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ÎN PRIMA SÃPTÃMÂNÃ

Oferta de titluri de stat pentru
populaþie, suprasubscrisã
de 2,8 ori
l Numãr record de cumpãrãtori de titluri de stat
în prima sãptãmânã de subscriere

Investitorii s-au înghesuit la titlu-
rile de stat pentru populaþie, în prima
sãptãmânã, oferta de 100 milioane
de lei a Ministerului Finanþelor fiind
suprasubscrisã de 2,8 ori.

Ministerul Finanþelor Publice a
reuºit în primele cinci zile de la star-
tul vânzãrii titlurilor de stat sã atragã
7951 de investitori persoane fizice,
de ºase ori mai mult faþã de întreaga
perioadã de subscriere din 2015, iar
valoarea totalã a subscrierilor se
apropie de 280 de milioane de lei, de
aproape trei ori mai mult faþã de
suma anunþatã iniþial, a anunþat, ieri,
MFP.

Media zilnicã de subscriere a fost

sãptãmâna trecutã de 55,3 milioane
de lei ºi de 1590 de investitori.

Ministerul Finanþelor Publice a
anunþat cã îºi reafirmã intenþia de a
suplimenta emisiunea de titluri de
stat pentru acest an în funcþie de ni-
velul cererii. Scopul este acela de a
rãsplãti încrederea investitorilor
persoane fizice în statul român.

Oferta se deruleazã în perioada
11-29 iulie, dobânda fiind de 2,15%
pe an. Titlurile au scadenþa în 2018, va-
loarea nominalã fiind de 100 de lei. O
singurã persoanã poate achiziþiona cel
mult 1.000 de titluri, adicã o valoare
maximã de 100 de mii de lei. (A.A.)

(continuare în pagina 5)

INTERVIU CU DOMNUL CÃLIN RANGU, DIRECTOR, DIRECÞIA
PROTECÞIA CONSUMATORILOR DIN CADRUL AUTORITÃÞII DE
SUPRAVEGHERE FINANCIARÃ:

“ASF primeºte 20-25 de plângeri
pe sãptãmânã referitoare la Astra”
l ”Unii investitori de pe bursã îºi asumã relaþia
contractualã fãrã a fi pe deplin familiarizaþi cu
modul de funcþionare a sistemului”

Reporter: Au existat plângeri la
ASF, privind despãgubirile clienþi-
lor Astra, dupã declararea falimen-
tului?

Cãlin Rangu: A fost o perioadã
lungã pânã la declararea defintivã a
falimentului, când Fondul de Garan-
tare a Asiguraþilor nu a fãcut plãþi,
când am încercat sã fim alãturi de
consumatori prin a-i ghida ºi a fi in-
terfaþa în relaþia cu FGA, dacã ni se
adresau nouã ºi nu direct Fondului.
În prezent, despãgubirile se efectuea-
zã în funcþie de soluþionarea dosare-
lor, multe necesitând clarificãri, con-

statãri. Plângerile la ASF sunt puþine
ºi nu þin în sine de modul de instru-
mentare a dosarelor ºi de suma de
platã de cãtre FGA, ci sunt mai mult
pe partea de procedurã (dacã sunt
înregistraþi, când se plãteºte, cum sã
procedeze etc). Acestea sunt în nu-
mãr de aproximativ 20-25 pe sãp-
tãmânã.

Reporter: Cum apreciaþi proiec-
tul noii legi RCA? Ce rãspundeþi cri-
ticilor transportatorilor?

Cãlin Rangu: Deorece proiectul
legii este la nivel de Parlament, în
acest moment nu putem sã emitem

aprecieri pe fond, fiind în dezbatere.
Comisiile parlamentului sunt cele
care pot aprecia.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

CLAUDIA ÞAPARDEL:

„În urma atacurilor teroriste, oamenilor
le este fricã sã mai cãlãtoreascã”
l „Þara noastrã are nevoie urgent de o autoritate competentã în domeniul
turismului, dar ºi de o strategie la nivel naþional” l „Cele 2 milioane de
euro destinate Agenþiei Naþionale pentru Turism sunt insuficiente ºi chiar
nepotrivite pentru potenþialul ºi nevoile þãrii noastre”

Reporter: Consideraþi cã, din ca-
uza contextului geopolitic actual, tu-
rismul va avea de suferit?

