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16 pagini2 lei
n UE a cheltuit în mod neadecvat

5,5 miliarde euro, anul trecut
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n Consiliul Concurenþei va analiza proiectul
de Hotãrâre de Guvern privind tarifele
RCA
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Sondaj Reuters:
BCE nu-ºi va
modifica politica
monetarã,
în octombrie

Banca Centralã Europeanã (BCE)
îºi va optimiza programul de achizi-
þii de active ºi va anunþa, pânã la fi-
nele anului, o extindere a acestuia,
însã nu va lua vreo decizie în acest
sens la reuniunea de politicã moneta-
rã de sãptãmâna viitoare, conform
unui sondaj Reuters.

Peste 90% dintre economiºtii in-
tervievaþi de Reuters într-un sondaj
realizat în ultima sãptãmânã afirmã
cã banca îºi va extinde programul de
relaxare cantitativã dupã martie
2017.

Totodatã, circa jumãtate dintre
aceºtia susþin cã mai sunt probabile
schimbãri ale parametrilor tehnici
ai programului de relaxare cantita-
tivã.

BCE are programatã urmãtoarea
ºedinþã de politicã monetarã la data
de 20 octombrie. În ultimii ani, ban-
ca a cheltuit peste un trilion de euro
pe achiziþii de bonduri guvernamen-
tale, a redus dobânda de refinanþare
la zero ºi a adoptat o dobândã negati-
vã la anumite depozite, pe lângã fi-
nanþãrile ieftine oferite bãncilor co-
merciale din zona euro, în vederea
creditãrii clienþilor.

V.R.
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n E.ON nu-ºi vinde reþeaua
de electricitate
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GRAM AUR = 165,4595 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1367 RON EURO = 4,5059 RON DOLAR = 4,0887 RON

Zãngãnit de arme ºi trompete
de rãzboi

Î
naintea porþilor aurite ale fiecãrei
mari civilizaþii, gata sã le deschi-
dã, stã furtuna unui rãzboi, dupã
cum rãzboiul

e s t e c e l c a r e
vegheazã la cãpãt-
îiul mãreþiei sale,
atunci cînd e pregã-
titã sã ia drumul,
cel de fãrã întoarce-
re, al risipirii în ui-
tare ºi neant. Ursi-
toare ºi cioclu în acelaºi timp, rãzbo-
iul este întrecut în puterea lui de a
modela omul ºi istoria sa, doar de
forþele nestãvilite ale naturii. Dacã
distrugerea este o condiþie a creaþiei,

atunci rãzboiul este invenþia cea mai
elaboratã a omului, în aceastã mate-
rie, ajunsã, o datã cu era nuclearã, în
faza în care poate întrece în conse-
cinþe distructive forþele dezlãnþuite
ale elementelor. Lumea modernã nu
face excepþie, dimpotrivã. Dacã mo-
dernitatea a însemnat industrializare,
rãzboiul s-a industrializat, atît în ma-
terie de unelte cu care este purtat, cît
ºi din punctul de vedere al concepþiei
de desfãºurare. Dacã lumea modernã
reprezintã o uriaºã deschidere a cu-
noaºterii ºtiinþifice, rãzboiul a inte-
grat ºi foloseºte cele mai moderne
aplicaþii ale ºtiinþei, rãzboiul a deve-
nit ºtiinþã ºi ºtiinþa este parte intrinsec

legatã de rãzboi, din fondurile cãruia
se ºi hrãneºte, de altfel, substanþial,
de la fizicã ºi chimie, la geodezie ºi
electronicã. Lumea modernã a per-
mis noi abordãri ale libertãþii, indivi-
duale ºi colective, libertatea rãzboiu-
lui nu a fost nicicînd mai mare decît
în aceste vremuri moderne. În ulti-
mul secol ºi jumãtate punctele noda-
le ale istoriei stau marcate de rãzboa-
ie uriaºe, prin desfãºurarea de forþe,
pierderi umane ºi consecinþe sociale,
politice, culturale, economice: pri-
mul rãzboi mondial, al doilea rãzboi
mondial, marele rãzboi rece iar
acum...!

(continuare în pagina 3)

AVIZ RESPINS LA CONDUCEREA SIF TRANSILVANIA

ASF ignorã experienþa
de un sfert de veac
a lui Mihai Fercalã
l Argument ºubred al Autoritãþii: ASF susþine cã Mihai Fercalã nu a
dovedit cunoaºterea activitãþii SIF Transilvania l Fercalã a respirat SIF
Transilvania timp de un sfert de veac l ASF a invocat alte douã
argumente, dar acesta este de neimaginat l Fercalã acuzã ASF de atitudine
ostilã ºi spune cã îi va solicita daune morale, pentru prejudicii de imagine
l Fercalã: “Este o rãzbunare personalã a lui Miºu Negriþoiu”

A
utoritatea de Suprave-
ghere Financiarã nu l-a
avizat pe Mihai Fercalã,
în cadrul Directoratului

SIF3 Transilvania, reuºind, astfel, ce
nu au reuºit, în 25 de ani de activita-
te, diverse grupuri de acþionari care
i-au contestat conducerea.

Argumentaþia ASF are, însã, o fisu-
rã. Unul dintre motivele respingerii lui
Mihai Fercalã este faptul cã acesta nu a
fãcut dovada cunoaºterii în profunzime
a activitãþii desfãºurate la nivelul SIF
Transilvania, astfel încât sã poatã pre-
zenta o strategie care sã corespundã cu
profilul de risc al societãþii.

