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Sesizare din partea Telekom România

Stimate Corporate
Communications România,

Îmi cer scuze, nu înþeleg de ce îmi
cereþi sã-mi cer scuze, scuze!

Poate cã comunicarea Corporate
Communications România înseam-
nã altceva decât se înþelege înde-

obºte prin “comunicare”, cãci se re-
zumã doar la precizarea unei stãri de
nemulþumire, în virtutea unor consi-
deraþii fie nespecificate, fie generale,
fãrã mãcar vreun argument care sã o
sprijine.

Dacã nu explicaþi ce a fost greºit în
articol, atunci nu pot decât sã vã fac

pe plac – iatã: îmi cer scuze publice
în ziarul meu.

Nu ºtiu de ce, dar îmi cer scuze!
Nu-s idiot, ci politicos.

FLORIAN GOLDSTEIN,
PREªEDINTE AL GRUPULUI

DE PRESÃ “BURSA”

UE va analiza costurile
crizei migranþilor

Comisia Europeanã va analiza co-
stul crizei migranþilor ce riscã sã
apese asupra bugetelor european ºi
naþionale, a anunþat preºedinþia rota-
tivã luxemburghezã a UE vineri
dupã o reuniune la Luxemburg,
informeazã AFP.

Unele state membre sunt reticente
sã participe la un proiect al Comisiei
Europene de a repartiza 160.000 de
refugiaþi ajunºi în Europa prin þãri cu
frontiere copleºite de afluxul lor,
Ungaria, Italia ºi Grecia, noteazã
France Presse.

Banca Europeanã de Investiþii a in-
dicat de asemenea cã este gata sã ofere
ajutor în depãºirea crizei refugiaþilor.
“BEI a fost în trecut flexibilã ºi a furni-
zat ajutor deurgenþã în cazdecatastro-
fe naturale. Putem ºi trebuie sã facem
acest lucru de asemenea pentru criza
umanitarã actualã”, a declarat
preºedintele ei Werner Hoyer

Comisarul european pentru afaceri
economice, Pierre Moscovici a averti-
zat vineri guvernele europene sã nu
încalce prevederile privind deficitul
bugetar, într-un moment în care Euro-
pa ce confruntã cu cea mai gravã criza
migratorie din ultimele decenii ºi înce-
arcã sã facã faþã costurilor adãpostirii
refugiaþilor, transmite Reuters.

De la începutul anului ºi pânã în
prezent aproximativ 500.000 de mi-
granþi au ajuns în Uniunea Europea-
nã, iar majoritatea dintre ei au ajuns
în Grecia, Ungaria ºi Italia.

Pierre Moscovici a declarat jurna-
liºtilor cã unele state membre UE au de
gând sã cearã o relaxare a prevederilor
bugetare pentru a face faþã crizei mi-
granþilor. Moscovici a menþionat Au-
stria, Italia, Irlanda ºi Luxemburg drept
statele cele mai probabile sã ridice ace-
astã chestiune. n

n Noul an ºcolar se
confruntã cu aceleaºi
vechi probleme
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ZERO HEDGE:

“Criza imigranþilor,
alimentatã de rãzboiul
pentru resurse”

l Turcia, Qatar, Arabia Sauditã, Marea Britanie
ºi Franþa versus Siria, Iran ºi Rusia

C
onflictele doctrinare din
Siria au fost puse la cale
chiar de statele occiden-
tale, ca sã acopere rãzbo-

iul pentru petrol ºi gaze ºi pentru pu-
terea ºi banii care vin la pachet, se
aratã într-o analizã publicatã de
site-ul Zero Hedge, care scoate la
ivealã motivele pentru care, astãzi,
sirienii ºi-au pãrãsit casele ºi au
ajuns sã cearã azil în Europa.

