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Andaluzia - a patra
regiune din Spania care
apeleazã la ajutor
financiar guvernamental

Andaluzia a solicitat guvernului
de la Madrid un avans de 1 miliard
de euro înainte de activarea unui me-
canism de sprijin al regiunilor, deve-
nind a patra regiune autonomã a
Spaniei care apeleazã la ajutorul sta-
tului. “În aºteptarea definirii condi-
þiilor în care regiunile pot accesa
fonduri de stat, Andaluzia solicitã
acest avans pentru a avea lichiditãþi”,
a declarat Susana Diaz, membrã a
guvernului Andaluziei, cea mai
populatã regiune a Spaniei.

Regiunile autonome spaniole, res-
ponsabile de bugetele mari pentru
sãnãtate ºi educaþie, au dificultãþi fi-
nanciare serioase în urma spargerii
unei bule speculative imobiliare, în
2008.

În iulie, regiunea Murcia a cerut
un ajutor de stat de circa 300 de mi-
lioane de euro. Sãptãmâna trecutã,
douã mari regiuni, Catalonia ºi Va-
lencia, au cerut 5,023 miliarde euro,
respectiv 4,5 miliarde de euro.

Un purtãtor de cuvânt al Andalu-
ziei nu a precizat suma totalã de care
va avea nevoie regiunea.

Andaluzia a avea la sfârºitul pri-
mului trimestru o datorie publicã de
15,4 miliarde de euro, reprezentând
10,6% din PIB-ul regiunii, iar obli-
gaþiile financiare pentru semestrul al
doilea se ridicã la 1,61 miliarde de
euro.

Ministrul spaniol al Economiei,
Luis de Guindos, a declarat vineri cã
fondul de susþinere a regiunilor auto-
nome, în valoare de 18 miliarde de
euro, urmeazã sã devinã operaþional
în urmãtoarele câteva sãptãmâni. n

RAPORT DEPUS ÎN SENATUL FRANCEZ:

“Tranziþia nu s-a încheiat în
România ºi Bulgaria, iar statul
de drept nu este perfect”

Tranziþia nu s-a încheiat în
România ºi Bulgaria, la pes-
te 20 de ani de la înlãtura-

rea comunismului, iar statul de
drept “nu este perfect”, afirmã un
raport depus recent în Senatul
francez. În raportul int i tulat
“România ºi Bulgaria: tranziþia
neterminatã” ºi realizat în numele
Comisiei pentru Afa-
ceri Europene, senato-
rii Simon Sutour, Mi-
chel Billout, Bernadette Bourzai,
Jean-François Humbert ºi Cathe-
rine Morin-Desailly afirmã cã
România ºi Bulgaria sunt în conti-
nuare în faza de tranziþie.

Publicat la 18 iulie, raportul Co-
misiei Europene este negativ pentru
România ºi doar puþin mai binevoi-
tor pentru Bulgaria. Tranziþia este
departe sã se fi încheiat în România
ºi avanseazã lent în Bulgaria, adaugã
textul, care subliniazã cã legãturile
istorice dintre Franþa ºi cele douã þãri

nu trebuie sã împiedice luciditatea ºi
îndeamnã la vigilenþã, pentru binele
României ºi Bulgariei, dar ºi pentru
cel al UE.

În plus, raportul atrage atenþia
asupra faptului cã existã dificultãþi în
România ºi Bulgaria cu privire la fo-
losirea fondurilor europene.

Fondurile structurale ºi cele de co-
eziune sunt destinate sti-
mulãrii recuperãrii
întârzierii faþã de cele-

lalte state dar, prin amploarea lor, ele
pot avea un impact economic impor-
tant cu condiþia sã poatã fi accesate ºi
absorbite rapid de actorii economici.

Acestea ar fi trebuit sã permitã o
creºtere cu 9 puncte a PIB-ului Bul-
gariei dacã ar fi fost utilizate integral
pânã în 2015 ºi o reducere a ºomaju-
lui cu 15 la sutã. În România, aceste
fonduri ar fi putut reprezenta în fie-
care an 3,8 la sutã din PIB.

(continuare în pagina 11)

Câinii latrã la Roºia Montanã,
licenþa trece la Certej
l Eldorado Gold Corporation: "Producþia de aur de la Certej va începe în 2015" l Proiectul minier a
obþinut acordul din partea Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Timiºoara l ONG-urile de mediu:
“Cerem USL ºi Guvernului României sã îºi asume public emiterea acordului de mediu pentru un proiect
minier bazat pe cianuri”lMinistrul Mediului cere demiterea directorului executiv al Agenþiei Regionale
pentru Protecþia Mediului Timiºoara l Gabriela Lambrino, directorul Agenþiei Regionale de Mediu
Timiºoara: "Decizia finalã în cazul Certej a fost luatã în prezenþa consilierului ministrului Mediului"

I
nformaþia transmisã ieri de mai
multe ONG-uri potrivit cãreia
proiectul minier de la Certej a
primit autorizaþia de mediu a

stârnit tensiuni între autoritãþile
competente. În timp ce Roºia Mon-
tanã Gold Corporation aºteaptã de
ani buni avizul de la Ministerul Me-
diului, proiectul de la Certej, în jude-
þul Hunedoara, nu a avut nevoie
decât de aprobarea Agenþiei de Me-
diu Timiºoara, pe care a ºi primit-o,
în iulie 2012.