Claudia Þapardel: Atacurile te-
roriste recente au afectat destul de
puternic turismul din metropolele
europene.

A consemnat
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 2)

DUPÃ ÎNCERCAREA DE LOVITURÃ DE STAT

Bursa din Istanbul a pierdut peste 8%
l Declin major în rândul companiilor din turism l Lira se apreciazã

Bursa din Istanbul s-a înscris
pe un curs descendent ieri,
indicele major al acesteia

pierzând peste 8% în urma încercã-
rii de loviturã de stat care a avut loc
vineri seara, în Turcia.

Cele mai afectate acþiuni au fost ale
companiilor din sectorul turismului,
incluse în indicele Borsa Istanbul 100,
care s-a depreciat cu 8,6%, la
75,733.44 puncte, la ora localã 17.00.
Titlurile operatorului aeroportuar
“TAV Havalimanlari Holding” AS au
coborât cu 20%, la 10,66 lire, iar cele
ale companiei aeriene “Turkish Airli-
nes” – cu 17%, la 4,92 lire. Acþiunile
“Turk Telekomunikasyon” AS au
pierdut 5,5%, atingând 6,21 lire.

De menþionat cã, de la începutul
anului pânã vineri, înainte sã se pro-
ducã încercarea de loviturã de stat,
indicele Borsa Istanbul 100 crescuse
cu aproape 15%.

În prezent existã temeri cã eveni-
mentele recente ar putea afecta pe
viitor industria turismului din Tur-
cia, care este crucialã pentru econo-
mie, conform BBC. Agenþia britani-
cã precizeazã cã deja, în luna mai,

numãrul vizitatorilor din Turcia era
cu 35% mai mic decât în perioada si-
milarã a lui 2015, în urma unor
incidente de securitate.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Cîºtigãtorul ia totul
T

ayyip Erdogan a primit în
dar o loviturã de stat!
Chiar de la Allah, însuºi!
Aºa susþine Preºedintele

Turciei, iar noi nu avem nici un mo-
tiv sã ne îndoim, deocamdatã. Ca-
racterul excepþional al darului provi-
ne din faptul cã nu era o loviturã pe
care sã o dea Erdogan, ci una împo-
triva lui, menitã sã îl rãstoarne de la
putere! În sfîrºit, pentru ca darul sã
fie perfect, altminteri nu ar fi fost unul
divin, lovitura trebuia sã eºueze. ªi...a
eºuat! Cum ºi de ce a eºuat, pare sã
þinã, însã, mai mult de rosturile ome-
neºti decît de cele sfinte.

Modelul ”standard” al loviturilor
de stat organizate de militari ºi eºuate
este Operaþiunea Walkyria (Unter-

n e h m e n
Walküre), organi-
zatã în timpul ce-
lui de al doilea
rãzboi mondial
pentru a-l rãsturna
de la putere pe
Hitler. Succesul
sau eºecul lovitu-
rilor de stat orga-

nizate ºi realizate de militari depinde
de rezolvarea cu succes a trei proble-
me. Prima este ”camuflarea”. Milita-
rii nu se pot întîlni în secret prin par-
curi sã punã la cale o loviturã de stat
ºi nici nu stau decenii la rînd prin þãri
strãine de unde sunt ”paraºutaþi”
apoi în þara în care trebuie sã dea lo-
vitura de stat! Soluþia problemei pre-
supune, mereu, faptul cã activitãþile
de planificare ºi de organizare sunt
vizibile pentru cel cãruia i se pregã-
teºte debarcarea, autoritatea supre-
mã în stat, comandantul suprem al
armatei, fie el preºedinte sau rege.

Dacã mascarea loviturii nu funcþio-
neazã, atunci puciul militar va eºua,
de cele mai multe ori, încã din em-
brion. În cazul Operaþiunii
Walkyria, planificarea ºi organiza-
rea s-au fãcut sub acoperirea unui
plan pentru situaþii excepþionale,
aprobat chiar de Hitler, menit sã
împiedice pierderea puterii sub pre-
siunea ridicãrii în masã a populaþiei
împotriva regimului, sub imperiul
nemulþumirilor crescînde ºi a sacrifi-
ciilor tot mai mari fãcute în condiþii
de rãzboi, atît pe front, cît ºi în spate-
le lui. El prevedea trecerea totalã a
puterii în mîinile Armatei de rezer-

