
ÎN TIMPUL SEMNÃRII MEMORANDUMULUI DE ÎNÞELEGERE
DINTRE KAZMUNAYGAS ªI STATUL ROMÂN

Generalul Wesley Clark a fost atât
consultantul premierului Victor Ponta,
cât ºi al KazMunayGas

l Anca Alexandrescu, fosta ºefã pe probleme de
comunicare în Guvernul Ponta (ºi consilier de
comunicare al fostului premier Adrian Nãstase),
a fost numitã, în iunie, director PR în cadrul
KazMunayGas Rompetrol

Generalul american în rezervã
Wesley Clark a fost, în acelaºi timp,
consultantul onorific al lui Victor
Ponta, dar ºi al companiei KazMu-
nayGas, în timpul semnãrii Memo-
randumului de Înþelegere dintre sta-
tul român ºi compania kazahã, potri-

vit unor surse guvernamentale.
Memorandumul presupunea crea-

rea unui fond de investiþii comun de
un miliard de dolari ºi vânzarea de
cãtre stat a unui pachet de 26,6% din
capitalul social al Rompetrol Rafi-
nare Constanþa.

Întrebat acum câteva luni de ziarul
BURSA dacã Generalul Wesley
Clark a fost consultantul KazMu-
nayGas, direct sau indirect, în timpul
conversiei în acþiuni a datoriei Rom-

petrol cãtre statul român, în perioada
post-conversie ºi în timpul Memo-
randumului de Înþelegere, domnul
Azamat Zhangulov, senior vice pre-
sident KMG International, ne-a de-
clarat: “Noi avem parte de multã
consultanþã de la oameni în care
avem încredere, pentru a putea înþe-
lege subiecte cheie”.

ANCUÞA STANCIU
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Alexis Tsipras:
Grecia are nevoie
de o reducere a
datoriei ca sã revinã
pe creºtere

Premierul elen Alexis Tsipras i-a
avertizat, recent, pe liderii zonei
euro cã þara sa nu va reuºi sã revinã la
o creºtere sustenabilã fãrã un acord
privind reducerea datoriei, transmite
Reuters.

Datoria Greciei se ridicã în pre-
zent la aproximativ 300 miliarde de
euro sau 180% din PIB.

Într-un interviu acordat publica-
þiei franceze Le Monde, Tsipras a de-
clarat cã se aºteaptã ca economia sã
revinã pe creºtere anul acesta ºi sã
înregistreze un avans de 2,7% anul
viitor, dar lipsa unui acord privind
reducerea datoriei acþioneazã ca o
frânã în calea revenirii creºterii
PIB-ului, potrivit Agerpres.

“Redresarea este lentã, în special
pentru cã nu vedem generozitate din
partea partenerilor noºtri în privinþa re-
ducerii datoriei. Dacã ei refuzã sã
încheie un acord, va fi dificil pentru
Grecia sã revinã pe creºtere”, a afirmat
premierul elen. Acesta a adãugat cã a
venit momentul ca Europa sã dea un
semnal în privinþa reducerii datoriei ºi
s-ar putea sã fie prea târziu pentru þara
sa dacã aceastã decizie se va lua dupã
alegerile generale din Germania, pro-
gramate în septembrie 2017.

“Avem 27 de guverne alese demo-
cratic în Europa. Germania nu este
singura þarã cu alegeri”, a declarat
Alexis Tsipras. n
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ÎMPRUMUTAÞII ÎN CHF AU REUªIT SÃ-I ADUCÃ ÎN ACELAªI
PUNCT PE BIRCHALL ªI ZAMFIR

Ana Birchall promite cã va vota pentru
conversia la curs istoric
l Deputatul Zamfir: “Am cerut ca Legea conversiei sã fie discutatã marþi
în Comisia Juridicã” l Ciprian Nica: “Guvernul vrea sã voteze, miercuri,
Ordonanþa de transpunere a Directivei 17/2014 ºi dupã aceea vom dezbate
proiectul pentru conversie”

