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CAZUL CARPATICA INVEST

Instanþa anuleazã
o sancþiune a CNVM
l Bogdan Pietrãreanu, reprezentant al
Compartimentului de Control Intern, scapã de
amenda de 2000 de leil Avocatul Dan Stoicescu:
“Recomand ASF o mai mare responsabilitate în
aplicarea sancþiunilor cãtre participanþii la piaþã”

Curtea de Apel Bucureºti a
anulat, marþi, o ordonanþã
din 2013 a CNVM, prin

care Bogdan Pietrãreanu, reprezen-
tant al Com-
partimentului
d e C o n t r o l
Intern al Carpatica Invest, fusese
amendat cu 2000 de lei, într-un caz
care este anchetat ºi de DIICOT.

Ziarul BURSAa relatat, în octom-
brie 2012, cazul investitorului
Andrei Anghel, care îºi acuza broke-
rul de la Carpatica Invest, ªtefan
Terziu, de fraudã, dupã ce ar fi efec-
tuat tranzacþii neautorizate pe contul
sãu, în baza unor acte pe care le-ar fi

falsificat.
În luna mai 2014, procurorii

DIICOT au anunþat cã au derulat o
operaþiune de anihilare a unei grupãri

specializate în
manipularea
pieþei de capi-

tal, în acest caz.
Dan Stoicescu, avocatul lui Bog-

dan Pietrãreanu, ne-a declarat cã, de
fapt, instanþa a anulat douã acte ale
CNVM, care îl sancþionau pe clien-
tul sãu, care vizau aproximativ ace-
leaºi fapte.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

Împrumuturile atrase
de bãncile elene
de la BCE, în declin

Creditele atrase de bãncile comer-
ciale greceºti de la Banca Centralã
Europeanã (BCE) au scãzut semnifi-
cativ în luna mai, potrivit bãncii cen-
trale a Greciei.

Datele aratã cã suma totalã a cre-
ditelor oferite de BCE bãncilor co-
merciale greceºti a ajuns la 50,7 mi-
liarde euro la finele lunii mai, de la
135 de miliarde de euro în anul ante-
rior. Banii sunt destinaþi acoperirii
diferenþei dintre depozite (161 mi-
liarde de euro în aprilie) ºi împrumu-
turi (215 miliarde de euro).

În ultimii doi ani, bãncile elene au
reuºit sã returneze aproximativ 85 de
miliarde de euro sau 63% din lichidi-
tãþile primite în cea mai grea perioa-
dã a crizei, în iunie 2012.

Creºterea economiei
Franþei, sub aºteptãrile
guvernului

Expansiunea economiei Franþei
va fi, în acest an, de 0,7%, sub aºtep-
tãrile guvernului de la Paris (1%),
potrivit Institutului Naþional de Sta-
tisticã (INSEE), care aratã cã ritmul
avansului PIB este prea lent ca sã
aibã impact asupra ratei ridicate a
ºomajului.

“Încã existã frâne care împiedicã
accelerarea creºterii”, a declarat
Vladimir Passeron, ºeful departa-
mentului de prognoze din cadrul
INSEE.

Conform estimãrilor, ºomajul din
Franþa va scãdea uºor în acest an, la
10,2%, de la 10,3% în 2013 – nivelul
maxim al ultimilor 14 ani. (V.R.)

DEªI PONTA A PROMIS CÃ NU VOM MAI AVEA CONTRACTE CU GRECII

Intralot va mai “juca”
zece ani la Loterie

lMinistrul Finanþelor Ioana Petrescu, consiliat de “Þuca Zbârcea ºi Asociaþii”, a dat mânã liberã
Loteriei sã semneze un nou contract cu grecii de la Intralot

C
ui îi pasã cã rapoartele
Curþii de Conturi pe ulti-
mii zece ani reclamã con-
tracte pãguboase încheia-

te de Loteria Românã cu un grup de
firme greceºti?

Cui îi pasã cã au fost sesizate orga-
nele de cercetare în legãturã cu nere-
gulile de la Loterie?

Cui îi pasã cã firmele greceºti Lo-
trom-Intralot-Intracom au pãgubit
statul român cu peste un miliard de
euro, dupã cum apreciazã analiºtii?

Cui îi pasã cã premierul Victor
Ponta declara, în urmã cu circa un
an, cã Loteria nu va mai semna vreo-
datã un contract cu grecii?

