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ÎNTÂLNIRE ÎN PREMIERÃ

Barack Obama
ºi Theresa May -
discuþii despre
efectele Brexit
l Obama: “Marea
Britanie va avea de
aºteptat pânã când
SUA va negocia un
tratat cu Regatul Unit”

Preºedintele american Barack
Obama ºi premierul britanic Theresa
May au discutat despre efectele de-
ciziei Marii Britanii de ieºire din UE,
încercând sã minimalizeze impactul
Brexit-ului asupra “relaþiei speciale”
între SUA ºi Regatul Unit, noteazã
The Associated Press online, citatã
de Mediafax.

Este pentru prima datã când pre-
mierul britanic Theresa May se
întâlneºte cu preºedintele american.

Obama a declarat cã, în opinia sa,
prioritatea Marii Britanii este “sã-ºi
dea seama ce însemanã Brexitul în
ceea ce priveºte Europa” ºi a promis
cã va colabora cu May pentru evita-
rea “efectelor adverse” asupra rela-
þiei comerciale dintre cele douã state.

Liderul de la Casa Albã a mai adã-
ugat cã Marea Britanie va avea de
aºteptat pânã când Statele Unite vor
intra în negocieri pentru un nou tratat
comercial, separat, cu Regatul Unit.
Obama a precizat cã prioritatea Wa-
shingtonului este sã finalizeze tratate-
le comerciale cu Uniunea Europeanã
ºi statele din zona Asia-Pacific. n
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Publicitatea de pe Profit.ro
ºi News.ro, vândutã printr-o
firmã înfiinþatã de soþia lui
Dan Pazara
l Cristina Pazara a ieºit în octombrie 2015 din regia de vânzãri, cedând-o
unei actuale partenere de afaceri l Dan Pazara, Director de Comunicare la
Petrom: “Informaþiile dumneavoastrã sunt complet false” l Informaþiile
figureazã în Monitorul Oficial

P
ublicitatea de la Profit.ro ºi
News.ro se vinde prin firma
“Ead.Ro Interactive”, deþi-
nutã, în prezent, de Raduly

Ramona-Cristina, care a figurat ca
propunere de administrator pentru
Profit.ro Publishing, în locul jurnalis-
tei Oana Osman, însã acþionarii au res-
pins-o, potrivit unor surse din piaþã.

Interesante sunt, însã, legãturile
de business ale doamnei Raduly Ra-
mona-Cristina, care ajung pânã la fa-
milia lui Dan Pazara, director de co-
municare al OMV Petrom.

Cristina Pazara, soþia lui Dan Pa-
zara, a înfiinþat firma “Ead.Ro Inte-
ractive”, în martie anul trecut, alãturi
de Raluca Nicoarã, care, potrivit

unor surse din piaþa media, este rudã
cu Orlando Nicoarã, managerul pro-
iectelor Profit.ro ºi News.ro. Pe 8 oc-
tombrie 2015, Cristina Pazara ºi Ra-
luca Nicoarã au decis sã se retragã,
fãcând rocada cu Raduly Ramo-
na-Cristina. Aceasta din urmã este
asociatã cu Cristina Pazara în firma
“Digital Bus”. Aceastã rocadã a avut
loc la circa o lunã de la lansarea Pro-
fit.ro, ceea ce sugereazã cã, eventual,
retragerea a urmãrit sã evite oficial
un posibil conflict de interese: în ca-
zul contractãrii reclamelor Petrom
pe platforma Profit. ro, aceastã tran-
zacþie ar fi avut drept protagoniºti pe
cei doi soþi - Dan Pazara, care în cali-
tate de director de comunicare la
OMV Petrom eventual are un cuvânt
de spus în departamentul de
marketing al Petrom ºi agenþia
“Ead.Ro Interactive”, unde soþia sa a
fost acþionar.

La rândul sãu, Raluca Nicoarã, ac-
þionarã ºi ea la “Ead.Ro Interactive”,
ar fi încheiat, în mod simetric, con-
tracte cu Profit.ro, unde ruda sa,
Orlando Nicoarã era manager.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Daniel Ghiþã: “Ce face acum PRU este
o operã de «piþiponci»”

Unul dintre cei mai de succes spor-
tivi autohtoni ai ultimului deceniu,
luptãtorul Daniel Ghiþã a decis la
sfârºitul anului trecut sã intre în poli-
ticã. Membru al Partidului România
Unitã pentru câteva luni - a demisio-
nat din aceastã formaþiune în luna iu-
lie - Daniel Ghiþã s-a exprimat vehe-

ment împotriva „transferurilor” rea-
lizate de liderul acestei formaþiuni,
Bogdan Diaconu, în ultimele zile.