Împrumutaþii în franci elveþieni
(CHF) au convins-o pe Ana Bir-
chall, deputat PSD, sã voteze pentru
amendamentul depus de deputatul
liberal Daniel Cãtãlin Zamfir la pro-
iectul legislativ privind conversia

creditelor în valutã.
Deputatul PSD i-a anunþat pe re-

prezentanþii Grupului Clienþilor cu
Credite în CHF (GCCC) cã va vota
pentru conversia la curs istoric a cre-
ditelor acordate în CHF, aºa cum de-

bitorii au solicitat încã de la început
ºi aºa cum cere ºi Daniel Zamfir în
propunerea sa de modificare a
iniþiativei depusã de Ana Birchall.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 7)

INTERVIU CU MARIUS BOSTAN, FOST MINISTRU AL
COMUNICAÞIILOR:

“Unele state încearcã sã vulnerabilizeze România
ºi sã profite de breºele în securitatea ciberneticã”
l “Este nevoie de o justã balanþã între drepturile cetãþeanului ºi nevoia de
siguranþã”l ”Managementul fostului CEO Telekom România a fost
dezamãgitor ºi rezultatele la fel”l “ANCOM avea chiar bani în bugetul din
anul acesta pentru cumpãrarea Palatului Telefoanelor”l “Guvernul prin
definiþie face politicã”l “Eficientizarea managementului, o strategie pe
ºapte ani ºi apoi listarea la bursã este un drum bun pentru Poºta Românã”

Reporter: Franþa ºi Germania vor
legi europene care sã permitã, în ca-
drul eforturilor antiteroriste, stocarea
datelor despre persoanele care cãlãto-
resc înspaþiulUEºiobligareaoperato-
rilor serviciilor de mesagerie sã ofere
acces, în baza unui mandat judiciar, la
conþinutul conversaþiilor. Cum pot au-
toritãþile sã asigure securitatea cetãþe-
nilor fãrã sã le îngrãdeascã drepturile?
Cum vedeþi legile pentru securitatea
ciberneticã de la noi?

MariusBostan:Estenevoiedeojus-

tã balanþã între drepturile cetãþeanului ºi
nevoia de siguranþã, de securitate. Atât
timpcâtexistãunstatdedreptfuncþional
ºi accesul la aceste date se face pe baza
unei legi corecte ºi a unui mandat judi-
ciar, nu cred cã sunt probleme.

Din pãcate acþiunile teroriste ºi in-
ventivitatea criminalilor au nevoie de
reacþii pe mãsurã din partea instituþiilor
careauînsarcinãprotejareacetãþenilor.

A CONSEMNAT
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

CONTURI FICTIVE ªI COMISIOANE ABUZIVE LA CEA MAI
VALOROASÃ BANCÃ AMERICANÃ

Unde se furã mai mult din
conturile bancare, în România
sau în Statele Unite?

P
resa a scris recent despre
prejudiciile aduse clienþilor
unor bãnci de la noi, ale cã-
ror conturi au fost utilizate

drept “sursã” de fonduri pentru unii
angajaþi “inventivi”.

Numãrul clienþilor este de ordinul
zecilor ºi este infinit mai mic decât
numãrul clienþilor care au fost
înºelaþi de angajaþii Wells Fargo
(WFC), cea mai mare bancã din
SUA dupã capitalizarea bursierã.

O ºtire preluatã de principalele
ziare ºi posturi de te-
leviziune din SUA
aratã cã 5.300 de an-
gajaþi ai bãncii “s-au
angajat într-o fraudã
masivã, prin crearea a
peste 2 milioane de
conturi fictive”.

“Angajaþii Wells
Fargo au deschis în secret conturi ne-
autorizate pentru a-ºi atinge þintele
de vânzãri astfel încât sã obþinã pri-
me”, a declarat Richard Cordray, di-
rectorul Consumer Financial Protec-
tion Bureau (CFPB), o agenþie gu-
vernamentalã înfiinþatã în 2011 ºi a
cãrei misiune este protecþia
consumatorilor pe piaþa financiarã.

Bloomberg scrie cã banca a fost de
acord sã soluþioneze cazul fãrã a ad-
mite sau a nega acuzaþiile din partea
CFPB ºi va plãti o amendã de 185 de
milioane de dolari. De asemenea,
banca va plãti ºi despãgubiri cumu-
late de 5 milioane de dolari clienþilor
de la care s-au încasat comisioane

abuzive.
Deosebit de îngrijorãtor este fap-

tul cã Wells Fargo a desfãcut con-
tractele de muncã ale celor 5.300 de
angajaþi într-un interval de 5 ani,
începând din 2011, adicã fenomenul
era cunoscut de mult timp, iar con-
ducerea executivã nu a luat mãsuri
imediate pentru eradicarea sa
completã.

