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CÃTÃLIN HOMOR:

“CNADNR are nevoie de reorganizare
ºi reprofesionalizarea personalului”

Pentru realizarea proiectelor propu-
se, Compania Naþionalã de Autostrãzi
ºi Drumuri Naþionale din România
(CNADNR) are nevoie atât de o re-
organizare, cât ºi de o reprofesiona-
lizare a personalului, astfel încât ac-
tivitatea acesteia sã se bazeze pe
principiimoderne,deeficienþã,ope-
rativitate ºi o asumare decizionalã,
considerã domnul Cãtãlin Homor,
directorul general al companiei.

Refacerea ºi întreþinerea dru-
murilor naþionale constituie un
obiectiv important pentru
CNADNR, compania reluând lu-
crãrile la câteva proiecte de reabi-
litare care înregistreazã întârzieri
importante, aferente unor drumuri
ce leagã oraºe mari.

Existã lucrãri la diverse drumuri
naþionale unde a început reabilitarea,
dar, din cauza unor întârzieri, deter-

minate de lipsa fondurilor, nerespec-
tarea unor clauze contractuale ºi sla-
ba mobilizare a unor antreprenori,

compania nu reuºeºte sã finalizeze
investiþiile, dupã cum ne-a explicat
domnul Homor.

Domnia sa ne-a declarat: “Oame-
nii s-au sãturat de amânãri pentru toa-

te proiectele de acest gen, pentru cã,
pe bunã dreptate, cu toþii ne dorim sã
circulãm civilizat pe drumurile naþio-

nale. Cel mai clar exemplu este DN
76, care a început de ani de zile ºi
parcã nu se mai terminã. Am fost
de multe ori pe acest ºantier. Am
analizat cu cei care rãspund din
partea companiei fiecare lot, m-am
întânit cu fiecare antreprenor în
parte. Am ajuns sã trimitem notifi-
cãri, fiind chiar la un pas de rezilie-
rea contractelor. Dupã aceastã am-
plã acþiune de monitorizare ºi con-
trol, antreprenorii s-au mobilizat ºi
ei, iar în aceastã perioadã încearcã
sã ne convingã, chiar dacã nu este
uºor, de decizia lor de implicare în

finalizarea acestui proiect.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

GEORGE OSBORNE,
MINISTRUL DE
FINANÞE DE LA
LONDRA
“Economia Marii
Britanii dã semne
clare de ºoc dupã
Brexit”

Economia britanicã dã dovezi cla-
re de ºoc, potrivit ministrului de fi-
nanþe de la Londra, George Osborne.

Oficialul a declarat vineri, citat de
Bloomberg: “Sunt semne clare de ºoc
în perioada care a urmat votului pentru
pãrãsirea Uniunii Europene (n.r. - Bre-
xit). Vom avea nevoie de un efort na-
þional major, dar putem sã depãºim
aceastã provocare”.

Osborne a fãcut aceste afirmaþii
dupã ce, în ziua anterioarã, guverna-
torul Bãncii Angliei, Mark Carney, a
avertizat cã instituþia pe care o con-
duce ar putea fi nevoitã sã relaxeze
politica monetarã în contextul pro-
vocãrilor generate de Brexit.

Tot la finele sãptãmânii trecute,
economistul ºef al Bãncii Centrale
Europene (BCE), Peter Praet, a aver-
tizat cã decizia alegãtorilor din Marea
Britanie privind ieºirea þãrii din Uniu-
nea Europeanã ar putea afecta recen-
tele îmbunãtãþiri înregistrate de eco-
nomia zonei euro. “Este esenþial sã fie
stabilit imediat un proces ordonat
care sã guverneze direcþia cãtre noua
stare de dupã referendum, astfel încât
persoanele fizice ºi juridice sã-ºi poa-
tã ajusta deciziile economice la noul
mediu”, a explicat Praet. (V.R.)

RÃSTURANARE DE SITUAÞIE, DUPÃ CE
ASF A CÂªTIGAT RECURSUL
ÎN PROCESUL CU “SADALBARI”

Majoritarul de la
Romcab, obligat de
instanþã sã facã ofertã
publicã de preluare
n Între timp, RASDAQ
s-a desfiinþat,
iar Romcab a trecut
la BVB

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
a admis recursul Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã (ASF)

în procesul intentat de “Sadalbari”,
acþionarul majoritar de la “Romcab”
(MCAB), privind anularea deciziei
Autoritãþii, prin care acþionarul fu-
sese obligat sã facã ofertã publicã de
preluare obligatorie (OPP) a compa-
niei.

La începutul lui 2014, ASF l-a
avertizat pe Zoltan Prosszer, în cali-
tate de acþionar indirect al “Romcab”
(simbol MCAB), pentru cã nu a fã-
cut OPP, precizând cã, în cadrul so-
cietãþii “Sadalbari” Târgu Mureº,
care deþine 69,02% din drepturile de
vot asupra “Romcab”, deþinãtorul fi-
nal este Zoltan Prosszer.

