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Surse: BCE vrea
o rezolvare rapidã
a creditelor
neperformante din Cipru

Autoritãþile din Cipru trebuie,
conform Bãncii Centrale Europene
(BCE), sã accelereze soluþionarea
portofoliilor de credite neperfor-
mante deþinute de bãncile din þarã,
afirmã surse citate de agenþia
Reuters.

Acestea au declarat: “Ritmul solu-
þionãrii problemei privind creditele
neperformante trebuie sã accelereze.
Unele bãnci chiar au avut rezultate
de succes în acest proces. Normele
de executare trebuie aplicate cu mai
multã fermitate”.

Conform BCE, nivelul ridicat al
creditelor neperformante, moºteni-
re a crizei financiare, reduce acor-
darea de noi împrumuturi ºi afecte-
azã încrederea în sistemul bancar
al unor state precum Italia, Cipru ºi
Grecia. Bãncile italiene au pus deja
deoparte rezerve echivalente cu
44,6% din totalul creditelor lor ne-
performante, mai mult decât orice
þarã din zona euro, inclusiv Cipru ºi
Portugalia, aratã datele BCE, potri-
vit Agerpres.
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ÎN CONTEXTUL OFERTEI MEDLIFE

Cod pentru corectarea conduitei
lui Lucian Anghel
l Asociaþia Brokerilor ºi BVB vor sã adopte un
Cod de Conduitã al Intermediarilor Financiari
din Piaþa de Capital

Asociaþia Brokerilor ºi Bursa de
Valori Bucureºti vor iniþia un proiect
ce va fi realizat în colaborare cu orga-
nizaþiile de investitori individuali, care
va conduce la adoptarea unui Cod de
Conduitã al Intermediarilor Financiari
din Piaþa de Capital, potrivit unui co-
municat de presã comun al celor douã
instituþii. Demersul acestor douã orga-
nizaþii a fost fãcut în urma declaraþiilor
unor brokeri în mass-media referitoa-
re lapreþuldinofertaMedLife, potrivit
lui Ludwik Sobolewski, directorul ge-
neral al BVB. ªi Dan Paul, preºedin-
tele Asociaþiei Brokerilor, ne-a spus cã
iniþiativa realizãrii acestui Cod de
Conduitã al Intermediarilor Financiari
dinPiaþadeCapital a fost luatã înurma
ieºirilor în spaþiul public ale partici-

panþilor la piaþã, manifestãri care pot sã
altereze ofertele publice: “Toatã lumea
ar trebui sã se comporte cu responsabi-
litate ºi calm ºi sã-i lase pe brokeri sã
prezinte oferta investitorilor”.

Dan Paul, Preºedintele Asociaþiei
Brokerilor, ºi Ludwik Sobolewski, di-
rectorul general al BVB, au declarat:
“Unul dintre pilonii unei pieþe de capi-
tal dezvoltate îl reprezintã comunica-
rea dintre profesioniºtii din piaþã cu
publicul larg, inclusiv clienþi. Pieþele
instrumentelor financiare care asigurã
transferul fondurilor, proces care im-
plicã emitenþii de instrumente finan-
ciare ºi investitorii, îºi desfãºoarã acti-
vitatea într-un spaþiu public.

A.S.

(continuare în pagina 5)

O ªCOALÃ CUM N-AR TREBUI SÃ FIE

Reforme pânã la prãbuºirea totalã!
Ministerul Educaþiei a decis

în mod oficial ca elevii sã
aibã mai puþine teme pen-

tru acasã. La lungul ºir de mãsuri re-
formatoare luate în ultimii 26 de ani
se aliniazã ºi aceasta. Pânã acum,
efectele transformãrilor au fost vizibi-
le de la un an la altul, iar toate intenþii-
le bune nu au fãcut altceva decât sã
paveze drumuk spre acest „iad” în
care se transformã sistemul de educa-
þie. Cum ordinul legat de timpul alo-
cat de elevi pentru temele de acasã nu
prevede ºi mãsuri punitive în cazul în
care este încãlcat, bucuria elevilor va
fi de scurtã duratã.