vã, dizolvarea legalã ºi anihilarea ce-
lorlalte instituþii de autoritate cum ar
fi fost SS-ul sau partidul nazist
(NSDAP), arestarea liderilor ºi tre-
cerea trupelor sub comanda coman-
danþilor de regiuni militare. A doua
condiþie este scoaterea rapidã din joc
a ºefului statului, cel care deþine legal
autoritatea asupra armatei. Armatele
nu pot funcþiona eficient cu loialitãþi
împãrþite. Dacã scoaterea din joc nu
se realizeazã în momentul 1 al de-
clanºãrii loviturii de stat, ºansele de
reuºitã se prãbuºesc direct proporþio-
nal cu timpul întîrzierii.

(continuare în pagina 3)

Bundesbank
vrea ca ESM sã
devinã autoritate
fiscalã în zona
euro

Mecanismul European de Stabili-
tate (ESM), fondul de salvare al zo-
nei euro, ar trebui sã stabileascã ter-
menii viitoarelor pachete de asisten-
þã financiarã ºi sã impunã reglemen-
tãri fiscale, preluând unele atribuþii
ale Comisiei Europene, potrivit bãn-
cii centrale a Germaniei
(Bundesbank), informeazã Reuters.

Germania cautã sã exercite un
control mai mare asupra banilor
cheltuiþi pentru salvarea economiilor
mai slabe din Europa, în condiþiile în
care este cel mai mare contributor la
ESM, fond guvernat de miniºtrii de
Finanþe din zona euro.

Bundesbank vrea ca ESM sã eva-
lueze perspectivele economice ale
statelor care solicitã asistenþã finan-
ciarã ºi sã identifice necesitãþile lor
de finanþare.

“Implementarea programului ar
putea fi monitorizatã în viitor de
ESM”, potrivit Bundesbank.

Înfiinþat în 2012, în contextul cri-
zei financiar globale, ESM împru-
mutã bani statelor aflate în dificultãþi
financiare, în anumite condiþii, ne-
gociate de reprezentanþii Comisiei
Europene, ai Bãncii Centrale Euro-
pene ºi Fondului Monetar Interna-
þional. (V.R.) Atacurile teroriste au afectat puternic indus-

tria turismul ºi acest lucru are repercusiuni ºi
asupra economiei. Europarlamentarul Clau-
dia Þapardel, membrã a Comisiei pentru Tran-
sporturi ºi Turism, ne-a acordat un interviu
unde ne-a vorbit despre cum este afectatã in-
dustria turismului de contextul geopolitic ac-
tual ºi care sunt mãsurile care ar trebui adop-
tate.
De asemenea, domnia sa ne-a vorbit ºi despre
cum se vede þara noastrã din Parlamentul Euro-
pean ºi care sunt ºansele sã devenim o destina-
þie turisticã mai vizibilã, la nivel mondial.

CORNEL
CODIÞÃ

PUCIUL EªUAT DIN TURCIA

Conflictul dintre Turcia ºi SUA se înteþeºte
l Percheziþii la baza militarã de la Incirlik, folositã de SUA
l Creºte presiunea asupra SUA pentru extrãdarea predicatorului Gulen

Eºecul loviturii de stat din Turcia
a scos la ivealã disensiuni între SUA
ºi Turcia, care duc zilele acestea un
rãzboi al declaraþiilor din ce în ce
mai agresiv.

Ambasadorul SUA în Turcia,
John Bass, a declarat ieri cã relatãrile
din mass-media ºi comentariile unor
oficiali care sugereazã cã Statele
Unite ar fi sprijinit tentativa de lovi-

turã de stat împotriva preºedintelui
Recep Tayyip Erdogan sunt “cate-
goric neadevãrate”, el estimând cã
astfel de speculaþii dãuneazã priete-
niei dintre aliaþii NATO, potrivit
agenþiei Reuters.

Ministrul turc al muncii ºi alþi
responsabili turci de rang înalt au su-
gerat în declaraþiile lor cã tentativa
de loviturã de stat a fost orchestratã

de SUA.
Preºedintele Erdogan ºi alþi res-

ponsabili turci au susþinut cã în spa-
tele tentativei de loviturã de stat se
aflã predicatorul islamist Fethullah
Gulen, care s-a autoexilat de mai
mulþi ani în statul american
Pennsylvania.

A.S.
(continuare în pagina 4)