În Siria, puterile strãine au înecat

naþiunea într-un coºmar format din
rãzboi civil, invazie strãinã ºi terorism,
potrivit site-ului: “Sirienii sunt înpozi-
þia imposibilã sã aleagã între a trãi în
zona de rãzboi, fiind þinta unor grupuri
precum ISIS ºi a represiunii brutale a
guvernului, sau a se aventura pe ape
periculoase, fãrã echipament, doar
pentru a li se refuza mâncarea, apa ºi
siguranþa de cãtre guvernele europene,
dacã ajung pe uscat”. (A.A)

(continuare în pagina 15)

CLIENT ÎMPRUMUTAT ÎN FRANCI
ELVEÞIENI:

“Am plãtit o poliþã de
asigurare cãtre OTP, dar banii
nu au ajuns la asigurãtor”
l Anda Chioveanu, debitor: “1,3% din dobânda
prevãzutã în contract reprezenta asigurarea de
risc financiar l Omniasig: “Asigurarea avea ca
obiect acoperirea unei pãrþi din credit, în caz de
neplatã”l OTP Bank: “Nu confirmãm afirmaþiile
ajunse la noi prin intermediul redacþiei BURSA”

Scrisorile sosite la redacþie în
ultima perioadã de la clienþii
bancari sunt dintre cele mai

variate ºi prezintã diverse situaþii
întâlnite de debitori în relaþia cu
bãncile.

Una dintre ele, care
vine de la o doamnã din
Constanþa - Anda Chio-
veanu -, reclamã, printre altele, fap-
tul cã banca (OTP Bank) de la care a
contractat, în primãvara anului
2008, un credit în franci elveþieni
(CHF), a încasat 1,3% din dobânda

prevãzutã în contul unei poliþe de
asigurãri, bani pe care clientul i-a
plãtit cãtre operatorul bancar pânã la
începutul anului 2011, dar pe care
OTP nu i-a virat cãtre societatea de
asigurãri decât în primele luni.

Anda Chioveanu
ne-a scris: “Pe
27.03.2008 am luat un

credit în sumã de 152.000 CHF de la
OTP Bank Constanþa.

A.R.

(continuare în pagina 15)

CU O ZI ÎNAINTE CA ASF SÃ DECIDÃ
FALIMENTUL ASTRA, NOVA INVESTMENTS
A CERUT REZOLVAREA AMIABILÃ

Avocaþii lui Adamescu ar putea sã
cheme ASF la arbitraj internaþional
lWilmer Cutler Pickering Hale and Dorr: “ASF
a încãlcat acordul dintre România ºi Olanda
privind protejarea reciprocã a investiþiilor”

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) riscã sã fie chematã în faþa
unei curþi internaþionale de arbitraj, în
condiþiile în care a primit, chiar cu o zi
înainte sã decidã intrarea Astra în fali-
ment, un avertisment în acest sens, din
partea avocaþilor TNG Nova Inve-
stments BV (TNGBV), companie
olandezã, care deþine indirect 99,7%
dinsocietatearomâneascãdeasigurãri.

Avocaþii de la Wilmer Cutler Picke-
ring Hale and Dorr atrag atenþia, într-o
scrisoare cãtre ASF, cã acþiunile Autori-
tãþii, în cazul Astra, sunt neconcordante
cu Acordul privind promovarea ºi pro-
tejarea reciprocã a investiþiilor între Gu-
vernul României ºi Guvernul Regatului
Þãrilor de Jos, din 19 aprilie 1994.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 7)

SEBASTIAN VLÃDESCU:

“Nu ne mai batem pe front,
dar ducem un model de luptã

economicã în subteran”
l “Dacã modelul de conflict global va rãmâne la acest tip, este mult mai
bine decât dacã China se va încãiera cu Statele Unite sau cu Rusia”
l FED nu va majora dobânzile l “În urmãtorii 20 de ani, s-ar putea sã
avem nevoie noi de câteva sute de mii de tineri care sã vinã în România”
l “De trei ori NU pentru aplicarea Codului Fiscal împreunã cu legea
salarizãrii bugetarilor”

Reporter: Va mãri Federal Re-
zerve (n.r. Banca centrala a SUA)
dobânzile la urmãtoarea ºedinþã care
va avea loc peste câteva zile?

