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CRIZÃ ÎN SISTEMUL DE TERMOFICARE AL BUCUREªTIULUI

Cearta ELCEN ºi RADET lasã bucureºtenii
fãrã apã caldã
l Dumitraºcu, RADET: “ELCEN ºi RADET încearcã sã facã lucrurile sã
meargã bine cu resurse extrem de puþine ºi într-un cadru de reglementare
extrem de confuz”l Constantin Dobre: “ELCEN produce energie termicã
exact în parametrii comandaþi de RADET”

D i spu t a ac tua l ã d in t r e
ELCEN ºi RADET accen-
tueazã semnalul pe care

l-am dat în ultimul an asupra crizei
din sistemul de termoficare al Muni-
cipiului Bucureºti, ne-a declarat, vi-
neri, Gabriel Dumitraºcu, preºedin-
tele RADET.

Domnia sa susþine cã aceastã si-
tuaþie conflictualã se datoreazã legi-

slaþiei anacronice, subfinanþãrii sis-
temului de alimentare cu energie ter-
micã din municipiul Bucureºti ºi, nu
în ultimul rând, lipsei de decizie po-
liticã, la nivelul Consiliului General
al Municipiului Bucureºti din ultimii
10 ani.

A.S.
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S-A ÎNTORS NOROCUL CONDUCERII BURSEI

Cotaþia BVB a scãzut sub nivelul de
dinaintea venirii lui Sobolewski

Ludwik Sobolewski se apropie de
încheierea celui de-al treilea an al
mandatului sãu de director general al
Bursei de Valori Bucureºti cu o per-
formanþã negativã – cotaþia acþiuni-
lor BVB a ajuns sub nivelul din data
avizãrii sale ca director general (21

august 2013), deºi creºterea valorii
de piaþã a BVB reprezintã unul din-
tre criteriile sale de evaluare prevã-
zute în contract. Cotaþia BVB a
încheiat ziua de vineri la 21,7 lei, în
timp ce la venirea noului CEO era 24
de lei.

La începutul mandatului, Sobo-
lewski a avut noroc cu listãrile statu-
lui Romgaz ºi Electrica ºi cu câteva
tranzacþii semnificative fãcute de
Fondul Proprietatea, astfel cã a
reuºit sã obþinã un bonus pentru cele
câteva luni muncite în 2013 ºi pentru
2014.

Astfel, la începutul lui 2015, ac-
þiunile BVB ajuseserã sã depãºeascã
din nou 40 de lei/unitate, dupã maxi-
mul istoric de 46 de lei, din 2011.

De atunci însã, cotaþia BVB a in-
trat pe un trend descendent, accen-
tuat dupã adunarea generalã de bi-
lanþ din aprilie 2016, când acþionarii
BVB au aprobat o strategie pentru
2016-2020. De la AGA BVB încoa-
ce, cotaþia acþiunilor bursei a picat cu
20%.

ADINA ARDELEANU
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BCE va interveni
dacã un eventual
Brexit va ºoca
pieþele

Banca Centralã Europeanã (BCE)
este pregãtitã sã utilizeze toate in-
strumentele pe care le are la dispozi-
þie în cazul în care Marea Britanie va
decide sã pãrãseascã Uniunea Euro-
peanã (UE) ºi va genera, astfel, un
ºoc pe pieþele financiare, conform
guvernatorului bãncii centrale a
Letoniei, Ilmars Rimsevics.

Domnia sa a declarat, la finele
sãptãmânii trecute, cã prima mãsurã
pe care o va lua BCE, într-un aseme-
nea caz, va fi o linie de swap valutar
cu Banca Angliei.

Ilmars Rimsevics, care este mem-
bru în board-ul BCE, a precizat: “To-
ate instrumentele necesare sunt la di-
spoziþia BCE în acest moment ºi,
dacã va fi necesar sã le folosim, le
vom folosi”.

Amintim cã britanicii se vor ex-
prima în cadrul unui referendum
programat în data de 23 iunie cu pri-
vire la apartenenþa la UE. Atunci, ei
vor decide dacã þara rãmâne în UE
sau pãrãseºte blocul european
(Brexit).