Potrivit legii pieþei de capital, un
acþionar este obligat sã deruleze o
ofertã publicã de preluare atunci
când depãºeºte pragul de deþinere de
33%.

Dar, în 2015, Curtea de Apel a
considerat cã Zoltan Prosszer are
dreptate ºi cã nu trebuie sã facã OPP,
ASF fãcând recurs.

Între timp, piaþa Rasdaq s-a desfiin-
þat, prin lege, iar Romcab a ales sã se
listeze pe piaþa principalã a Bursei de

Valori Bucureºti, ºi nu pe sistemul
alternativ AeRO. ASF a considerat
cã acþionarii care fuseserã obligaþi sã
facã oferte de preluare, atunci când
emitenþii erau listaþi pe Rasdaq, nu
mai au aceste obligaþii, la mutarea pe
AeRO.

ASF a transmis, în noiembrie
2015, cã procesul de restructurare a
pieþei Rasdaq a fost finalizat, astfel
cã 311 societãþi s-au transferat pe
piaþa reglementatã sau pe sistemul
alternativ de tranzacþionare, iar 562
emitenþi au fost retraºi de la tranzac-
þionare în baza prevederilor Legii
151/2014.

Situaþia “Romcab” se adaugã altor
zeci rãmase neclarificate, dupã
desfiinþarea Rasdaq, unde acþionarii
au intentat procese pentru diverse
speþe, precum nefinalizarea proce-
durii de retragere sau probleme în
stabilirea evaluatorilor.

ADINA ARDELEANU

PREMIERÃ ÎN ISTORIA POSTBELICÃ A AUSTRIEI

Alegerile prezidenþiale
se repetã, din cauza neregulilor
l Candidatul de extremã-dreapta Norbert Hofer a contestat rezultatul din turul al doilea, reclamând
probleme majore la numãrarea voturilor l Dupã Brexit, Norbert Hofer a avertizat în legãturã cu un
posibil “Auxit”, peste un an

Candidatul de extremã-dreapta
Norbert Hofer nu este cotat cu ºanse
prea mari la alegerile prezidenþiale
din Austria care se vor repeta, dupã
ce Curtea Constituþionalã din Austria a
decis, în premierã, reluarea turului
doi al scrutinului, desfãºurat în 22
mai, potrivit unor analiºti politici.
Decizia a fost luatã din cauza nere-
gulilor constatate ºi este pentru
prima datã în istoria postbelicã a
Austriei când are loc repetarea unui
scrutin la nivel naþional.

Partidul Libertãþii (FPO), de ex-
tremã dreaptã, ºi candidatul sãu Nor-
bert Hofer au acuzat cã, în cele mai
multe districte electorale, au avut loc
încãlcãri ale legii, inclusiv în ceea ce
priveºte sortarea voturilor neexpri-
mate înainte de ajungerea oficialilor
din partea comisiei electorale.

Unele voci considerã cã, în contex-
tul referendumului pentru Brexit, ho-
tãrârea Curþii Constituþionale a Au-
striei devine foarte importantã,
întrucât naþionalistul Norbert Hofer

era favorit pentru câºtigarea cursei
electorale, pierzând la diferenþã micã.

Acesta a avertizat, sãptãmâna tre-
cutã, cã Uniunea Europeanã ar trebui
sã evite orice acþiune cãtre o “centrali-

zare” politicã, în caz contrar Austria ar
putea organiza, peste un an, un refe-
rendum privind apartenenþa sa la blo-
cul comunitar. “Dacã va fi stabilit un
curs al lucrurilor cãtre centralizare în
decurs de un an, în loc sã se ia în consi-
derare valorile de bazã (ale UE), atun-
ci va trebui sã-i întrebãm pe cetãþenii
austrieci dacã doresc sã fie membri” ai
UE, a declarat el pentru tabloidul Oe-
sterreich. Hofer ºi aliaþii sãi cred cã
Uniunea Europeanã ar trebui sã se ba-
zeze pe uniunea economicã, mai de-
grabã decât pe cea politicã: “Pãrinþii
fondatori (ai UE) au dorit sã asigure o
cooperare economicã mai strânsã, de-
oarece statele care coopereazã din
punct de vedere economic nu vor utili-
za forþa una împotriva celeilalte.

A.S.

(continuare în pagina 3)

TRIBUNALUL BUCUREªTI SE ALÃTURÃ
INSTANÞELOR DIN ÞARÃ

Douã decizii definitive
în Capitalã care îngheaþã
CHF la cursul istoric

Dupã o serie de procese pe
conversia creditelor în fran-
ci elveþieni (CHF) câºtigate,

pe fond sau definitiv, de clienþii ban-
cari în mai multe instanþe din þarã,
Tribunalul Bucureºti a decis ºi el, în
douã astfel de cazuri, îngheþarea cur-
sului CHF la valoarea istoricã.