Ministrul Educaþiei, Mircea Dumi-
tru, a precizat cã, pentru învãþãmântul
primar, timpul pe care trebuie sã îl pe-
treacã un elev fãcând teme nu trebuie
sã depãºeascã o orã, iar la gimnaziu,
douã ore. În vacanþele elevilor din ci-
clurile primar ºi gimnazial nu se mai
traseazã niciun fel de sarcinã ºcolarã.
Temele vor fi diferenþiate: obligatorii

ºi suplimentare, cea obligatorie este
de nivel mediu ºi pentru toþi elevii,
iar cealaltã, individualã ºi diferenþia-
tã. Pe reþelele de socializare, elevii se
plâng cã aceastã decizie nu rezolvã cu
nimic lucrurile, existând cazuri în
care, mai nou, profesorii dau acelaºi
volumde teme pentru acasã ca ºi pânã
acum, dar vin ºi cu precizãri de genul:
„Le puteþi rezolva în 30 de minute,

dacã sunteþi foarte bine pregãtiþi, dacã
nu, staþi cu orele pe ele, dar nu e vina
noastrã”. Pe de altã, parte profesorii
se plâng cã programele sunt foarte
încãrcate, manualele la fel ºi tocmai
de aceea se ajunge la situaþia în care
elevii sunt obligaþi sã parcurgã o parte
din materie acasã.

O.D.
(continuare în pagina 14)
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Grecia ºi Italia sunt gata sã dea
colþul
S -au dus vremurile de “glo-

rie” ale Eladei din ultimii
ani, când orice negociere a

noilor planuri de “salvare” ocupa
prima paginã a ziarelor europe-
ne.

Acum “Grecia este gata sã dea
colþul”, dupã cum a
declarat Pierre Mo-
scovici, comisarul
european pentru afa-
ceri economice ºi fi-
nanciare, dupã ultima
întâlnire a Eurogru-
pului.

Agenþiile de presã scriu cã s-a
ajuns la un acord privind adoptarea
unor mãsuri pe termen scurt pentru
reducerea poverii datoriei publice,
printre care se aflã reeºalonarea unor

plãþi ºi ajustarea unor dobânzi.
Fondul Monetar Internaþional, al

treilea pilon al Troicii creditorilor,
nu este, însã, de acord ºi continuã sã
cearã aplicarea unei noi tãieri a dato-
riei, astfel încât aceasta sã devinã

sustenabilã, dar ºi continuarea pro-
gramelor de austeritate.

(continuare în pagina 8)
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Salariaþii Hidroelectrica vor protesta,
astãzi, în faþa sediului companiei
din Bucureºti
l Ovidiu Agliceru, Hidroelectrica: “Suntem în plin proces de negociere a
Contractului Colectiv de Muncã”

Sindicatul Hidroelectrica Hi-
drosind a anunþat o miºcare
de protest, care va consta în

pichetarea sediului companiei din
Bucureºti cu 150 salariaþi, astãzi,
între orele 12:00-14:00, potrivit
unui comunicat al Sindicatului.

Conform documentului, motivul
principal al protestului este impasul
în care sunt negocierile privind Con-
tractul Colectiv de Muncã pentru

anul 2017 ºi probabilitatea mare de a
declanºa conflictul colectiv de mun-
cã, cu parcurgerea paºilor legali
pentru declanºarea grevei.

Ovidiu Agliceru, director general
al Hidroelectrica, ne-a declarat:
“Suntem în plin proces de negociere
al Contractului Colectiv de Muncã.
Potrivit statutului, Hidroelectrica
funcþioneazã în sistem dual, iar con-
tractul colectiv negociat se va supu-

ne avizãrii Consiliului de Suprave-
ghere. Înainte de începerea negocie-
rilor, Directoratul a solicitat un man-
dat Consiliului de Supraveghere
privind limitele de negociere, dat
fiind faptul cã existã riscul ca forma
finalã sã fie respinsã din diverse
motive”.

ANDREI MURGULEÞ

(continuare în pagina 13)

Cui ar trebui sã-i cearã
iertare Gâdea? Dar Cioloº?