Sebastian Vlãdescu: Americanii au
lansat zvonul creºterii dobânzilor încã
deanul trecut,dupãcare,acumtrei luni,
Janet Yellen, preºedintele FED, a spus
cã membrii instituþiei au dedus cã pot fi
majorate dobânzile în septembrie.

Pãrerea mea este cã, cel puþin pânã
în decembrie, nu se vor mãri. Sunt
prea multe incertitudini ca FED sã
mai vinã cu astfel de acþiuni.

Tot ce s-a întâmplat recent în Chi-
na, preþul petrolului ºi al mãrfurilor
în general, ce se întâmplã în Orientul
Apropiat ºi Mijlociu, toate acestea
creeazã nesiguranþã pe pieþele
financiare.

Reporter: Puteþi face un tablou a
ceea ce se întâmplã în lume?

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 14)

BANCI

Pieþele financiare din toatã lumea sunt
nerãbdãtoare sã afle decizia pe care
FED urmeazã sã o adopte în aceastã
lunã (16-17 septembrie), context în
care bãncile comerciale, dar ºi cele
centrale au început sã reacþioneze.
Dacã înainte de scãderea bursei din
China ºi devalorizarea yuanului, ana-
liºtii se aºteptau la creºterea dobânzilor
de cãtre FED, acum aceºtia pariazã din
ce în ce mai mult cã FED nu va majora
dobânzile.
În acest context, au loc miºcãri în sec-
torul bancar din întreaga Europã, în an-
ticiparea deciziei FED, întrucât pieþele
sunt foarte nervoase ºi volatile peste
tot în lume.
Domnul Sebastian Vlãdescu, fost minis-
tru de finanþe, se numãrã printre cei care cred cã FED nu va majora dobânzile în
acest an.
Domnia sa ne-a mai declarat, într-un interviu, cã dezvoltarea de politici de absor-
bþie a emigraþiei va fi o necesitate, în douãzeci de ani, iar cã þara noastrã ar pu-
tea avea nevoie de câteva sute de mii de tineri, în condiþiile în care în viitor fondul
de pensii va fi în stare criticã.
Cât priveºte Codul Fiscal, domnul Vlãdescu susþine cã este sustenabil în forma
adoptatã recent, dar nu este de acord cu punerea în practicã a Codului Fiscal
împreunã cu legea salarizãrii bugetarilor.

De la cineva care semneazã “Corporate Communi-
cations România”, am primit urmãtoarea sesizare, care
pare sã fie intitulatã “.T. . .EXPERIENÞE
ÎMPREUNÃ”:

„În atenþia domnului Florian Goldstein,
Preºedinte Director General Bursa

11 septembrie 2015

Stimate domnule Florian Goldstein,

Adina Ardeleanu, membrã a echipei dumneavoastrã
redacþionale, semneazã un articol în ediþia de vineri, 11
septembrie, sub titlul „ªtim cu toþii cã premierul spune
mereu adevãrul. Dar Telekom România?” (am ataºat
fotocopii ale articolului la finalul acestui mesaj, pagini-
le 2 ºi 3), pe care noi îl considerãm a fi aducãtor de pre-
judicii de imagine pentru Telekom Romaânia.

Acest articol afecteazã reputaþia întregului grup De-
utsche Telekom prin faptul cã interpreteazã declaraþii

oficiale, legitime ºi bine cumpãnite, într-un amestec
forþat doar pentru a susþine un unghi de abordare su-
biectiv.

Suntem dezamãgiþi de faptul cã ziarul Bursa a adop-
tat în ultima perioadã un ton tot mai ostil faþã de Tele-
kom Romania, profitând de orice ocazie pentru a publi-
ca articole în care informaþia este interpretatã în mod
subiectiv împotriva companiei noastre.

