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FURNIZORII:

„Exporturile ºi producþia mai micã
a eolienelor au scumpit un pic energia”

Preþul mediu al energiei elec-
trice tranzacþionate pe piaþa
spot PZU în primul semestru

a fost de 143,96 de lei/MWh, în
creºtere cu 3,1% faþã de media
primelor ºase luni din 2013,
potrivit datelor OPCOM.

Ion Lungu, preºedintele
Asociaþiei Furnizorilor de
Energie Electricã din România
(AFEER), ne-a declarat:
„Creºterea nu este una semnifi-
cativã ºi poate fi explicatã prin
majorarea exporturilor de ener-
gie faþã de perioada similarã din
2013 ºi printr-o producþie mai
micã în centrale eoliene. Per-
cepþia noastrã în piaþã este cã cererea
de energie a fost relativ stabilã”.

Domnia sa susþine cã majorarea
exporturilor din primul semestru a

fost posibilã pentru cã þara noastrã a
avut preþuri mai mici decât statele
vecine, dar ºi pentru cã Serbia a im-
portat multã energie în mai ºi iunie,

în urma inundaþiilor devastatoare.
Potrivit OPCOM, pe primele

ºase luni, preþul mediu al energiei
aflate în livrare în baza contracte-

lor PCCB a fost de 172,3 lei/MWh.
Energia tranzacþionatã în primul
semestru pe piaþa PCCB admini-
stratã de OPCOM are un preþ me-

diu de 168,2 lei/MWh, în
uºoarã scãdere faþã de cea
aflatã în livrare ºi contractatã
anul trecut.

Pentru perioada urmãtoare,
preºedintele AFEER progno-
zeazã, însã, stabilitate pe piaþã,
din punct de vedere al evoluþiei
cererii de electricitate ºi a preþu-
rilor: „Nu exclud sã mai aparã
mici fluctuaþii în plus sau în mi-
nus, în funcþie de oportunitãþile
de export ºi de evoluþia cererii

din þarã.

ALINA TOMA VEREHA
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D-NA DNA, LA LUCRU

Corupþie fãrã frontiere
l Procurorii cerceteazã contracte pentru licenþe IT ºi contractul cu EADS pentru Securizarea Frontierei de Stat, suspectând trafic de influenþã, abuz în serviciu,
luare ºi dare de mitã l Istoricul contractului cu EADS duce la Ion Þiriac l Peste asta, reþineri ºi percheziþii, în þarã, pentru fraudã bancarã, decontãri ilegale de
servicii medicale, vânzare de copii sau ºpagã pentru transfuziile de sânge – între alte ºapte cazuri în care DNA ºi-a declanºat operaþiunile

Bãsescu, în 2005:
“Contractul cu EADS este
inutil ºi corupt”

DNA a anunþat, ieri,
cã a început urmã-
rirea penalã in

rem, pentru trafic de influ-
enþã, abuz în serviciu,
luare ºi dare de mitã, în do-
sarul deschis în urma sesi-
zãrii Corpului de control al
Guvernului, privind închi-
rierea ºi extinderea de li-
cenþe pentru ºcoli, pentru
care s-au plãtit aproxima-
tiv nouã milioane de
euro.

Potrivit unor surse judiciare pro-
curorii DNAvizeazã de fapt trei con-
tracte referitoate la licenþele IT, de-
rulate între 2001 ºi 2013, conform
Mediafax.

Este vorba despre Contractul de
închiriere de licenþe Microsoft de tip
Enterprise Agreement Subscription,
încheiat între Guvernul României ºi
Microsoft Ireland prin intermediul
Fujitsu Siemens Computers (FSC)
Austria GesmbH, în valoare de 105
milioane de dolari, derulat în perioa-
da 2004-2009, de Contractul de
închiriere de licenþe Microsoft de tip
Enterprise Agreement Subscription,
încheiat între Ministerul Comunica-
þiilor ºi Societãþii Informaþionale ºi

consorþiul D-CON.NET,
în valoare de 96 de milio-
ane de euro, derulat în
perioada 2009-2013, ºi
de Contractul privind
Sistemul Educaþional
Informatizat (MEC SEI),
încheiat între Siveco ºi
Ministerul Educaþiei, în
valoare de 124 de milioa-
ne de euro.