Se pare cã, în niciun caz, Ioanei
Petrescu, ministrul Finanþelor Publi-
ce, care tocmai a dat mânã liberã Lo-
teriei sã încheie un nou contract cu
Intralot, pe zece ani de zile.

Ieri, am fost surprinºi de un comu-
nicat al MFP, care ne anunþa cu seni-
nãtate cã Ioana Petrescu a semnat un
ordin de ministru “prin care manda-
teazã reprezentanþii statului în AGAa
CompanieiNaþionaleLoteriaRomânã
sã împuterniceascã Consiliul de
Administraþie ºi conducerea executi-
vã a companiei sã înceapã negocierile
pentru încheierea unui contract de
asociere în participaþie, pentru opera-
rea unui nou sistem loteristic”.

Acelaºi comunicat ne “explicã” în
detaliu cã cea mai potrivitã firmã care
ar putea sã opereze acest sistem este
Intralot: „«Soluþiaceamaiavantajoasã
pentru CNLR este reprezentatã de
încheierea unui contract de asociere în
participaþie cu ofertantul câºtigãtor.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

GUVERNUL ESTE GENEROS PE BANII FRAIERILOR

Subvenþiile pentru energie,
în cârca micilor consumatori
Autoritãþile se bat cu pumnii

în piept cã ajutã industria
mare consumatoare de

energie sã pãstreze locurile de mun-
cã ºi sã fie mai competitivã la ex-
port, acordând tot felul de ajutoare
ºi facilitãþi. Cã doar suntem în an
electoral. Numai cã Guvernul a
omis sã-i informeze pe cetãþeni ºi pe
patronii de IMM-uri cã facturile le
vor fi încãrcate cu contravaloarea
facilitãþilor acordate greilor in-
dustriali.

Mai întâi, Guvernul s-a gândit sã-i
scuteascã pe industriaºi de o parte
importantã din costurile cu certifica-
tele verzi, prin care consumatorii de
energie subvenþioneazã electricita-
tea obþinutã din surse regenerabile.
Zis ºi fãcut, mai ales cã facilitatea
este permisã la nivel european ºi mai
ales cã România a fost un El-Dorado
eolian. Numai cã “înþelepþii” din Pa-
latul Victoria vor sã nu-i supere prea
tare pe investitorii în energia verde

(cãrora le-au redus biniºor subven-
þiile) ºi au omis sã ne informeze cã ce
nu mai plãteºte industria o sã achite
populaþia ºi IMM-urile, posibil chiar
din toamnã.

Taxa „pe stâlp” - o altã gãselniþã.
În iarnã, când a fost adoptatã, nu s-a
scos o vorbã despre modul de recu-
perare a ei de cãtre companii. Mediul
de afaceri a luat foc, cum cã profitu-
rile or sã fie înghiþite de taxã. Dar
ANRE (reglementatorul pieþei de

energie) a anunþat recent cã legea
scrie negru pe alb cã producãtorii,
distribuitorii ºi transportatorii de
energie ºi de gaze o vor recupera prin
creºteri de tarif de la consumatori
(populaþie ºi companii), începând
chiar de la 1 iulie. Producãtorul de
papuci, de exemplu, nu are habar
dacã poate recupera acest impozit de
pe piaþa în care activeazã. Ba mai
plãteºte prin factura energeticã ºi
taxa pe stâlpii altora.

Ca ºi cum acest lucru nu ar fi fost
de ajuns, Guvernul a decis sã elimine
bonusul pentru cogenerare pentru
energia exportatã. Acest bonus este,
practic, o subvenþie acordatã
CET-urilor care produc simultan
energie ºi agent termic. Astfel, zic
autoritãþile cã-i ajutã pe producãtorii
de energie sã exporte mai mult ºi sã
facã profit mai mare.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 2)

În Franþa este pusã la îndoialã
legitimitatea datoriei publice
Circul tot mai mare ºi pâinea

tot mai puþinã, cel puþin pen-
tru cei grav afectaþi de mã-

surile de austeritate din Europa, re-
prezintã un amestec
exploziv pe termen
mediu.

O organizaþie cetãþe-
neascã din Franþa, Co-
lectivul pentru auditul
cetãþenesc al datoriei
publice (CAC), a pu-

blicat recent o analizã (n.a. “Que faire
de la dette?

