi
din Siria, începând din

luna noiembrie, dupã intenþiile Mi-
nisterului Educaþiei.

Vestea cã instituþia inventariazã
posibilitãþile de cazare ale ºcolilor
ºi universitãþilor pentru imigranþi ºi
refugiaþi a stânit valuri de contro-
verse, unii spunând cã acest lucru
nu poate fi adevãrat, alþii afirmând
cã acþiunea este un test pentru opi-
nia publicã sau cã vizeazã inflama-
rea spiritelor. Cert este cã Ministerul
Educaþiei a transmis Inspectoratelor
o astfel de adresã, la care unele in-
stituþii chiar au rãspuns: Universita-
tea din Bucureºti a anunþat cã poate
pune la dispoziþie 80 de locuri de
cazare în cãminele de la Mãgurele,
iar Universitatea Politehnicã - 50 de
locuri.

Vicepremierul Gabriel Oprea a
convocat la 27 august 2015 o ºedinþã
a Comitetului Naþional pentru Situa-
þii Speciale de Urgenþã, pentru „eva-
luarea riscurilor privind posibilul
impact de securitate ca urmare a
creºterii fenomenului imigraþionist
la frontierele României”, ocazie cu
care a fost adoptatã Hotãrârea nr.
2/2015 „privind realizarea cursurilor

de acþiune pentru gestionarea feno-
menului imigraþionist la frontierele
României”.

Potrivit legii, imigranþii ºi refugia-
þii ar trebui cazaþi în centrele de azi-
lanþi ale Ministerului Afacerilor
Interne, care ar putea primi circa
1000 de persoane.

Autoritãþile noastre au gãsit,
însã, “soluþia salvatoare”, Mini-
sterul Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice întocmind o adresã pe
care a transmis-o la nivelul inspec-
toratelor ºcolare ºi universitãþilor
ºi prin care a solicitat evaluarea ca-
pacitãþii respectivelor unitãþi de
învãþãmânt de a asigura sprijin „în
eventualitatea unui aflux masiv”
de imigranþi.

Nu este clar dacã propunerea a
fost emanatã de Comitetul Naþional
pentru Situaþii Speciale de Urgenþã
sau dacã a fost rezultatul unei inter-
pretãri la nivelul Ministerului Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, dar
este atât de uluitoare încât se impun
clarificãri ºi explicaþii imediate din
partea autoritãþilor. Nu este ofensa-
toare la adresa refugiaþilor prezumþia
cã în rândul lor se pot ascunde perso-
ane cu experienþã de luptã în cadrul
ISIS.

Aºadar, nu existã acum presiune,
dar autoritãþile române se pregãtesc
pentru ce e mai rãu.

IULIAN MAREª

(continuare în pagina 7)

DORIN COJOCARU, APRIL:

“Fabricile noastre s-au
închis, dupã ce importurile
de lapte au crescut”
l Cantitatea de lapte colectat a scãzut, în prima
parte a anului, potrivit INS

Importurile de lapte în creºtere
din acest an au provocat închi-
derea unora dintre fabricile au-

tohtone, dupã cum ne-a spus Dorin
Cojocaru, preºedintele Patronatului
din Industria Româneascã a Lapte-
lui (APRIL).

Domnia sa ne-a explicat cã, urma-
re a acestui fapt, cantitatea de lapte
colectatã de la producãtorii noºtri s-a
redus.

“Volumul de lapte importat a
crescut, hypermarketurile aducând
tot mai mult lapte din þara de origine.
Ponderea mãrcii înregistrate are o
evoluþie ascendentã, ajungând la cir-
ca 20% din totalul laptelui vândut.
Ca urmare a delistãrii produselor
româneºti, fabricile de lapte s-au
închis. În aceste condiþii, deºi consu-
mul de lactate a crescut, la noi, mai

ales dupã ce TVA la alimente a scã-
zut, dacã puterea de cumpãrare este
micã, oamenii cumpãrã produse ief-
tine, din import”.

Potrivit Institutului Naþional de
Statisticã (INS), în iulie 2015, canti-
tatea de lapte de vacã colectat de la
exploataþiile agricole ºi de la centre-
le de colectare de cãtre unitãþile pro-
cesatoare a scãzut cu 6,3% faþã de
luna precedentã ºi cu 10,1% faþã de
aceeaºi perioadã din 2014.

În primele ºapte luni ale anului în
curs faþã de intervalul similar din 2014,
cantitatea de lapte colectat a scãzut cu
8,2%, conform datelor INS. (E.O.)