Într-un mediu financiar caracterizat
prin dobânzi ºi marje extremde scãzu-
te, ceamaimarebancãamericanãacã-
utat sã gãseascã noi surse de venit, iar

una dintre cãile urmate a fost vânzarea
agresivã a produselor ºi serviciilor
bancare cãtre clienþii retail.

“Sub conducerea lui John
Stumpf, strategia vânzãrii încru-
ciºate a reprezentat o parte extrem
de importantã a modelului de afa-
ceri al bãncii”, se aratã într-un ar-
ticol din Financial Times. John
Stumpf ocupã poziþia de director
executiv al bãncii din 2007, iar din
2010 este ºi preºedintele institu-
þiei financiare.
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Clienþii ING Bank, fãrã acces la conturi
o zi întreagã
l Reþeaua de ATM-uri, sistemele de acceptare a cardurilor ING
ºi serviciul Home’Bank au fost indisponibile peste zece ore l
Comunicarea bãncii cu clienþii – defectuoasã l Banca spune
cã disponibilitãþile clienþilor nu au fost afectate

Clienþii ING Bank au rãmas
fãrã acces la conturi, pe par-
cursul zilei de sâmbãtã, dupã

ce sistemele bãncii au picat. Situaþia a
fost remediatã aproape de mierzul
nopþii. Numeroºi clienþi s-au plâns de
faptul cã banca nu i-a anunþat de exi-
stenþa unei probleme ºi abia dupã ore
întregi în care ATM-urile, POS-urile
ING ºi serviciul Home’Bank nu au

funcþionat, reprezentanþii ING au
început sã informeze publicul, însã nu
direct, ci prin intermediul paginii de
Facebook ºi prin presã.

Sâmbãtã searã, reprezentanþii ING
ne-au transmis cã sistemul de stocare a
datelor a început sã genereze erori în
operare, pe 10 septembrie, la orele
13.00: “Ca urmare a acestei situaþii
tehnice neprevãzute, atât reþeaua de

ATM-uri, sistemele de acceptare a
cardurilor ING cât ºi serviciul Ho-
me’Bank au devenit indisponibile.
(...) Aceastã problemã tehnicã nu a
pus niciun moment în pericol datele ºi
disponibilitãþile bãneºti ale clienþilor
ING,caresunt îndeplinãsiguranþã”.

A.A.
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DUPÃ ANCHETA ASUPRA ASTRA,

Procurorii au descins la ASF ca sã
ridice documentele Carpatica Asig

Procurorii au ridicat, recent, toate do-
cumentele din Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã legate de Carpatica
Asig, pentru care ASF a cerut falimen-
tul, la fel cum au
fãcut, în martie, ºi
în cazul Astra Asi-
gurãri,potrivitunor
surse din piaþã.

Se pare cã, de
data aceasta, an-
gajaþii ASF au
dat zor la copiat
documente ºi nu
s-au mai încurcat
ca în cazul în care
le-au fost solici-
tate documentele “Astra”, care dis-
pãruserã, în mod misterios, din
arhivã.

În martie, ziarul “BURSA” a scris
cã toate documentele referitoare la ac-
tivitatea societãþii Astra Asigurãri, din
2008 ºi pânã atunci, ar fi dispãrut din

arhiva ASF, spre nemulþumirea procu-
rorilor Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie care doreau sã consulte actele re-
spective, dupã cum ne-au declarat sur-

se apropiate situa-
þiei, care au preci-
zat cã documente-
le cu pricina ar fi
fost sustrase de
unii angajaþi ai
ASF, cu scopul
mascãrii acþiuni-
lor care au condus
la falimentul
Astra Asigurãri.

La data respec-
tivã, în urma unei

solicitãri a ziarului BURSA, reprezen-
tanþii Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarãne-au transmis, cã informaþii-
le prezentate mai sus “sunt chestiuni de
organizare internã, care nu se dezbat
în public”. (ADINAARDELEANU)
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