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n Termocentrala Romgaz de la Iernut va fi

operaþionalã în 2019
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n DE BLACK FRIDAY
Vola.ro vrea sã atingã vânzãri similare cu
cele înregistrate într-o lunã
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DUPÃ VICTORIA
LUI TRUMP ÎN SUA
Germania avertizeazã
cu privire la
dereglementarea
financiarã

Autoritatea pieþei financiare din
Germania (Bafin) a avertizat, la fine-
le sãptãmânii trecute, cu privire la re-
laxarea normelor bancare dupã criza
financiarã, conform Reuters.

Felix Hufeld, preºedintele Bafin, a
atras atenþia cã relaxarea este pericu-
loasã în condiþiile în care noul
preºedintealesalSUA,DonaldTrump,
vrea sã elimine unele norme financiare
casãsusþinã întreprinderileamericane.

“La aproape zece ani de la izbuc-
nirea crizei financiare aud apeluri la
dereglementare”, a spus Hufeld, fãrã
sã facã referire în mod explicit la
Trump. Oficialul Bafin a adãugat:
“Am impresia cã aceste apeluri de-
vin tot mai zgomotoase, ceea ce nu
este lipsit de risc”.

Trump a declarat, în campania
electoralã, cã se va opune reglemen-
tãrilor financiare ºi cã va abroga Le-
gea Dodd-Frank din 2010, adoptatã
în perioada crizei financiare, care
le-a permis autoritãþilor federale sã
restricþioneze capacitatea bãncilor
de a face investiþii riscante.

Hufeld a mai avertizat cã relaxa-
rea sau abrogarea legilor existente ar
genera o nouã crizã financiarã.

“Industria bancarã are nevoie de
predictibilitate ºi continuitate, nu de
schimbarea reglementãrilor”, con-
form oficialului Bafin. (V.R.)
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DACÃ PIERDE PROCESUL ÎMPOTRIVA
CELOR NOUÃ BÃNCI CARE AU DAT
CREDITE ÎN CHF

Piperea, pus la platã
de bãnci
l Avocatul Piperea: “S-au cerut cheltuieli de
judecatã enorme care vor fi cu siguranþã admise de
instanþã, iar, dacã onorabilele bãnci vor decide
executarea, atunci Parakletos va intra în faliment”

Asociaþia Parakletos riscã sã-i fie
impuse cheltuieli de judecatã în va-
loare de 100.000 de lei dacã pierde
procesul deschis împotriva Bãncii
Naþionale a României ºi a celor nouã
bãnci care au dat credite în franci el-
veþieni (CHF), dupã cum ne-a spus
Gheorghe Piperea, preºedintele
Parakletos.

Tribunalul Bucureºti a judecat
speþa sãptãmâna trecutã, amânând
pronunþarea.

În urma procesului, avocatul Pi-

perea a scris, pe pagina sa de Face-
book: “Dupã o aºteptare de cinci ore,
m-am judecat în procesul contra ce-
lor nouã bãnci plus BNR pentru
încetarea practicilor înºelãtoare în
domeniul creditelor în franci elveþie-
ni. E un fel de a spune cã m-am jude-
cat. De fapt, s-au discutat cele 14 ex-
cepþii ridicate de pârâte. Instanþa este
dintre cele mai ostile.

E.O.

(continuare în pagina 3)

“Sectorul construcþiilor are «bulinã roºie»
din partea bãncilor”

(Interviu cu Ovidiu Iliescu, Directorul General al Casei Sociale
a Constructorilor)

l Ovidiu Iliescu: “Pãrerea mea este cã pe Legea dãrii în platã s-a fãcut mai
mult tam-tam”

Reporter: Cum a evoluat piaþa
construcþiilor în ultima perioadã?

Ovidiu Iliescu: Eu consider cã
acest sector a stagnat. În prezent, se
construieºte foarte mult pe birouri,
dar se construieºte acel gen de cons-
trucþii megalitice, care presupun co-
sturi importante, valoare adãugatã,
dar nu presupun o forþã de muncã
bine organizatã. Nu toatã forþa de

muncã din sector are acoperire cu
aceste lucrãri. Investiþiile din zona
banilor publici au fost mult mai re-
duse, fiind ºi an electoral, iar infra-
structura este o problemã, mai ales în
condiþiile în care nu au fost atrase
fonduri europene.