(continuare în pagina 4)

DANTE STEIN:

“IPO-ul «Telekom România» – opþiunea cea mai
viabilã pentru privatizare”
l “Salariul meu, ca preºedinte la Poºta Românã, este de 1.379 lei, net” l “Un guvern trebuie condus ca o companie”

Reporter: Cum ar trebui sã arate
strategia de dezvoltare a României?

Dante Stein: Aº vrea sã spun ur-
mãtorul lucru despre strategia naþio-
nalã de dezvoltare: un Guvern ar tre-
bui condus ca o companie, cu o
responsabilitate socialã puternicã.

Orice companie are nevoie de un
business plan, altfel va rãmâne o so-
cietate micã.

Unde este planul de afaceri pentru

România?
Fãrã un plan puternic ºi bine

gândit, suntem ca o barcã pe ocean,
fãrã pilot ºi motor, plutim în derivã, la
mila valurilor, ºi nu vom ajunge ni-
ciodatã la potenþialul þãrii, care este
enorm.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

Þara noastrã are nevoie de un “plan de afaceri”, iar Guvernul trebuie con-

dus ca o companie, cu o responsabilitate socialã puternicã, este de pãrere

Dante Stein, consilier privat al Primului-Ministru Victor Ponta.

“Propunerea mea este sã iniþiem un organism similar ca importanþã Consi-

liului Suprem de Apãrare a Þãrii (CSAT) ºi sã îl împuternicim sã creeze un

plan de dezvoltare naþionalã”, ne-a spus domnia sa în cadrul unui interviu.

Dante Stein ne-a vorbit ºi despre experienþa sa în funcþiile de conducere la

companiile de stat. Domnul Stein este preºedintele Poºtei Române, mem-

bru al Consiliului de Administraþie Telekom România ºi prim preºedinte ºi

membru CA Tarom.

Citiþi, în pagina 4, “Producãtorii de lapte

ameninþã cu blocarea hypermarketurilor,

de la 1 octombrie”.

AGA CU SCÂNTEI

Statul vrea sã respingã
planul de administrare
a Electrica
l Voci din piaþã: Ministerul Energiei vrea sã-i determine pe administratorii
aleºi în urmã cu un an sã plece l Surse din Minister: “Nu intenþionãm sã
schimbãm CA-ul Electrica ºi nici pe directori”

A
dunarea Generalã a Acþio-
narilor (AGA) Electrica
programatã pentru astãzi
se anunþã extrem de tu-

multuoasã, în condiþiile în care Mi-
nisterul Energiei intenþioneazã sã îºi
mandateze reprezentanþii sã respin-
gã planul de administrare propus de
Consiliul de Administraþie (CA),
susþin surse apropiate situaþiei.

Statul nu vrea sã aprobe nici siste-
mul de bonusuri ºi de remunerare a
CA-ului Electrica, pe motiv cã admi-
nistratorii nu au venit cu niºte criterii
de evaluare cuantificabile, mai spun
sursele noastre, care afirmã cã planul
de administrare nu are substanþã ºi a
fost conceput „în bãtaie de joc”.

Luni searã, fostul ministru al
Energiei, Rãzvan Nicolescu, a notat
pe pagina sa de Facebook cã, în ur-
mãtoarele zile, vor fi noi tentative de
subordonare politicã deplinã a com-
paniilor de stat din energie, iar în
fruntea listei se aflã Electrica SA.

“Se va încerca denigrarea mana-
gementului ºi a administratorilor ne-

executivi ai Electrica, pentru ca
aceºtia sã plece. În CA-ul Electrica
sunt câteva nume cu rezonanþã la ni-
vel naþional ºi internaþional”, susþine
domnia sa, afirmând cã motivul real
al acestei atitudini este refuzul de a-l

accepta pe secretarul de stat Bogdan
Badea ºi pe alþi 20 de membri de par-
tid în diverse funcþii în companie (di-
rector operaþiuni, membri CA în
companii din grup etc).

Fostul ministru mai spune cã poli-
ticienii vor sã controleze ºi cele 600
de milioane de euro pe care Electrica
SA urmeazã sã le investeascã în pe-
rioada urmãtoare.

„Sunt curios dacã vor fi reacþii din
partea miilor de acþionari. Vor ac-
cepta aceºtia bãtaia de joc la adresa
proprietãþii lor? Vom vedea”, a con-
chis Rãzvan Nicolescu.

Voci din piaþã susþin cã þinta Mi-
nisterului Energiei este sã îi determi-
ne pe administratorii aleºi de acþio-
nari în urmã cu un an sã plece pentru
cã au refuzat, în varã, sã numeascã 20
de membri ALDE (partid condus de
Cãlin Popescu Tãriceanu, din care
face parte ºi Andrei Gerea) în condu-
cerea Electrica ºi a filialelor sale.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)