(continuare în pagina 5)

DIN CAUZA DOBÂNZILOR REAL
NEGATIVE LA DEPOZITE

Isãrescu: “Oamenii ºi-ar
putea investi economiile
în plasamente riscante”

Nivelul scãzut
al dobânzilor
la depozite

i-ar putea determina
pe oameni sã-ºi in-
vesteascã economiile
în plasamente alter-
native cu un grad ri-
dicat de risc, cum ar
fi bunurile imobilia-
re, avertizeazã Mugur
Isãrescu, guvernato-
rul Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Potrivit domniei sale, peste tot în
lume s-a dovedit cã investiþia în sec-
torul imobiliar are o mare capacitate
speculativã: “Ecuaþia este simplã:
omul care pune banul deoparte vrea
sã fie avantajat cel puþin cu o

dobândã micã, dar
real pozitivã. Acum
vede cã e penalizat, cu
dobânzi real negative.
Unde se poate duce cu
economisirea? O pla-
seazã în ceva care-i dã
sentimentul cã îi va
creºte valoarea. Dar
creºte pânã într-un
punct. Care este
punctul în orice spe-
culaþie? Este ca în po-
vestea cu hainele

împãratului...pânã când unul strigã:
«împãratul este gol». Dupã aceea, se
schimbã percepþia”.

ADRIANA RÃDUÞÃ

(continuare în pagina 15)

PIATA DE CAPITAL

CÃLIN
RECHEA

S-a transferat 2,41%
din SIF Muntenia
l Surse din piaþa de capital susþin cã vânzãtorii
ar fi SIF Moldova ºi Biofarm l Costel Ceocea,
preºedintele SIF Moldova, neagã cã ar fi vândut
ieri acþiuni SIF 4 l Acþionarii aleg astãzi noul
Consiliu al Reprezentanþilor Acþionarilor

Trei deal-uri cu aproape 20 mi-
lioane acþiuni SIF Muntenia (aproxi-
mativ 2,41% din capitalul social al
societãþii) au fost realizate ieri la
BVB. Cele 19.489.000 acþiuni au
fost tranzacþionate la un preþ de 0,90

lei pe titlu, valoarea totalã a operaþiu-
nii fiind de 17,5 milioane lei (4 mi-
lioane euro), cu peste 8% faþã de pre-
þul din piaþa principalã (0,827 lei pe
acþiune). (A.S.)

(continuare în pagina 5)

Succesul ofertei Electrica: încredere în reformã
sau doar interes pentru discount?

Oferta publicã iniþialã (IPO) de la Electrica a
avut cel mai mare succes la investitorii mici,
tranºa dedicatã lor fiind suprasubscrisã de 3,4 ori.
Pe segmentul de acþiuni garantate (pânã la 1000 de
acþiuni pe persoanã), investitorii au subscris 8,27

milioane de acþiuni, din cele 10 milioane puse la
dispoziþie în ofertã. Astfel, restul investitorilor
mici, cu subscrieri negarantate, au avut la dispozi-
þie aproximativ 4,13 milioane de acþiuni. În afarã
de acþiunile garantate, subscrierile pe tranºa micã

au cumulat 33,99 milioane de acþiuni.
În primele cinci zile ale ofertei, investitorii mici

au beneficiat de un discount de 5%. (A.Z., I.P.)

(continuare în pagina 6)

PENTRU A SCÃPA DE CONDAMNARE ÎN
CAZUL ACUZÃRII DE SPÃLARE DE BANI

Ciorcilã îºi ia ca scut
Banca Transilvania

Horia Ciorcilã îºi ia ca scut
Banca Transilvania, al cãrei
ºef este, în procesul în care

este acuzat de spãlare de bani prin
firmele off-shore din Cipru.

Ajuns în ultima Instanþã cu acest
dosar, bancherul a pãrut sã cearã cle-
menþã judecãtorilor, zilele trecute, la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ), invocând faptul cã o con-
damnare a sa ar aduce grave prejudi-
cii bãncii pe care o conduce.

Ciorcilã a spus cã nu a dorit sã vor-

beascã în cursul procesului despre si-
tuaþia firmelor sale off-shore din Ci-
pru - care, din cauza crizei financia-
re, au ajuns în 2009 în situaþia sã fie
executate silit de bãncile de la care
obþinuserã credite de 80 de milioane
de euro, respectiv Alpha Bank ºi
Bank of Cyprus - pentru a nu-i fi
afectatã imaginea personalã ºi cea a
bãncii.

ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 3)