Problema cea mai mare începe sã
devinã forþa de muncã, aceasta ne-
maifiind atrasã de oferta din sectorul

de construcþii. Pe lângã muncitorii
calificaþi, nu mai doresc sã vinã nici
economiºti, nici ingineri, nici juriºti
care sã lucreze în construcþii, pentru
cã acest sector are “bulinã roºie” din
partea bãncilor ºi are nevoie urgentã
de o schimbare de imagine, care sã
ducã la o schimbare a percepþiei for-
þei de muncã cu calificare faþã de
acest sector de activitate.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)
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Falsificãri în cruce,
cu Donald Trump

A
cest articol este interac-
tiv, adicã articolul nu
funcþioneazã decât dacã
dumneavoastrã, citito-

rul, sunteþi activ, tot
aºa cum existã ban-
curi care, ca sã fun-
cþioneze, au nevoie
de un rãspuns de la
cel care-l ascultã,
cum este ºi acesta:
“Nu-i prost cel care
nu înþelege, ci prost este cel care nu
explicã îndeajuns de bine sã fie înþe-
les. Ai înþeles?”

Dacã rãspunsul este “Nu”, atunci

bancul a funcþionat, dar chiar ºi rãs-
punsul “Da” genereazã o undã de
umor.

Ei bine, articolul de faþã este de
aceeaºi naturã ºi, pentru efect de-
plin, este nevoie sã fiþi aproape de
un calculator legat la internet,
începând din chiar clipa asta, când
vã rog sã vizionaþi clipul de la adre-
sa internet: https://www.youtu-
be.com/watch?v=7aTNskAOUK.

Este o paralelã între scena realã
a coborârii unei scãri rulante de cã-
tre Donald Trump ºi soþia sa, în
timpul campaniei electorale ºi o
scenã similarã prezentatã din cele-

brul film de desene animate “The
Simpsons”, într-un episod din anul
2000, unde apare Donald Trump în
campanie electoralã, coborând pe o
scarã rulantã, sub o perspectivã
identicã, cu gesturi identice ºi deta-
lii identice.

Am prezentat clipul în ºedinta de
Redacþie, iar colegii mi-au mãrturisit
cã similitudinea le-a fãcut pãrul mã-
ciucã.

Paralela celor douã scene a facut
înconjurul planetei, fiind remarcatã
chiar ºi de BBC (vezi
http://www.bbc.com/news/enterta-
inment-arts-37936369).

Nãucit, am cãutat o explicaþie.
Mi s-a pãrut cã faptul ar fi imposi-

bil, dacã nu ar fi existat o intenþie de-
liberatã ca, acum, Trump sã-ºi copie-
ze gesturile de personaj de desene
animate, din urmã cu 16 ani.

Dar, de ce ar face asta?
Un prieten mi-a amintit de un

film vechi, din 1975, intitulat “Cele
trei zile ale Condorului” (regia
Sydney Pollack, cu Robert Red-
ford, Faye Dunaway ºi Max von
Sydow – vezi ht tp: / /pef i l-
m e . c o m / t h r e e - d a y s - c o n-
dor-cele-trei-zile-ale-condoru-
lui-1975/), în care un scriitor este
unul dintre angajaþii CIAsã citeascã
romane, articole din ziare ºi chiar
reviste de benzi desenate, ca sã de-
celeze scenarii ce ar putea fi adopta-
te de agenþiile de intelligence con-
curente.

(continuare în pagina 3)

DNA a deschis dosar penal aupra
împrumutului luat în 2009 de la FMI
l În sesizarea obþinutã de ziarul BURSA sunt reclamaþi Traian Bãsescu,
Emil Boc, Mugur Isãrescu, Lucian Croitoru

D irecþia Naþionalã Antico-
rupþie (DNA) a constituit
un dosar penal referitor la

împrumutul pe care þara noastrã l-a
luat de la instituþiile internaþionale
în anul 2009, potrivit unui rãspuns
al DNA la o sesizare fãcutã în luna
august de o persoanã fizicã.

Scrisoarea DNA, obþinutã de ziarul
BURSA, precizeazã: “Urmare adre-
sei dumneavoastrã din data de
17.10.2016, prin care solicitaþi comu-
nicarea unor date cu privire la plânge-
rea depusã la data de 16.08.2016, vã
comunicãm cã numãrul de dosar pe-
nal sub care a fost înregistratã aceasta

este 664/P/2016, lucrarea fiind repar-
tizatã unui procuror din cadrul Secþiei
de combatere a infracþiunilor asimila-
te infracþiunilor de corupþie”.

EMILIA OLESCU,

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 5)

Sectorul construcþiilor are “bulinã roºie” din par-
tea bãncilor, susþine Ovidiu Iliescu, Directorul ge-
neral al Casei Sociale a Constructorilor (CSC).
Domnia sa ne-a precizat, într-un interviu, cã bãn-
cile lucreazã cu câþiva dezvoltatori, iar banii ajung
prea greu la constructori ºi plata lucrãrilor
întârzie, practic, execuþia. “În aceste condiþii, un
triunghi relaþional bancã-dezvoltator-executant ar
fi mult mai util decât o relaþie bancã-dezvoltator”,
conchide domnul Iliescu.

