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FÃRÃ SÃ PROPUNÃ NEGOCIEREA ªI FÃRÃ SÃ CONTESTE

Credit Europe Ipotecar IFN rãspunde
clienþilor cã ia în platã casele

Credit Europe Ipotecar IFN
pare sã fie prima instituþie
financiarã ce rãspunde

clienþilor care au fãcut notificare
pentru darea în platã.

Aceasta nu propune nicio nego-
ciere ºi nici nu contestã, ci transmite
consumatorilor sã trimitã documen-
tele pentru darea în platã a imobilu-
lui pus garanþie în contractul de
credit.

Avocatul Adrian Cuculis a anun-
þat, ieri, cã a primit primul rãspuns al
bãncii cu privire la acest subiect.

Rãspunsul Credit Europe Bank
IFN subliniazã: “Ca urmare a notifi-
cãrii dumneavoastrã nr.25 din data
de 13.05.2016, înregistratã la Credit
Europe Ipotecar IFN SA sub numã-
rul 474 din data de 13.05.2016, prin

care ne-aþi convocat sã ne prezentãm
la notarul public (…) în datele de
21.06.2016, respectiv 27.06.2016,
vã solicitãm ca pânã cel mai târziu în
data de 23.05.2016 sã permiteþi
împuterniciþilor subscrisei accesul în
imobilul pe care înþelegeþi sã îl oferiþi
spre dare în platã, astfel încât sã pu-

tem realiza în prezenþa reprezentan-
þilor ambelor pãrþi din contractul de
credit o inspecþie în vederea consta-
tãrii stãrii de fapt a imobilului re-
spectiv.

E.O.

(continuare în pagina 8)

Dragne-a fost Zgonea,
cât a tãcut

S
mucit de stângul de Liviu
Dragnea, de dreptul de Cã-
lin Popescu Tãriceanu ºi
îmbrâncit din spate de Tra-

ian Bãsescu, Valeriu Zgonea s-a
încleºtat de braþele fotoliului de
preºedinte al Senatului, din care nu
se lasã smuls, deºi a fost dat afarã din
PSD ºi toatã lumea este atrasã de
acest spectacol, cu toate cã ãsta nu-i
decât actul al doilea al show-ului,
unde actul întâi a fost cu mult mai
important.

Zgonea?
Zgonea nu este important.

Despre Zgonea
probabil cã se poate
spune orice, cã ar
avea dosare penale,
cã ar fi la fel de co-
rupt ca oricare alt
politician, cã n-are
caracter, cã e SRI-st,

mason, distrugãtor de PSD, braþul
ascuns al DNA, mã rog, orice ºi
acest orice deja a fost spus de unul ºi
de altul – ce-aþi fi vrut, ca Zgonea sã
fie vreun înger în politicã, de vreme
ce a ajuns preºedinte executiv în
PSD?!

Nu, Zgonea nu este ceva care sã
merite vreo atenþie specialã.

“Cazul Zgonea”, însã, da, meritã o
atenþie specialã, dar nu în acest act al
doilea, ci în primul act, când a fost
dat afarã din PSD, pentru cã a expri-
mat public opinia cã Liviu Dragnea
trebuie sã se retragã din poziþia de
preºedinte PSD, condamnat fiind la
(doi ani de închisoare) cu suspenda-
re, pentru malversaþiuni electorale.

Expresia “doi ani de închisoare”

este pusã între paranteze, pentru cã
aºa o trateazã publicul, înclinat sã o
treacã cu vederea; dar, pentru
PSD-iºti, expresia “doi ani de închi-
soare” pare sã nu existe nici mãcar
între paranteze, pare sã nu existe de-
loc.

Pentru PSD-iºti, Liviu Dragnea a
fost condamnat cu suspendare, pur ºi
simplu.

ªi a fost cu suspendare, pentru cã
este o condamnare nedreaptã.

De fapt, Liviu Dragnea este un
erou.

Înþelegeþi, dom’le, de ce actul întâi
este cu mult mai important decât ac-

tul al doilea?
PSD nu este condus de un infrac-

tor condamnat, ci de un erou.
Prestidigitaþia asta, în care bagi un

infractor în joben ºi scoþi de acolo un
erou, nu o putea face nici Iosefini.