Reporter: Dupã o carierã impre-
sionantã în lumea sportului, aþi intrat
în politicã ºi aþi candidat pentru Pri-
mãria Sectorului 3 din partea Parti-
dului România Unitã. Ce v-a deter-
minat sã deveniþi membru al acestui
partid despre care se vorbeºte foarte
mult în acest zile?

Daniel Ghiþã: Am intrat în PRU
pentru doctrinã ºi pentru idei, cele
care acum sunt cãlcate în picioare ºi
târâte în noroi de Bogdan Diaconu
prin aducerea tuturor penalilor în

WSJ: BCE A ÎNCEPUT SÃ CUMPERE OBLIGAÞIUNI
GUVERNAMENTALE DE LA EA ÎNSÃªI

Banca Centralã Europeanã urcã neabãtutã
ºi independentã cãtre culmile nebuniei

Albert Einstein ar fi dat altã defi-
niþie nebuniei dacã ar fi trãit în zilele
noastre. Marele fizician spunea cã
“nebunia este sã faci acelaºi lucru la
nesfârºit, dar sã aºtepþi rezultate

diferite”.
De la declanºarea

crizei financiare glo-
bale, principalele
bãnci centrale încã
mai cred cã reluarea
creditãrii ar trebui sã
rezolve o problemã
creatã de supraînda-

torarea firmelor, gospodãriilor ºi gu-
vernelor, iar pentru atingerea acestui
obiectiv au adoptat mãsuri disperate,
aflate la limita legalitãþii ºi dincolo
de orice limitã a bunului simþ ºi a
legilor economice.

Deoarece rezultatele contrazic, de

cele mai multe ori, ceea ce scrie în
cãrþile de macroeconomie cã ar tre-
bui sã se întâmple, “ofensiva” pentru
înfrângerea crizei s-a accentuat la ni-
vel psihologic. Un articol recent de
pe site-ul Business Insider îl citeazã

pe Scott Colyer, director executiv ºi
de investiþii la Advisors Asset Ma-
nagement, care a declarat cã “toþi ar
trebui sã înceteze sã acþioneze ca ºi
cum lumea se va sfârºi”.

(continuare în pagina 3)

MOODY’S:

“Impactul negativ complet al
Legii dãrii în platã va deveni
mai clar doar dupã câteva luni”
l Oficialii BCR: “Comentariile Moody’s reflectã
întocmai îngrijorãrile transmise de cãtre mediul
bancar în ceea ce priveºte Legea Darea în Platã”

BCR, BRD, la fel ca ºi alte bãnci
din România sunt afectate de Legea
dãrii în platã, susþine agenþia de eva-
luare financiarã Moody’s Investors
Service, care a îmbunãtãþit, sãptãmâ-
na trecutã, de la “stabilã” la “poziti-
vã,” perspectiva ratingurilor pentru
depozitele pe termen lung în lei ºi
valutã ale Bãncii Comerciale Româ-
ne ºi, de asemenea, a confirmat ratin-
gul pentru depozitele BCR pe
termen lung la “Ba1".

Tot sãptãmâna trecutã, Moody’s
Investors Service a îmbunãtãþit ratin-
gurile pentru depozitele pe termen

lung ºi scurt în lei ºi valutã ale bãncii
BRD - Groupe Societe Generale
(BRD) de la “Ba1/Not Prime” pânã
la “Baa3/Prime-3" ºi, de asemenea, a
modificat ºi perspectiva asociatã de
la ”stabilã" la “pozitivã”, potrivit
Agerpres.

Despre Legea dãrii în platã, Moo-
dy’s considerã cã, pânã acum, un nu-
mãr limitat de debitori a decis sã pro-
fite de prevederile acestei legi.

A.S.
(continuare în pagina 7)

Între declaraþiile afiºate de BNR
ºi ANI nu e nicio diferenþã, doar
1.144.069 lei
Tehnica reprezentanþilor Bãn-

cii Naþionale a României de
eludare a întrebãrilor directe

include ºi trimiterea repetatã la Co-
municatele ºi la site-ul BNR, aºa
cum a fãcut purtãtorul de
cuvânt Dan Suciu, în emisiu-
nea televizatã de vineri searã,
de la Antena 3, dar, dacã ur-
mãm îndemnul sau, constatãm
cã gãsim cel puþin o afirmaþie
falsã, în Comunicatul BNR din
data de 2 septembrie: “Datele
fãcute publice de cãtre Agenþia
Naþionalã de Integritate pri-
vind veniturile cuprinse în de-

c lara þ i i le de
avere ale con-
ducerii BNR
[...] nu diferã de da-
tele privind venituri-
le curente fãcute pu-
blice de BNR în co-
municatul din 1 sep-

tembrie a.c.”.
Aºadar, BNR susþine cã datele pu-

blicate de ANI nu diferã de cele din
comunicatul Bãncii Centrale.