Citiþi în pagina 4
Ovidiu Iliescu: “Justiþia a decis ca

CA al CSC sã funcþioneze fãrã
membrii ARACO, pânã la

judecarea pe fond a litigiului dintre
ARACO ºi CSC”

EUGEN GAFTOI, GAFTOS:

“Piaþa ºemineelor - 8 milioane euro”
Sectorul ºemineelor din þara no-

astrã este în creºtere în special
în zona economicã (din punct

de vedere al bugetului), dupã cum
ne-a spus domnul Eugen Gaftoi, re-
prezentantul companiei Gaftos.

Domnia sa estimeazã cã valoarea
pieþei se ridicã la circa 8 milioane de
euro, acest nivel fiind unul foarte
mic în comparaþie cu cel al pieþelor
de ºeminee din alte þãri europene.
Creºterea sectorului este în jur de
10%, ne-a mai spus domnia sa, pre-
conizând cã, pentru acest an, creºte-
rea va avea aproximativ acelaºi ni-
vel, ca urmare a creºterii pieþei
construcþiilor.

“ D a t o r i t ã
competiþiei din
piaþã ºi orientã-
rii  domeniului
cãtre soluþii de
buget, tendinþa
este de micºora-
re a preþurilor.
În prezent, sunt
oferite în piaþã
soluþii de buget
la cheie
începând de la
1.500 de euro.
O soluþie de ºemineu modern începe
de la 2.300 de euro”, ne-a declarat Eu-
gen Gaftoi, care considerã cã oferta

este în conti-
nuare mai mare
decât cererea.

Pe piaþa noa-
strã de profil,
activeazã toþi
producãtori i
mari din Euro-
pa, competiþia
fiind foarte in-
tensã, þinând
cont de dimen-
siunile reduse
ale domeniului

- “poate cea mai micã din Europa, ra-
portat la locuitori”, apreciazã
domnia sa.

Reprezentantul Gaftos subliniazã:
“Ca urmare a competiþiei ºi scãderii
preþurilor în general, trendul este de
eliminare a distribuitorilor locali,
importatorii comercializând direct la
clientul final”.

Cele mai solicitate sunt ºemineele
simple moderne, cu încãlzire prin
convecþie, dar sunt înregistrate
creºteri ºi la ºemineele cu focar
central ºi sobe.

În ceea ce priveºte tendinþele din
piaþa de profil, domnul Gaftoi ne-a
spus cã acei clienþi din zonele de mij-
loc ºi premium preferã un design mi-
nimalist cu focare tip 16/9 sau cu mai
multe feþe vitrate. Este preferat fini-

sajul ºemineului din granit, ardezie,
metal, care se integreazã mai bine în
amenajãrile moderne de design
interior.

O creºtere este observatã ºi la
ºemineele cu bioetanol, care nu ne-
cesitã coº de fum ºi care pot fi mon-
tate în apartamente.

Compania Gaftos este specializa-
tã, în general, pe ºeminee moderne
minimaliste cu focare eficiente cu
camerã de ardere etanºã (care nu
consumã oxigen din camerã), dar
oferã ºi soluþii pentru “ºeminee de
buget”. (A.R.)

n Compania olandezã de poºtã
a respins oferta de preluare
de la “Bpost”
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PLÂNGERI DIN PIAÞÃ:

Ministerul Energiei, cu bocancii
în companiile din portofoliu
l Gabriel Dumitraºcu acuzã încãlcãri de legislaþie în procesul de recrutare
la Hidroelectrica l Surse: “Ministrul Energiei vrea sã îi schimbe pe
administratorii Romgaz care nu rãspund «la ordin»”

În piaþa de energie se adunã tot
mai multe nemulþumiri faþã de mini-
strul de resort, Vlad Grigorescu, pe
fondul numirilor pe care acesta le
pregãteºte în conducerile companii-
lor din portofoliu.

Selecþia membrilor Consiliului de

Supraveghere Hidroelectrica, alege-
rile de la Oil Terminal ºi alegerile
programate sãptãmâna aceasta la
Romgaz au ridicat semne de
întrebare ºi contestaþii.

Ministerul a anunþat, la finalul lu-
nii octombrie, cã 84 de candidaþi au

aplicat pentru cele ºase poziþii de
membru în Consiliul de Suprave-
ghere al Hidroelectrica, procesul de
recrutare fiind derulat de compania
Transearch International SRL.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Citiþi detalii în pagina 2
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