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Zona euro,
aºteptatã sã
decidã eliberarea
unei noi tranºe de
împrumut Greciei

Miniºtrii de finanþe din
zona euro sunt aºteptaþi
sã decidã, în curând, eli-

berarea cãtre Grecia a unei noi
tranºe din pachetul de salvare, dupã
ce þara a adoptat o serie de legi con-
form cerinþelor din acordurile cu
creditorii, potrivit unui oficial al
UE, citat de Reuters.

Miniºtrii de finanþe din cele 19 þãri
care împart moneda unicã au progra-
matã pentru astãzi o discuþie în ca-
drul cãreia vor analiza reformele din
Grecia.

Luna aceasta, Parlamentul grec a
aprobat un proiect de lege pentru re-
formele fiscale, energetice ºi ale pie-
þei muncii, solicitate de creditorii in-
ternaþionali. Drept urmare, este pro-
babil ca þãrile creditoare sã finalize-
ze cea de-a treia ºi penultima analizã
a reformelor greceºti, respectiv sã
deblocheze noi împrumuturi.

Sursa amintitã a declarat: “Suntem
bine poziþionaþi pe drumul cãtre finali-
zarea celei de-a treia revizuiri a acor-
dului de împrumut destinat Greciei.
Mai sunt câteva mãsuri administrative
care trebuie luate în continuare”.

Grecia urmeazã sã primeascã de la
creditori împrumuturi de 6 - 7 miliar-
de de euro, sumã care va fi plãtitã în
mai mult de o tranºã, conform oficia-
lului citat. (V.R.)

De ce ºi pentru cine facem
investiþii publice?
Ce aºteptãm?

Una dintre puþinele realitãþi, ac-
ceptatã de întreaga societate, e ne-
voia acutã de investiþii publice, care
sã faciliteze ºi sã accelereze
dezvoltarea României. Dar
orice proiect de investiþii
publice e un proiect bun?
Ne-am obiºnuit sã caracteri-
zãm un proiect prin analiza
eficienþei economice, atri-
buindu-i valori monetare,
pe care ulterior sã le compa-
rãm cu valori atribuite unor proiecte
sau variante alternative. Admit cã
aspectele fizice ºi tehnice sunt rele-
vante pentru evaluarea eficienþei
economice dar, doar ele însele, nu
pot da mãsura satisfacerii aºteptãri-

lor publice.
Atunci când sunt puºi sã decidã,

cei numiþi în funcþii publice ar tre-
bui sã-ºi punã întrebarea dacã meri-
tã sau nu costul asumat pentru înde-

plinirea unei aºteptãri pu-
blice a contribuabililor, cei
ce plãtesc, în final, prin
taxe ºi impozite orice cost
angajat de autori tãþ i .
Miniºtrii sau primarii nu
aduc banii lor, ei sunt anga-
jaþii noºtri, plãtiþi de noi sã
ne gestioneze fondurile, în

acord cu aºteptãrile noastre de a ne
fi mai bine, cu fiecare proiect finali-
zat. Dezacordurile privind eficienþa
sau ineficienþa proiectelor publice
în esenþã sunt legate de corelaþia
între costul angajat ºi mãsura în care

sunt atinse aºteptãrile comune de
bunãstare a cât mai multor con-
tribuabili. Din aceastã perspectivã,
noi, contribuabilii, evaluãm calitatea
proiectelor publice corelând costul cu
prioritatea în rezolvarea sau amelio-
rarea unor aspecte care ne apropie
mai mult ºi mai repede de starea de
bunãstare dar ºi de mãsura ºi modul
în care obiectivele publice se regã-
sesc în soluþiile ºi rezolvãrile autori-
tãþilor. Bunãstarea nu o percepem
doar prin acumulãri materiale, ci ºi
prin starea de sãnãtate, accesul la
educaþie, siguranþa cotidianã, admi-
nistrare corectã a dreptãþii, facilita-
rea deplasãrii, timpul rãmas pentru
a fi petrecut cu cei apropiaþi, etc.

(continuare în pagina 7)

ÎNALTA CURTE DE CASAÞIE ªI JUSTIÞIE
A ÎNCEPUT SÃ ÎNTOARCÃ RECURSURILE
LA CURÞILE DE APEL

Piperea: “ÎCCJ încalcã,
pe principiu, ideea de
unitate a practicii, stabilitã
de Constituþie”

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) a început sã întoarcã re-
cursurile la Curþile de Apel, po-

trivit informaþiilor apãrute în mediul
online. Acestea aratã cã, sãptãmâna
trecutã, au existat mai multe dosare
pe rolul Înaltei Curþi, venite de la tri-
bunalele din þarã, care însã au fost
transmise cãtre Curþile de Apel
competente sã judece.