Oare, dacã nu ar fi fost condamnat
“cu suspendare”, PSD-ului i-ar mai
fi ieºit scamatoria?

Nu ºtiu, PSD pare capabil sã fie
condus ºi de un om aflat în puºcãrie,
pentru cã între acela ºi Liviu Drag-
nea singura diferenþã este cã Drag-
nea poate veni la reuniunile partidu-
lui, fãrã cãtuºe.

(continuare în pagina 4)

DEªI ASF A CONSIDERAT CÃ
OPERAÞIUNEA ESTE DE NATURÃ A
PREJUDICIA ACÞIONARII

Consolidarea valorii
nominale la Confecþii
Vaslui a fost aprobatã
l AIPC, nemulþumitã de reacþia slabã a ASF
l ASF despre consolidarea de la SIF Moldova:
“Nu facem comentarii ºi nici nu am reacþionat la
unele solicitãri din piaþã sã ne pronunþãm în
avans”

Asociaþia Investitorilor pe Piaþa
de Capital (AIPC) se aratã nemulþu-
mitã de reacþia slabã a Autoritãþii de
Supraveghere Finaciarã (ASF) în
cazul Confecþii Vaslui SA (simbol
COVB), în contextul în care acþiona-
rii companiei au aprobat consolida-
rea valorii nominale a acþiunilor,
deºi Autoritatea considerase cã
operaþiunea este de naturã a
prejudicia acþionarii.

“AIPC îºi exprimã dezamãgirea
faþã de apariþia unui nou caz de
abuz împotriva drepturilor acþiona-
rilor minoritari, sãvârºit tot prin
consolidarea valorii nominale a ac-
þiunilor, de cãtre Confecþii Vaslui
SA (simbol COVB)”, a transmis,
ieri, AIPC.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Surse: FMI face
presiuni pentru
restructurarea
datoriei Greciei pânã
în 2040

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) face presiuni asupra zonei
euro sã-i permitã Greciei sã nu mai
plãteascã pânã în 2040 dobânda sau
principalul la creditele obþinute prin
pachetele de salvare, spun surse cita-
te de Wall Street Journal.

Conform acestora, FMI propune
ca dobânda pe care Grecia ar trebui
sã o plãteascã pentru împrumuturile

din zona
euro sã fie
fixã pentru
30-40 de ani,
la nivelul
mediu din
prezent, de
1,5%, iar toa-
te plãþile cu
dobânda sã
fie amânate

pânã la scadenþa creditului.
Propunerea FMI, prezentatã zonei

euro sãptãmâna trecutã, ar urma sã
pãstreze datoria Greciei sub 15% din
PIB, conform publicaþiei americane.

Guvernele zonei euro, în frunte cu
cel al Germaniei, sunt sceptice cu
privire la o concesie majorã legatã de
împrumuturile acordate Greciei,
care depãºesc în prezent 200 de mi-
liarde de euro. Pe lângã aceastã sumã
este aºteptatã în viitorul apropiat o
tranºã de încã 60 de miliarde de euro.

V.R.

n Ministerul Finanþelor a împrumutat
45 de milioane de lei de la bãnci
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candidatul USB la Sectorul 1:
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primarii penali din
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PAGINA 2

n Ludovic Orban, trimis în judecatã
PAGINA 3

n Reþelele de traficanþi au câºtigat între 5 ºi 6
miliarde de dolari, anul trecut
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“Lipsa investiþiilor publice mutã interesul
companiilor de la noi pe alte pieþe”

(Interviu cu Ionel Blãnculescu, Senior Advisor pentru România ºi Turcia
în cadrul Global Resources Partnership)

Reporter: De puþin timp, repre-
zentaþi România ºi Turcia în cadrul
unei organizaþii care activeazã la
nivel mondial în domeniul ener-
giei, dar ºi în sectorul finanþelor.
Cum aþi ajuns sã ocupaþi aceastã
poziþie?

Ionel Blãnculescu: În luna apri-
lie 2016, am primit o propunere de
cooptare ºi alãturare a mea într-o
corporaþie mondialã, în domeniul
energiei, resurselor naturale, fi-
nanþelor ºi nu numai, care, prin ac-
tivitatea ei, acoperã toate continen-
tele. Solicitarea este venitã pe rela-
þia cu Turcia, eu, de trei ani,
mutându-mi, strategic, activitatea
pe aceastã direcþie.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Resursele regenerabile, o utopie în cãutarea
unei schimbãri de paradigmã?