Nu este nevoie de cine ºtie ce ana-
lizã ca sã comparãm ce a publicat
ANI ºi ce a publicat BNR (puteþi ve-
dea cele douã documente, în pagina
3), ci constatãm lesne cã oricum am
suci-o, datele furnizate de Comuni-
catul BNR sunt insuficiente ca sã se
ajungã prin calcul la cifra pe care
ANI a pleznit-o dintr-un foc: venitu-
rile anuale ale guvernatorului
Isãrescu, în 2015, au fost de
1.144.069 lei.

Cifra lipseºte din Comunicatul
BNR.

Suma din declaraþia de avere nea-
nonimizatã de pe site-ul ANI nu se
regãseºte pe site-ul BNR, la rubrica
ce indicã veniturile guvernatorului
Mugur Isãrescu.

Cel puþin, duminicã, 4 septembrie,
ora 17.45, nu fusese publicatã; Con-
siliul de administraþie hotãrâse sã fie
publicate de la 1 septembrie, venitu-
rile lunare (nu anuale), conform Co-
municatului din aceeaºi zi.

Deci, între rubrica “Venitul anual
încasat” afiºatã pe site-ul ANI ºi ace-
eaºi rubricã de pe site-ul BNR este o
diferenþã: cifra de 1.144.069 lei, care

apare la ANI ºi lipseºte la BNR.
ªi asta, dupã tot scandalul din

aceste zile!
Nu ºtim de ce lipseºte.
Nu ºtim de ce BNR ne oferã atâtea

alte date decât îi sunt cerute,
dar nu o dã pe cea cerutã.

Nu ºtim de ce BNR are pre-
tenþia de la noi sã-i calculãm
veniturile anuale ale lui Isã-
rescu – crede oare cã popula-
þia României este alcãtuitã din
contabili?!

Dar, de fapt, ºtim: BNR,
pur ºi simplu, nu vrea sã ne
dea cifra.

Iar când ANI ne dã cifra pe
care o ceruserãm de la BNR,
BNR vrea sã poatã spune cã,

de fapt, ne-a dat-o ºi cã ea “nu dife-
rã”.

Prin urmare, acum va trebui sã ne
concentrãm asupra noþiunii de “dife-
renþã”, iar Dan Suciu va trebui sã ne
dea definiþia ei din Banca Naþionalã
a României, unde, evident, nu sunt
uzuale nici Dicþionarul Limbii
Române, nici bunul simt, nici onesti-
tatea ºi nici bãrbãþia. n

Unul dintre cei mai de succes sportivi

autohtoni ai ultimului deceniu, luptã-

torul Daniel Ghiþã a decis la sfârºitul

anului trecut sã intre în politicã.

Membru al Partidului România Unitã

pentru câteva luni - a demisionat din

aceastã formaþiune în luna iulie - Da-

niel Ghiþã s-a exprimat vehement

împotriva „transferurilor” realizate

de liderul acestei formaþiuni, Bogdan

Diaconu, în ultimele zile.

Citiþi detalii în pagina 5

CÃLIN
RECHEA

n Premierul Binali Yildirim:
“Turcia þinteºte relaþii
mai bune cu Egiptul ºi
Siria în viitor“
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DEPUTATUL ZAMFIR:
“Cer Parlamentului sã ancheteze cum a încasat
Isãrescu indemnizaþia de pensionare”
Revenirea Bãncii Naþionale a României (BNR) în legalitate, prin publicarea venitu-

rilor conducerii, a nãscut noi întrebãri despre cum ºi-a încasat Guvernatorul Bãn-

cii Centrale Mugur Isãrescu indemnizaþia de pensionare, de vreme ce nu a ieºit

efectiv la pensie.

Dan Suciu, purtãtorul de cuvânt al Bãncii Centrale, a declarat cã, anul trecut,

Mugur Isãrescu a încasat peste jumãtate din indemnizaþia de pensionare, care

are un cuantum total de 12 salarii nete lunare (adicã aproximativ 114.000 euro,

din care 60.000 de euro le-ar fi încasat în 2015). (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 3)
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