Reprezentanþii Telekom România au comunicat
întotdeauna deschis ºi cu bunã credinþã, chiar ºi atunci
când membrii redacþiei dumneavoastrã au acþionat
într-o manierã evident tendenþioasã, cãutând sã extragã
orice detaliu ar susþine atitudinea dumneavoastrã ostilã
faþã de compania pe care o reprezentãm.

Prin urmare, vã solicitãm sã publicaþi scuze publice
în ziarul dumneavoastrã, cât mai curând posibil ºi în
acelaºi spaþiu tipografic în care aþi plasat acest articol.
De asemenea, în varianta de pe site-ul dumneavoastrã,
dorim sã publicaþi scuzele pe aceeaºi pagina de web în
care este postat articolul respectiv.”

De ce trebuie împãrþitã Europa în
“deºtepþi” ºi “idioþi”?

Liniile de fracturã dintre “fra-
þii” din Estul ºi Vestul Euro-
pei s-au lãrgit semnificativ în

ultimele sãptãmâni. Pe lângã pro-
blema refugiaþilor, unde est-europe-

nilor li se cere sã ac-
cepte o parte impor-
tantã a costurilor aso-
ciate unui fenomen
pentru care nu sunt
responsabili, un nou
factor a apãrut zilele
trecute.

Este vorba despre
acordul dintre Gazprom ºi un con-
sorþiu de firme din Vestul Europei
pentru extinderea magistralei de

gaze Nord Stream, dupã cum scrie
Bloomberg. Consorþiul este alcãtuit
din companiile E.ON (Germania),
BASF/Wintershall (Germania),
OMV (Austria), ENGIE (Franþa) ºi
R o y a l
Dutch Shell
(O landa ) ,
iar acordul
prevede mã-
rirea capacitãþii de transport a
gazului cu 55 de miliarde de metri
cubi pe an.

Nord Stream-2 va deveni funcþio-
nal în 2019, când va expira actualul
acord de tranzit dintre Rusia ºi Ucra-
ina, dupã cum scrie Bloomberg.

În prezent, doar o treime din gazul
rusesc exportat cãtre Europa mai tre-
ce prin Ucraina, în scãdere de la
douã treimi pânã în 2011, când a fost
finalizat Nord Stream.

D u p ã
cum se ob-
servã, ne-
g o c i e r i l e
dintre Ru-

sia ºi puterile Vestice au fost deose-
bit de fructuoase, în ciuda sancþiu-
nilor economice ºi a declaraþiilor
privind necesitatea “solidaritãþii” ºi
“unitãþii” în faþa pericolului rusesc.

(continuare în pagina 2)

WESLEY CLARK,
ÎN 2007:

“SUA plãnuia sã
doboare ºapte
state în cinci ani”
Generalul (r) Wesley Clark, fost co-
mandant suprem al forþelor NATO în
Europa, a spus, pe ºleau, cã resursele
energetice sunt motive pentru con-
flictele pe care America le duce în
Orientul Mijlociu.
Într-un interviu din 2012, Wesley
Clark pleda pentru creºterea consu-
mului de energie alternativã.
“În vara lui 1973, la Washington,
am scris trei rapoarte despre criza
energeticã, pentru Pentagon, unul
dintre acestea despre impactul fap-
tului cã SUA era þarã importatoare
de petrol”, spunea Wesley Clark,
adãugând: “Era destul de clar încã
de atunci cã acest fapt va distorsio-
na politica externã a Americii, va
împrãºtia o grãmadã de bani peste
hotare ºi ar putea, în final, sã necesi-
te ca SUA sã foloseascã trupe ca sã
asigure accesul la resursele de ener-
gie din strãinãtate.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

“Ne iau drept idioþi. Ei au
trãdat un membru al UE”.

ROBERT FICO, premierul Slovaciei