Uluitor! ASF ne spune cã Mihai
Fercalã nu ºtie despre SIF Transilva-
nia, dupã 25 de ani de activitate! Pãi
ASF nici mãcar nu are cum sã verifi-
ce ce ºtie Mihai Fercalã despre SIF
Transilvania, pentru simplul motiv
cã acesta este acolo de când lumea ºi
Pãmântul, dinainte sã se înfiinþeze
ASF, ºi chiar predecesoarea sa -
CNVM. Mihai Fercalã respirã SIF
Transilvania, ASF, nu! (A.A.)

(continuare în pagina 6)

BNR ºi nouã bãnci, acþionate
în instanþã pentru practici înºelãtoare
l Acþiunea a fost înaintatã de Asociaþia Parakletos l Piperea: “Primul
termen a fost amânat ca sã dovedesc cã sunt cel ce sunt”

Asociaþia Parakletos, condu-
sã de avocatul Gheorghe
Piperea, a acþionat în jude-

catã nouã bãnci (care au acordat cre-
dite în franci elveþieni) ºi Banca Na-
þionalã a României (BNR), soli-
citând “încetarea practicilor înºelã-
toare” pe care susþine cã respective-
le instituþii le-ar fi avut.

Printre acestea, se numãrã vânza-
rea creditelor în moneda elveþianã
(CHF) “unei niºe restrânse de per-
soane”, dupã cum ne-a spus avocatul

Piperea, precizând: “Bãncile au dat
împrumuturi de 85.000 de CHF per-
soanelor care aveau venituri lunare
de 780 de lei. Creditele reprezentau
95% din valoarea imobilului, iar gra-
dul de îndatorare este, acum, de
175%. Aceºti oameni sunt su-
pra-îndatoraþi. Ei reprezintã niºele
de clienþi pe care bãncile le-au ex-
ploatat”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

MASTER PLANUL GENERAL
DE TRANSPORT AL ROMÂNIEI

Autoritãþile vor sã construiascã
1218,8 km de autostrãzi,
pânã în 2026
l 13,25 miliarde euro - valoarea totalã pentru
aceºti km de autostradã

Autoritãþile noastre ºi-au propus ca,
pânã în 2026, þara noastrã sã constru-
iascã 1218,8 kilometri de autostradã,
valoarea estimatã fiind de 13,25 mi-
liarde de euro, potrivit datelor din Mas-
ter Planul General de Transport al

României. Fãcând un calcul simplu,
un kilometru de autostradã va costa în
jur de 10 milioane de euro.

A.S.

(continuare în pagina 3)

CORNEL
CODIÞÃ

ULTIMELE SPASME PE LEGEA CONVERSIEI?

Cîþu: “Economia nu se poate deteriora
dacã vom avea bãnci sãnãtoase”
l Florin Georgescu: “Conversia la curs istoric este posibil sã scadã leul ºi
sã creascã dobânzile” l Fitch: “Conversia creditelor în CHF nu afecteazã
imediat ratingului bãncilor din România”

Apropierea votului final pe
Legea conversiei a adus în
piaþã o serie de declaraþii

contradictorii.
Pe de o parte, politicienii s-au con-

trazis între ei, atât pe criteriile apãru-

te recent în textul proiectului de lege,
cât ºi în legãturã cu cei care se fac vi-
novaþi de faptul cã iniþiativa legisla-
tivã nu este încã adoptatã.

Pe de altã parte, specialiºtii aduc
argumente pro ºi contra Legii con-

versiei.
Agenþia Fitch a anunþat, ieri, cã

ratingurile bãncilor româneºti nu
vor fi afectate imediat de conversia
creditelor acordate în franci elveþie-
ni.

Cu o zi înainte, apãruserã unele
afirmaþii fãcute de prim-viceguver-
natorul BNR Florin Georgescu, po-
trivit cãruia este posibil ca Legea
conversiei creditelor în franci elve-
þieni, la curs istoric, sã conducã la
scãderea leului ºi la creºterea
dobânzilor.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Manualul BVB: Error! Error!

“Manualul” de educaþie financia-
rã pentru liceeni -“Bursa ºi Investi-
þiile” re-lansat de Bursa de Valori
Bucureºti ºi Junior Achievement
România este, pur ºi simplu, o bãtaie

de joc.
Sub pretextul cã vrea sã aducã

educaþia financiarã mai aproape de
elevi, BVB a lansat, cu mare fast, o
cãrticicã în care virgula între subiect

ºi predicat, interzisã de gramatica
limbii române, este o practicã, nu un
accident. Am întânit, în carte, deza-
corduri, dar ºi termeni folosiþi
impropriu.

Pare cã nimeni nu a corectat acest
text.

Deºi sunã incredibil, gramatica
este cea mai micã problemã.

Manualul nu este structurat. El înce-
pecuointroducere îneconomie, încare
este preluatã otova o ºtire dintr-o agen-
þie de presã despre veniturile ºi cheltu-
ielile gospodãriilor, în trimestrul I din
2016, fãrã definiþii introductive. Nu
esteclar careeste relevanþa,pentru lice-
eni, felului cum au evoluat aceºti indi-
catori fix în trimestrul I din 2016 ºi nu
în 2015 sau 2014.

ADINA ARDELEANU,
ADI IACOB

(continuare în pagina 15)