În opinia avocatului Gheorghe Pi-
perea, ÎCCJ încalcã, pe principiu,
ideea de unitate a practicii stabilitã

de Constituþie.
Specialistul ne-a explicat: “În mod

normal, ar fi trebuit sã fie o chestie sim-
plã. Curtea Constituþionalã a spus, anul
trecut, cã nu este constituþional sã redu-
cem cãile de atac de la douã la una, re-
spectivdoar Apelul. Dar problemacare
a rãmas nesoluþionatã este cine judecã
recursul. Doar Curtea de Casaþie sau
instanþa imediat superioarã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

HARALD KRAFT, PREªEDINTELE ROPEPCA, REACÞIONEAZÃ LA INTENÞIA
CREªTERII PREÞULUI DE REFERINÞÃ LA GAZE:

“Producãtorii plãtesc redevenþa
la preþul de piaþã”

l “Industria petrolierã este folositã pentru atacuri în lumea politicã ºi acest lucru ne deranjeazã”
l “Suntem verificaþi foarte intens de cãtre ANAF ºi Consiliul Concurenþei”l “Nu avem neapãrat
nevoie de vreun preþ de referinþã pentru calculul corect al redevenþei”, susþine preºedintele
ROPEPCA l Harald Kraft considerã cã “este exclus un abuz”, în cazul vânzãrilor de gaze intra-grup

Reporter: ROPEPCA a respins
public acuzaþiile cã producãtorii de
gaze nu plãtesc corespunzãtor rede-
venþele. Vã rog sã clarificaþi, pentru
cã nu producãtorii au fost acuzaþi, ci
s-a iscat un scandal în jurul ordinului
ANRM 525 din decembrie, care pri-
vea actualizarea formulei de calcul
al preþului de referinþã pentru stabili-
rea redevenþelor, care nu a mai fost
actualizat de zece ani, în ciuda cere-
rii Curþii de Conturi. Din ce am vã-
zut, acuzaþiile s-au îndreptat în spe-
cial spre zona guvernamentalã.

Harald Kraft: ANRM are in-
strucþiuni tehnice, care ne spun foar-
te clar cum se calculeazã redevenþa,
respectiv la maximul dintre valoarea
preþului de vânzare ºi preþul de refe-
rinþã. Industria a respectat în totalita-

te acest lucru. Noi suntem auditaþi,
iar aceste lucruri sunt verificate.

Domnul senator Daniel Zamfir a

spus cã preþul de referinþã este scãzut
(n.r. 45,71 lei/MWh, în condiþiile în
care, în piaþã producãtorii vând gazul

cu 89 de lei/MWh), iar aceastã de-
claraþie a creat impresia, în public,
cã noi plãtim redevenþa la preþ de re-
ferinþã, care este ceva mai mult de
jumãtate din preþul realizat. Acest
lucru nu este adevãrat. Plãtim rede-
venþa la preþul de piaþã.

Reporter: Ordinul ANRM 525
prevedea ca preþul de referinþã sã fie
stabilit în funcþie de preþurile din hu-
bul din Austria, consideratã o piaþã
apropiatã de a noastrã. Cum vedeþi
aceastã formulã?

Harald Kraft: Noi suntem în
discuþii cu ANRM sã ajungem la un
regulament corect.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

LA FUZIUNEA BANCPOST CU BANCA
TRANSILVANIA

Surse: “Creditele cu
plãþile la zi cesionate
în Olanda de Bancpost
nu au fost vândute
Bãncii Transilvania”
l Clienþii se întreabã unde îºi vor plãti ratele de
acum înainte

La nici douã luni dupã semna-
rea contractului de preluare a
Bancpost de cãtre Banca

Transilvania (BT) au apãrut primele
semne de întrebare
din partea clienþi-
lor Bancpost.

O mare parte
dintre cei care s-au
împrumutat în
franci elveþieni au
descoperit, ulte-
rior, cã banca le-a
cesionat creditele
cãtre o entitate
olandezã din grup,
fãrã sã fie anunþaþi.
Acest lucru s-a
întâmplat în anul 2008, iar oamenii
au continuat sã-ºi achite ratele la
Bancpost, care a rãmas administrato-
rul creditelor.

Acum, odatã cu vânzarea bãncii
elene cãtre Banca Transilvania, debi-
torii în cauzã nu au fost anunþaþi dacã
în continuare se vor adresa Bãncii
Transilvania sau altei entitãþi pentru
plata împrumuturilor. În acest con-
text, unii dintre consumatori s-au au-
tosesizat ºi au adresat întrebãri atât
instituþiei de credit elene, cât ºi Bãncii
Naþionale a României (BNR), referi-

toare la noul proprietar al creditelor
contractate în perioada 2007-2008.

Potrivit informaþiilor apãrute pe
Grupul Clienþilor cu Credite în CHF

(GCCC), rãspun-
surile au fost dife-
rite. Unul dintre
debitori a scris:
“Eu am fãcut o
cerere (n.r. cãtre
Bancpost) în legã-
turã cu cesionarea
ºi ce se va întâmpla
dupã preluare. În
scurt timp, m-au
sunat ºi au spus cã
ºi creditele cesio-
nate vor fi preluate

de BT (…) ºi sã nu îmi fac probleme,
creditul meu va fi preluat de BT”.

