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PETER STRACAR, DIRECTOR EXECUTIV GE PENTRU CEE

“România este una dintre þãrile cheie
pentru noi în Europa Centralã ºi de Est”
l GE: Cea mai mare provocare pentru noi - stabilitatea mediului de
business ºi politic

România, fiind a doua þarã ca po-
pulaþie din Europã Centralã ºi de Est
(CEE), este, în mod
cert, o piaþã foarte
importantã pentru
noi, declarã Peter
Stracar, director
executiv al GE pen-
tru acestã regiune.

Domnia sa a afirmat ieri, la Paris,
în cadrul unei întâlniri cu jurnaliºtii:
„În România avem infrastructurã,

producþie în industria aerospaþialã,
avem operaþiunile Lufkin din secto-

rul petrolului ºi ga-
zelor, iar odatã cu
achiziþia Alstom ne
consolidãm poziþia
localã. România
este, de asemenea,
foarte interesantã

pentru cã este o piaþã pe care putem
furniza tehnologie companiilor din
sãnãtate sau sectorul energetic.

Astfel, România este una dintre þãri-
le cheie pentru noi în Europa Centra-
lã ºi de Est. Am fãcut progrese ºi ne
creºtem constant prezenþa aici”.

Oficialul companiei a afirmat cã,
în þara noastrã, cea mai mare provo-
care pentru GE este stabilitatea me-
diului de business ºi politic. „Se
schimbã normele prea frecvent. Este
dificil pentru investitori.

ALINA VASIESCU
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Ne-am arãtat noi nouã!

Faimoºii „hooligans” englezi
nu puteau rata ocazia sã bea în
neºtire, prilejul de a urla, spar-

ge, provoca ºi violenta Fiesta, Carna-
valul, Festivalul, Rãzboiul Campio-
natului European de Fotbal în atmos-
fera aceea, cu tunete ºi fulgere, inun-
daþii, containere de gunoi exalând
miasmele putriede ale Occidentului
încolþit de grevele gunoierilor, com-
paniilor de aviaþie ºi metrourilor, cu

jandarmii înarmaþi pânã-n dinþi, spo-
rind efectul cafeinei ingerate în pito-
reºtile cafenele pariziene.

Iar jandarmii ºi-au facut datoria cu
voluptate, nu doar cu vîrf, ci ºi înde-
sat, presãrînd caldarîmul cu albioni
beþi turtã.

„Unde-i ISIS?!”, au rãcnit acuza-
tor rãniþii, iritînd orgoliul local ºi
prin extensie, pe cel al tuturor
ISISterizaþilor.

Adicã ceva de genul ”Unde eºti tu,
Þepeº Doamne?!”

Invocat, duhul rãu a primit un su-
flu nou, grozavii mai mari chemând.

Ruºii.
Înaintea meciului Anglia – Rusia,

cohorte de huligani englezi au fost
decimate ”sãlbatic ºi organizat” de
un singur comando al fanilor ruºi;
umiliþi în propria specialitate, huli-
ganii britanici au susþinut, ulterior,
cã ruºii au deplasat, la Marsilia, o
echipã de MMA, antrenatã îndelung
ºi în secret pentru acest moment.

Conduºi de neo-naziºti, în frunte
cu Vasily The Killer, membru al or-
ganizaþiei Spartak Gladiators, rusna-
cii s-au ridicat de la mesele cafenele-
lor cu scaune pe cap, (câþiva - berbe-
cii -, cu mesele pe cap), au mãrºãluit
spre gloata dezorganizatã a beþivilor
insulari ºi i-au tocat.

TEODOR FLESERU
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FMI avertizeazã
China despre
riscurile creºterii
rapide a creditãrii
ºi a datoriilor

Fondul Monetar Internaþional a
avertizat, ieri, China în legãturã cu
riscurile ce ameninþã economia sa,
ca urmare a creºterii rapide a creditã-
rii ºi a datoriilor, fapt care face incer-
tã perspectiva pe termen mediu,
relateazã agenþia EFE.

În concluziile evaluãrii anuale a
economiei Chinei, aºa-numitul arti-
col IV, prezentat la Beijing, FMI a
recunoscut cã perspectivele imediate
ale gigantului asiatic s-au îmbunãtã-
þit datoritã politicilor de stimulare,
dar cã este nevoie sã fie abordat ºi
subiectul privind excesul de credite
ºi capacitatea de producþie.