Tribunalul din Capitalã s-a pro-
nunþat în favoarea clienþilor, într-un
proces cu Banca Româneascã, dupã
o lungã perioadã în care astfel de de-
cizii veneau îndeosebi dinspre in-
stanþele din alte oraºe.

Conform site-ului instituþiei, hotãr-
ârea Tribunalului din 24 iunie subli-
niazã: “Admite acþiunea, astfel cum
aceasta a fost precizatã. Constatã ca-

racterul abuziv al clauzelor stipulate în
contractul de credit (…). Declarã nuli-
tatea absolutã a clauzelor menþionate
anterior. Dispune stabilizarea (înghe-
þarea) cursului de schimb valutar
CHF-LEU, pentru efectuarea plãþilor
în temeiul contractului sus menþionat,
la valoarea de la momentul semnãrii
contractului, respectiv, la valoarea
2,1342 lei/CHF, curs ce urmeazã sã fie
stabilit pe toatã perioada derulãrii con-
tractului. Dispune denominarea, în
monedanaþionalã, aplãþilor. Cu opinia
separatã a doamnei judecãtor Rolea
Gabriela în sensul respingerii apelului
ca nefondat. Executorie. Definitivã”.

E.O.

(continuare în pagina 8)

Fereastrã pentru NATO, între semifinale
ºi finala Euro

Secretarul General al NATO, Jens
Stoltenberg, a declarat cã la apropia-
tul summit de la Varºovia, Alianþa îºi
va întãri demersurile privind prezen-
þa la frontierele rãsãritene, ca rã-
spuns la conduita Moscovei, arãtînd
totodatã determinare în consolidarea
sprijinului acordat aliaþilor. Genul de

declaraþie pe care nu trebuie s-o
citeºti neapãrat pînã la capãt…

Cînd o alianþã vorbeºte despre
propriii sãi membri numindu-i “alia-
þi” e ca ºi cînd cineva ar spune “Fa-
milia e hotarîtã sã-ºi ajute rudele!”.
Care aliaþi? Ãia din alianþã sau ãia de
se aliarã cu alianþa? Adicã noi, de

exemplu, cã sîntem la frontierele
alea de care vorbeºte Stoltenberg,
suntem parte din alianþa care îi ajutã
pe aliaþi, sau ãºtia ne considerã aliaþii
care au nevoie de ajutor, dar nu chiar
de-ai lor? Ne-am aliat ca sã-i ajutãm
noi pe ei sau ca sã ne ajute ei pe noi?

Stoltenberg a ieºit la rampã sã-l punã

larespectpePutin,sãaratecãebãrbat!
Mai ales cã, de foarte curînd, are o

femeie ca adjunct, iar, dupã cum se
ºtie, bãrbaþii heterosexuali devin mai
agresivi, mai cocoºi în prezenþa femei-
lor…

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 3)

ANALIZÃ BLOOMBERG

Traderii pariazã cã Fed va tãia dobânda
l Banca centralã a SUA va majora din nou costul împrumuturilor
abia în 2018, potrivit analiºtilor

Traderii pariazã cã banca cen-
tralã a SUA (Federal Reser-
ve - Fed) nu va mai recurge,

nicidecum, la o majorare a dobânzii
anul acesta, ci mai degrabã la o tãie-
re, în contextul actual incert, creat
de votul britanicilor pentru ieºirea
din Uniunea Europeanã (Brexit).

Conform unei analize Bloomberg,
traderii anticipeazã cã nici mãcar în
2017 Fed nu va mai creºte dobânda
cheie. Aceºtia nu preconizeazã o
probabilitate mai mare de 50% ca
Fed sã recurgã la o majorare pânã la

începutul lui 2018.
Schimbarea perspectivelor de ma-

jorare a dobânzii Fed a venit în con-
textul în care pieþele globale ale ac-
þiunilor ºi preþurile materiilor prime
au scãzut dupã votul pentru Brexit,
iar bondurile ºi dolarul au urcat.

“Piaþa pune preþ pe probabilitatea
ca Fed sã reducã dobânda în urmãto-
arele douã luni”, este de pãrere Aa-
ron Kohli, strateg la ”BMO Capital
Markets” din New York, care adau-
gã cã traderii nu vor începe sã parie-
ze pe majorarea costului împrumu-

turilor mai devreme de mijlocul lui
2017.

La rândul sãu, Jim O’Sullivan,
economist-ºef la ”High Frequency
Economics” Ltd. din Valhalla, New
York, spune: ”Ideea potrivit cãreia
este mai mare probabilitatea ca Fed
sã taie dobânda decât sã înãspreascã
politica în urmãtoarele 1-2 luni are
sens, dat fiind contextul actual. Dacã
vom ieºi din acest context, lucrurile
se vor schimba”.

A.V.

(continuare în pagina 3)