Producþia în cadrul proiectului
minier de la Certej (judeþul Hunedo-
ara), deþinut de Deva Gold SA, ai cã-
rei acþionari sunt Eldorado Gold
Corporation (80%) ºi compania de
stat Minvest Deva, va începe, cel
mai probabil, în trimestrul al doilea
din 2015, potrivit site-ului investito-
rului strãin.

Eldorado Gold anunþã, totodatã,
cã proiectul de la Certej a primit
acordul de mediu în iulie acest an.

Zãcãmântul de la Certej este bogat
în aur ºi argint.

Potrivit estimãrilor investitorului
strãin, producþia de aici va fi de

130.000 uncii aur/an, respectiv de
660.000 uncii argint/an.

Contactat de ziarul BURSA, di-
rectorul general al Deva Gold, Nico-
lae Stanca, ne-a transmis cã proce-

durile de obþinere a avizelor pentru
exploatarea de la Certej au început în
2009, fiind finalizate în iulie 2012:

“Afost o procedurã transfrontalie-
rã, coordonatã de Ministerul Mediu-

lui, cu dezbateri repetate ce au avut
loc inclusiv în Budapesta”.

VIVIANI MIRICÃ
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SAI Muntenia convoacã AGA,
dar nu la SIF4
l SAI Muntenia vrea sã îºi schimbe Consiliul de Administraþie, miºcare care ar
putea prelungi lupta cu reprezentanþii acþionarilor (CRA)l CRA: "Administratorul
este în conflict de interese"

SAI Muntenia Invest nu
a dat curs, cel puþin de-
ocamdatã, solicitãrii

noilor reprezentanþi ai acþio-
narilor sã convoace AGA,
pentru rezilierea contractului
de administrare, însã ºi-a che-
mat propriii acþionari, punând
pe ordinea de zi alegerea
membrilor Consiliului de
Administraþie ºi desemnarea
reprezentantului acþionarilor
pentru semnarea contractelor
de administrare.

Petre Pavel Szel, preºedinte-
le SAI Muntenia Invest, ne-a
spus cã AGA a fost convocatã
întrucât expira mandatul actualului
Consiliu.

Chiar ºi aºa, convocarea pare opor-
tunã pentru SAI Muntenia, întrucât
aceasta ar putea amâna sã dea curs so-
licitãrii CRA. O conducere proaspãtã

ar putea reprezenta un argument în
faþa acþionarilor cã SAI Muntenia
Invest poate continua sã fie adminis-

trator la SIF4 Muntenia.
De la bun început, noul CRA

s-a arãtat potrivnic manage-
mentului SIF4, asigurat de SAI
Muntenia Invest, în special a di-
rectorului executiv Gabriel Fi-
limon.

Teoretic, Gabriel Filimon nu
ar fi vizat de schimbarea Consi-
liului de Administraþie al SAI
Muntenia, întrucât el este direc-
tor executiv, însã dupã cum s-au
derulat ostilitãþile, pânã acum,
este greu de crezut cã adversarii
sãi se vor lãsa cu una cu douã.

Viitoarea AGA de la SAI Munte-
nia Invest, convocatã pentru 5 oc-
tombrie, ar putea însã câºtiga ceva
timp pentru administrator sã-ºi cal-
culeze viitoarele miºcãri.

ADINA ARDELEANU
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Dan Simionescu: “Cristian
Sima este foarte superficial
cu adevãrul”
l “Nu cred cã domnul Sima are majoritatea
voturilor” l “Tranzacþiile valutare fãcute de Cristian
Sima, în contul Sibex, sunt pe pierdere”

D
an Simionescu, admi-
nistrator la Sibex, dez-
minte majoritatea de-
claraþiilor fãcute de

preºedintele instituþiei, Cristian
Sima, publicate, ieri, de ziarul
BURSA, precizând cã “domnul
Sima, în mod fundamental, este
foarte superficial cu adevãrul”.

Disputa evidentã între cei doi
colegi în Consiliul de Administra-
þie al Sibex are loc în contextul în
care acþionarii bursei vor decide,
pe 22 septembrie, dacã revocã ac-
tualul Consiliu, dupã cum a solici-
tat un grup de trei acþionari ai bur-
sei care deþin, împreunã, 5,6375%
din acþiuni.

Dan Simionescu, reprezentant al
SIF3 Transilvania în CA-ul bursei
sibiene, a spus despre majoritatea in-
formaþiilor transmise de Cristian
Sima cã sunt neadevãrate.

“Afirmaþia domnului Sima cã a
vrut sã aducã market-makeri este un
mare neadevãr”, ne-a declarat Dan
Simionescu, explicând: “Nu a vrut
niciodatã sã îi aducã. Delta Stock,
din Bulgaria, a venit market-maker,
prin efortul a doi salariaþi entuziaºti
ºi dedicaþi – Adrian Ciudin ºi Ovidiu

Petru. Ei sunt cei care au reuºit sã
aducã acest market-maker”.

Dan Simionescu spune cã, anul
acesta, au avut loc 15 ºedinþe de CA,
din care 6 electronice ºi 9 cu prezen-
þã fizicã. “Eu am lipsit de la vot nu-
mai la douã dintre ele, care au fost
convocate foarte din scurt”, ne-a
precizat domnia sa, dupã ce Cristian
Sima a declarat: “Consiliul acesta
s-a bazat pe trei membri. Pe mine ºi
pe domnii Paul Miclãuº ºi Gabriel
Filimon. Simionescu (n.r. Dan) a
participat doar la ultimele douã Con-
silii”.

ADINA ARDELEANU
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