Prim-adjunctul directorului general
al Fondului Monetar Internaþional,
David Lipton, a subliniat, într-un co-
municat, progresele “inegale” ale re-
formelor derulate de Guvernul chinez,
care au fãcut ca ameninþãrile sã fie în
continuare ridicate ºi amortizoarele de
ºocuri sã fie “erodate”.

Instituþia condusã de Christine
Lagarde a semnalat cã perspectivele
pe termen mediu pentru economia
chinezã sunt umbrite de creºterea ra-
pidã a creditelor, de excesele de ca-
pacitãþi structurale ºi de un sector fi-
nanciar “tot mai mare, opac ºi
interconectat”.
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CÃTÃLIN PÃTRAªCU, CERT-RO:

12 bãnci din România,
atacate cibernetic

Viruºi informatici dedicaþi
serviciilor bancare au fost
configuraþi sã fie utilizaþi ºi

pe piaþa din România, a spus, Cãtã-
lin Pãtraºcu, ªef Serviciu Securitate
Informaticã ºi Monitorizare, CERT-RO.

Potivit domniei sale, troianul Tin-

ba este o ameninþare ciberneticã
orientatã mai nou spre 12 instituþii fi-
nanciar bancare din România, iar
Dridex este un alt troian ce vizeazã
clienþii bãncilor.

A.A.
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GE preconizeazã sã
livreze în 2016

comenzi digitale de
7 miliarde dolari.

RADU DORCIOMAN, MINISTERUL
COMUNICAÞIILOR:

“Bãncile au devenit
þinte ale criminalitãþii

informatice”
l Dorcioman: “Criminalitatea ciberneticã nu
cunoaºte graniþe, a devenit o afacere progresivã”

Aºa cum Internetul nu are
graniþe, nici criminalitatea
ciberneticã nu cunoaºte

graniþe, a spus, ieri, Radu Horia
Dorcioman, secretar de stat în Minis-
terul Comunicaþiilor ºi pentru So-
cietatea Informaþionalã, în cuvântul
de deschidere a conferinþei, trans-
mis de ministrul de resort Marius
Bostan.

Oficialul a menþionat: “Dupã cum
ºtim cu toþii, Internetul nu are gra-
niþe. Prin Internet, oricare cetãþean
poate comunica instant ºi are acces
nelimitat la orice serviciu sau resursã
informaþionalã: ºtiri, educaþie, servi-
cii financiare.

EMILIA OLESCU
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REZA BAQIR, ªEFUL MISIUNII FONDULUI
MONETAR INTERNAÞIONAL ÎN ROMÂNIA:
“Sugerãm eliminarea sau amânarea
mãsurilor fiscale programate pentru 2017”

Mãsurile fiscale aprobate de autoritã-
þile române sunt prociclice ºi vor duce la
creºterea datoriei publice, iar cele care
vor intra în vigoare anul viitor ar trebui
anulate sau amânate pentru economii la

buget ºi pentru readucerea datoriei pu-
blice pe un trend descendent, susþine
ºeful misiunii Fondului Monetar Inter-
naþional înRomânia,RezaBaqir.(A.G.)

(continuare în pagina 7)

RAPORTUL ANUAL “GIVING USA”
Americanii au fãcut donaþii de 1
miliard de euro pe zi, în 2015
l Donaþiile caritabile în SUA au atins nivelul
record de 373 miliarde de dolari, în 2015

Americanii doneazã organizaþii-
lor caritabile ºi non-profit o sumã re-
cord de peste un miliard de dolari pe
zi, potrivit raportului anual “Giving
USA” publicat ieri, informeazã AP.

Potrivit acestui document elaborat
de Giving USA Foundation, în cola-
borare cu Universitatea din Indiana,

donaþiile caritabile din partea persoa-
nelor fizice, fundaþiilor ºi corporaþii-
lor a atins un nivel record de 373,25
miliarde de dolari în 2015, în
creºtere cu 4% faþã de precedentul
record de 359 miliarde de dolari sta-
bilit în 2014. (A.G.)
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