În schimb, Banca Centralã le-a
rãspuns consumatorilor cã ERB
NEW Europe Funding II BV (entita-
tea olandezã care a preluat creditele
de la Bancpost) “nu este vizatã” de
tranzacþia dintre cele douã bãnci ºi
cã, “prin cesiune, contractele de cre-
dit au ieºit din patrimoniul instituþiei
de credit Bancpost SA”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

CONSILIERUL GENERAL PNL, CIPRIAN CIUCU:

“Primãria Capitalei rostogoleºte pe 20 de ani împrumutul
din 2015 din obligaþiuni, deºi nu este necesar”

l “Primãria Capitalei ºi primãriile de sector vor pierde 440 de milioane de
euro din «revoluþia» fiscalã a PSD”, potrivit domnului Ciucu
l “Pentru anul 2017, cheltuielile de exploatare a parcului de autobuze s-ar
ridica la 8.400.000 euro! Cu aceºti bani ar putea fi achiziþionate circa 42 de
autobuze noi, la un cost mediu de 200.000 euro/autobuz!”, precizeazã
consilierul PNL

Reporter: De ce este nevoie ca
Primãria Capitalei sã mai împrumute
555 milioane de lei pentru refinanþa-
rea emisiunii de obligaþiuni din
2015, care la rândul sãu refinanþase
un împrumut din 2005?

Ciprian Ciucu: Teoretic nu ar

trebui sã fie nevoie atât timp cât
PMB nu a reuºit sã-ºi cheltuiascã bu-
getul pe 2017. Banii rãmaºi ar fi aco-
perit o mare parte din datorie ºi nu ar
fi fost nevoie sã ne îndatorãm mai
departe. Dar echipa Firea a direcþio-
nat mulþi din banii necheltuiþi din in-

vestiþiile utile pentru bucureºteni cã-
tre cele 22 de firme pe care ºi le-a
înfiinþat la PMB.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Primãria Capitalei va face un împrumut de
555 de milioane de lei pe o perioadã de 20
de ani, în vederea refinanþãrii datoriei pro-
venite din emisiunea de obligaþiuni realizatã
în 2015, potrivit unui proiect de hotãrâre
aprobat de Consiliul General al Municipiului
Bucureºti (CGMB), în luna decembrie.
În 2015, Primãria a emis obligaþiuni de
2,2 miliarde de lei, la Bursa de Valori Bu-
cureºti, în patru tranºe de câte 555 mi-
lioane de lei, de 3,5,7 ºi respectiv 10 ani,
prima fiind scadentã anul acesta.
Tranºa cu maturitate de 3 ani are o
dobândã fixã de 2,80%, cea cu maturi-
tate de 5 ani are o dobândã fixã de
3,58%, în timp ce tranºa cu maturitate
de 7 ani are o dobânda fixã de 4,43%, iar
tranºa cu maturitate de 10 ani are o
dobândã fixã de 5,10%.
Programul de emisiuni de obligaþiuni din
2015 era destinat sã ramburseze emisiu-
nea de 500 de milioane de euro contrac-

tatã în 2005 de primarul Adriean Videa-
nu, pentru achiziþia de autobuze, ºi sca-
dentã în 2015.
Consilierul general PNL, Ciprian Ciucu, a
avut amabilitatea sã ne rãspundã la câte-
va întrebãri legate de noul împrumut.

Nu avem neapãrat nevoie de niciun
preþ de referinþã pentru calculul re-
devenþelor pentru gaze naturale,
considerã Harald Kraft, preºedinte-
le Asociaþiei Române a Companiilor
de Explorare ºi Producþie Petrolierã
(ROPEPCA). Domnia sa a þinut sã
precizeze cã producãtorii plãtesc
redevenþa la gaze, totdeauna la pre-
þul de piaþã, ºi considerã cã “este
exclus un abuz”, în cazul vânzãrilor
de gaze intra-grup.
Harald Kraft ne-a acordat un inter-

viu, dupã ce senatorul liberal Daniel
Zamfir a acuzat public cã fostul pre-
mier Mihai Tudose l-a demis pe pre-
ºedintele ANRM Gigi Dragomir din

cauza ordinului 525 din 22 decem-
brie, emis de ANRM, care privea
schimbarea metodei de calcul al re-
devenþei pentru gazele naturale,

astfel încât preþul de referinþã al ga-
zelor naturale (adicã preþul minim
admis la tranzacþiile cu gaze natura-
le considerat de statul român în ve-
derea aplicãrii redevenþei) urma sã
fie adus la nivelul la care se vând
gazele pe piaþã. Ordinul nu a mai
apãrut niciodatã în Monitorul Ofi-
cial, iar surse din piaþã ne-au spus
cã acesta a fost blocat la Guvern.
Joia trecutã, Gigi Dragomir a fost
repus în funcþie de premierul interi-
mar Mihai Fifor.
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