D
irectorul hulitului post
de televiziune Antena 3,
Mihai Gâdea, a pus de o
vendetã cu premierul

Dacian Cioloº, în interviul pe care
l-a acceptat acela, alaltãieri searã,
dupã ce, de dimineaþã, ºeful Guver-
nului a spus, la o dezbatere organi-
zatã de Grupul pen-
tru Dialog Social
(GDS):

“Mã duc, în primul
rând, din respect pen-
tru oamenii care,
dintr-un motiv sau al-
tul, se uitã la acel
post, se uitã mai ales la acel post sau
se uitã aproape exclusiv la acel post ºi
care nu primesc alt gen de informaþii
decât informaþiile pe care le dau oa-

menii, care se repetã la acel post.
Cred cã acei oameni au dreptul sã
audã ºi punctul meu de vedere, chiar
dacã e mai rar exprimat, punct de ve-
dere pe care dacã-l exprim pe alte ca-
nale nu ajunge la ei sau ajunge foarte
puþin.

Eu sunt agronom la bazã ºi am
învãþat cã sunt anumite plante care
cresc în mocirlã. ªi cã nu poþi sã-þi
faci meseria corect dacã nu ai curajul
sã ºi cobori câteodatã în mocirlã. Si-
gur, iei cizme de cauciuc ca sã nu te
murdãreºti complet sau faci un duº
dupã aceea, dar trebuie sã-þi asumi ºi
partea asta”.

Antena 3 este notorie ca manipu-
latoare ºi la asta s-a referit Cioloº,
când a spus “mocirlã”.

Ideea de “noroi”, însã, fusese

avansatã de Gabriel Liiceanu, care îi
reproºase premierului faptul cã ºi-a
programat prezenþa la Antena 3:

“L-am vãzut alaltãieri pe dom-
nul ministru al Sanãtaþii batjocorit
în ultimul hal, tãvãlit prin noroi.
(...) Afost ceva sinistru. Ãla e locul
în care vã duceþi. Pentru Dumne-
zeu! Aveþi unul dintre miniºtri care
are ceva angelic în prezenþã ºi care
a acceptat sã stea acolo ºi sã fie cru-
cificat”.

În ocazie, Antena 3 mai suferise
un afront, pentru cã Andreea Pora,
membru în Consiliul director al
GDS, i-a interzis prezenþa la dezba-
tere reporterului trimis acolo de
aceastã televiziune.

(continuare în pagina 3)
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DUPÃ CE ANAF A DECIS CÃ GSP ARE DE PLATÃ
130 MILIOANE LEI DIN URMÃ

Comãnescu vrea sã cheme Fiscul
în instanþã
l ANAF a executat GSP în mai, iar compania a adus garanþie echipamente
de valoarea creanþei l Gelu Diaconu, fostul ºef al Fiscului: “ANAF
a procedat corect ºi temeinic legal”

Grup Servicii Petroliere (GSP),
companie deþinutã de omul de afa-
ceri Gabriel Comãnescu, se aflã de
câþiva ani în conflict cu Agenþia Na-
þionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF), dupã ce, începând din
2012, inspectorii de la Fisc au efec-
tuat o serie de controale la sediul
companiei, stabilind, la începutul

acestui an, cã GSP are de platã 130
de milioane de lei, ce reprezintã con-
travaloarea TVA(38 milioane de lei)
pentru o tranzacþie din 2008 ºi acce-
soriile aferente.

Cele douã pãrþi au opinii diferite
pe subiect, reprezentanþii GSP ºi
avocaþii grupului considerând cã,
potrivit legii, respectiva tranzacþie

nu presupunea plata TVA, în timp ce
autoritatea fiscalã este de pãrere cã,
dimpotrivã, tranzacþia realizatã de
compania lui Gabriel Comãnescu ar
presupune ºi aplicarea Taxei pe
Valoarea Adãugatã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)
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Citiþi, în pagina 16, articolul

"Fitch acordã perspectivã negativã

bãncilor italiene".