Recent, ºi preºedintele BCE, Ma-
rio Draghi, a declarat cã instituþia pe
care o conduce este pregãtitã pentru
un eventual Brexit. Oficialul BCE
nu a oferit detalii, însã ºi-a exprimat
speranþa cã Maria Britanie va
rãmâne în UE.

V.R.

Noi schimbãri în
conducerea SMART
l Cristina Stoian, numitã preºedinte, în mai

Cristina Stoian a fost numitã
noul preºedinte al filialei de
mentenanþã a companiei

“Transelectrica”, Smart SA, în ca-
drul adunãrii generale a acþionarilor,
din 13 mai, conform datelor publi-
cate în Monitorul Oficial. La AGA,
au participat Transelectrica, cu o de-
þinere de 70% din Smart, ºi statul
român, prin Ministerul Economiei,
cu o participaþie de 29,994%.

În februarie, acþionarii Smart ale-
seserã o nouã conducere, pentru un
mandat interimar de 4 luni, formatã
din Hariss Nicorescu, Cristina Sto-
ian, Iulian Butnaru, Claudia Baicu ºi
Bogdan Andronic.

Acum, se pare cã urmeazã o nouã
schimbare în conducere, Consiliul
urmând sã fie înlocuit tot cu unul inte-
rimar, pentru finalizarea procedurii se-
lecþiei conducerii societatii, în confor-
mitate cu prevederile OUG nr.
109/2011 privind guvernanþa corpora-

tivã a întreprinderilor publice, modifi-
cata, conform surselor noastre.

Conducerea executivã a SMART
a fost preluatã, în februarie, de Ha-
riss Nicorescu, în urma unui scandal
între Constantin Iacov, fostul direc-
tor general, ºi Transelectrica.

Urmeazã ca noul CA sã prelun-
geascã mandatul provizoriu al direc-
torului general pentru maxim 2 luni,
conform modificãrilor OUG 109,
ne-au mai spus sursele.

În luna decembrie 2015, aproxi-
mativ 500.000 de euro au fost trans-
feraþi din SMART SA, filiala de
mentenanþã a Transelectrica, într-o
companie mixtã nou înfiinþatã în
Tanzania, care ar trebui sã se ocupe
de proiecte de construcþie ºi moder-
nizare a liniilor electrice de tran-
sport.

A.A.
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Michael Ruehle, NATO:
“România are o situaþie energeticã

foarte bunã, per ansamblu”
(Interviu cu domnul Michael Ruehle, ºeful secþiei de Securitate Energeticã din Divizia de provocãri

de securitate emergente din cadrul NATO)

Reporter: Summit-ul NATO pro-
gramat sã se desfãºoare în Varºovia
va avea loc în mai puþin de o lunã.
Alianþa se confruntã cu provocãri
majore, precum anexarea Crimeei la
Federaþia Rusã, criza din Orientul
Mijlociu ºi Africa de Nord. Date
fiind acestea, care sunt aºteptãrile de
la evenimentul menþionat?

Michael Ruehle: Pentru rezolva-
rea provocãrilor cu care se confruntã
NATO în Est, Summit-ul de la
Varºovia este aºteptat sã consolideze
în continuare poziþia Alianþei de des-
curajare ºi apãrare, în special prin
întãrirea prezenþei militare a Alianþei
în Europa Centralã ºi de Est. Pentru
rezolvarea instabilitãþii din statele
aliate NATO din Sud, organizaþia îºi
va intensifica angajamentul cu
Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord,

în special prin susþinerea þãrilor din
regiune în creºterea capacitãþii de
apãrare.

Reporter: Pe agenda Summit-ului
va figura ºi securitatea energeticã?