“Mulþi oameni cred cã sursele re-
generabile sunt capabile sã înlocuia-
scã energia nuclearã sau cea obþinutã
din combustibilii fosili”, scriu doi
cercetãtori din Elve-
þia în rezumatul unei
lucrãri recente pri-
vind randamentul
energetic al
centralelor solare.

Ferruccio Ferroni
ºi Robert Hopkirk
analizeazã randamentul prin inter-
mediul indicatorului ERoEI
(Energy Return on Energy Inve-

sted), care este ajustat pentru a re-
flecta atât necesarul ridicat de mate-
riale, forþã de muncã ºi capital pen-
tru construirea centralelor solare,
dar ºi intensitatea redusã a radiaþiei
solare (n.a. articolul este “Energy
Return on Energy Invested (EroEI)
for photovoltaic solar systems in re-
gions of moderate insolation”, în
numãrul 96 din 2016 al revistei
Energy Policy).

În opinia autorilor, aceste carac-
teristici nu permit aplicarea strictã
a indicatorului ERoEI conform
metodologiei recomandate de

Agenþia Internaþionalã pentru
Energie (IEA).

Concluzia celor doi autori Ferroni
ºi Hopkirk reprezintã un puternic
semnal de alarmã mai ales în ceea ce
priveºte eficienþa resurselor alocate
energiei solare în Europa, zonã ca-
racterizatã de o insolaþie moderatã,
în special în partea sa nordicã (n.a.
insolaþia este definitã drept radiaþia
solarã care atinge suprafaþa
Pãmântului, fiind mãsuratã prin can-
titatea de energie primitã de un
centimetru pãtrat într-un minut).

(continuare în pagina 7)

CÃLIN
RECHEA

Companiile care activeazã în þara

noastrã se aflã în plin proces de ex-

tindere ºi consolidare pe pieþele ex-

terne, dupã cum ne-a spus Ionel

Blãnculescu, Senior Advisor pentru

România ºi Turcia în cadrul Global

Resources Partnership (GRP).

Domnul Blãnculescu, ce deþine de

puþin timp aceastã poziþie în cadrul

organizaþiei internaþionale GRP, sub-

liniazã cã societãþile comerciale de

pe piaþa autohtonã sunt interesate

de extindere ºi dezvoltare în alte þãri

decât România, unde “reuºesc infinit

mai rapid ºi eficient, cu riscuri mult

mai mici”, estimând cã vor câºtiga

contracte de lucrãri industriale ºi ser-

vicii sau de vânzare de produse “pe

pieþe pe care nici nu le visau pânã în

prezent”.

Scãderea considerabilã a activitã-

þii din România a fãcut companiile

sã migreze spre exterior, subliniazã Ionel Blãnculescu, apreciind cã

acest lucru se întâmplã pe fondul reducerii investiþiilor publice din þara

noastrã.

Propunerea

FMI ar urma

sã pãstreze

datoria

Greciei sub

15%

din PIB.

ªI-A REDUS MASIV DEÞINERILE ÎN ALTE COMPANII

Soros investeºte în cel mai mare producãtor
mondial de aur
l Acþiunile “Barrick Gold” s-au dublat anul acesta

Miliardarul George Soros ºi-a re-
dus cu aproape 40% investiþiile sale
în acþiunile companiilor listate în
SUA, în primul trimestru din anul
curent, cumpãrând în schimb o parti-
cipaþie de 264 de milioane de dolari
la cel mai mare producãtor de aur din
lume, “Barrick Gold” Corp.,
conform Bloomberg.

Agenþia noteazã cã valoarea deþi-
nerilor fondului de investiþii al lui
Soros, Soros Fund Management, a

scãzut cu 37% în lunile ianua-
rie-martie 2016, la 3,5 miliarde de
dolari.

Soros a cumpãrat 1,7% din “Bar-
rick”, companie cu sediul în Toron-
to, ale cãrei acþiuni au crescut de pes-
te douã ori anul acesta, pe fondul
eforturilor de tãiere a costurilor ºi re-
ducere a datoriilor. Acþiunile “Bar-
rick” au crescut cu 39% numai din
31 martie pânã acum. (A.V.)
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