Michael Ruehle: Ca la fiecare
Summit, aliaþii vor aduce în atenþie
Raportul de Progres privind rolul

NATO în securitatea energeticã.
Acesta acoperã toate dimensiunile
activitãþilor NATO, de la conºtienti-
zarea strategicã pânã la protejarea
infrastructurii, respectiv de la trai-
ning la eficienþã energeticã în secto-
rul militar. Raportul nu este public,
dar serveºte ca un ghid util pentru

munca noastrã.
Reporter: În acest moment, Eu-

ropa se aflã într-o poziþie criticã din
cauza ameninþãrilor reprezentate de
un potenþial “Brexit” (n.r. ieºirea
Marii Britanii din UE), de incertitu-
dinile ce privesc zona euro, de mi-
graþia în creºtere care sporeºte chel-
tuielile cu refugiaþii. Într-o astfel de
situaþie, credeþi cã securitatea ener-
geticã din Europa trebuie sã fie o
prioritate?

Michael Ruehle: Securitatea
energeticã este esenþialã pentru so-
cietãþile moderne industrializate. În
acest sens, ea este întotdeauna o
prioritate, indiferent de evoluþiile
politice curente. Oricum, situaþia
energeticã de la nivelul Europei este
destul de diversã, unele þãri fiind mai
mult îngrijorate decât altele în pri-
vinþa securitãþii energetice. Asta su-
gereazã nevoia unei abordãri la nivel
european în vederea promovãrii so-
lidaritãþii energetice.

Propunerea Comisiei Europene
de creare a unei Uniuni Energetice
este un exemplu în acest sens.

A consemnat
ALINA VASIESCU
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EXCLUSIVITATE

Þara noastrã ar putea sã joace un

rol cheie în securitatea energeticã

din Europa, datoritã poziþiei sale

strategice ºi a potenþialului semni-

ficativ al Mãrii Negre în privinþa re-

surselor de petrol ºi gaze, dupã

cum afirmã domnul Michael Rueh-

le, care a menþionat cã opiniile ex-

primate în acest interviu sunt în

nume personal ºi nu pot fi atribuite

NATO.

Bucureºtenii din cartierele Colenti-

na ºi Pantelimon au rãmas, sãp-

tãmâna trecutã, fãrã apã caldã, din

cauza parametrilor necorespunzã-

tori ai acesteia.

Regia Autonomã de Distribuþie a

Energiei Termice (RADET) ºi pro-

ducãtorul de energie electricã ºi

termicã ELCEN au dat vina unii

pe ceilalþi, prin declaraþii oficia-

le.

Ce aþi face dacã aþi fi
preºedinte?

Steen Jakobsen, economist-ºef ºi
director de investiþii al bãncii daneze
Saxo Bank, cãlãtoreºte mult prin
lume în interes de serviciu ºi
obiºnuieºte sã punã o întrebare sim-

plã partenerilor de
afaceri: “Ce aþi face
dacã aþi fi preºedin-
te?”.

Cu o dozã finã de
autoironie, Jakob-
sen, care “niciodatã
nu a refuzat o provo-
care”, a rãspuns ºi el

întrebãrii într-un articol recent pu-
blicat pe site-ul de tranzacþionare al
bãncii (www.tradingfloor.com),
dupã ce a constatat cã “democraþiile
sunt afectate de gândirea pe termen
scurt ºi o clasã politicã supradimen-
sionatã”.

În aceste condiþii, economiile
blocate de aºteptãrile scãzute ºi
în stagnare au nevoie de un im-

puls, pe fondul unor politici care
ar trebui sã se adreseze nu cadru-
lui macroeconomic, ci cadrului
microeconomic de la nivelul fir-
melor.

Ce ar face “preºedintele” Jakob-
sen? Programul începe în forþã cu
declaraþia “nu voi face nimic pe du-
rata mandatului” ºi continuã cu “im-
punerea în lege a cerinþei ca orice
iniþiativã legislativã a Parlamentului
sã fie aprobatã doar dacã sunt elimi-
nate alte douã legi”. Un obiectiv im-
portant îl reprezintã ºi “stabilirea
unei þinte de creºtere zero a sectoru-
lui public în urmãtorii 10 ani, în cel
mai rãu caz”, dar ºi stimularea
creºterii investiþiilor în cercetare ºi
dezvoltare, inclusiv în domeniul mi-
litar.

Gata! Acesta este programul, iar
economistul danez trece apoi la ex-
plicarea sa.
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