Reprezentanþii Siveco
ne-au transmis, ieri, cã
nu deþin informaþii supli-

mentare privind aceastã anchetã.
Un alt contract vizat de procurori

este cel privind Sistemul Integrat
pentru Securizarea Frontierei de
Stat (MAI SISF) încheiat între
EADS Deutschland GmbH Ger-
mania ºi Ministerul de Interne, în
valoare de 534 de milioane de euro
(extins în 2009 cu 200 de milioane
de euro).

Începerea securizãrii frontierei a
fost una din condiþiile obligatorii
pentru aderarea României la UE ºi,
în perspectivã, integrarea în zona
Schengen.

ADINA ARDELEANU
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BCR, fraudatã cu 11 milioane
de euro de propriii angajaþi

Mai mulþi anga-
ja þ i a i BCR
Alba Iulia au

fost trimiºi în judecatã,
ieri, de procurorii DNA,
dupã ce ar fi participat la
fraudarea bãncii cu peste
11 milioane de euro.

BCR susþine cã a sesi-
zat, încã din anul 2010,
organele de cercetare, ca urmare a
verificãrilor interne ce au dus la de-
pistarea faptelor angajaþilor.

Potrivit Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie, 10 angajaþi ai BCR Alba
Iulia, ºi-au încãlcat atribuþiile de ser-
viciu ce priveau aprobarea a credite-

lor ºi/sau tragerea sume-
lor de bani în ceea ce pri-
veºte firmele administra-
te sau reprezentate de
ceilalþi inculpaþi.

Astfel, cei 10 angajaþi ai
BCRde laCentrul deAfa-
ceri Corporate Alba Iulia
sunt suspectaþi de DNA
pentru cã ar fi acordat 56

de credite, în perioada 2004-2010,
unui numãr de 34 de debitori persoa-
ne juridice, fãrã ca firmele beneficia-
re sã fi îndeplinit condiþiile de
creditare. (ELENA DEACU)

(continuare în pagina 4)

Procurorii DNA ºi poliþiºtii trãiesc o varã incendiarã ºi nu din cauza temperatu-
rilor de afarã.
Se lucreazã la foc continuu ºi, numai ieri, procurorii au informat publicul despre
ºase cazuri noi, care se adaugã la nenumãratele în care sunt cercetaþi diverºi
oameni de afaceri ºi politicieni.
Cazurile de ieri vizeazã trafic de influenþã, abuz în serviciu, luare ºi dare de
mitã la contractarea de licenþe IT de cãtre trei ministere, decontãri ilegale de
servicii medicale, în Timiºoara ºi Mehedinþi, fraudã bancarã la BCR Alba Iulia,
mitã pentru sânge la Centrul de Transfuzii Slobozia, adopþii ilegale în Teleor-
man, evaziune în familia lui Leo de la Strehaia ºi un nou dosar pentru familia
lui Sandu Anghel (Bercea Mondial), pentru cumpãrare de influenþã în dosarul
Mircea Bãsescu.
Acest tablou a fost descris perfect de prezidenþiabilul Cãtãlin Predoiu, chiar
dacã fãrã sã îºi dea seama.
“În societatea româneascã funcþioneazã un fel de imperiu al interlopilor”, a
spus, ieri acesta. Cãtãlin Predoiu se referea la “bande organizate care încear-
cã sã facã ce au vãzut ei în filme cu mafioþi”, dupã cum a precizat, însã, cali-
ficativul “interlop” (n.r. care are o reputaþie proastã; rãu famat, dubios,
suspect, potrivit DEX) se potriveºte foarte bine în toate cazurile de mai sus.

Dosarul Media Pro: 10 dintre cei
11 inculpaþi au fost arestaþi

Zece dintre cei unspezece in-
culpaþi din dosarul Media Pro
de evaziune fiscalã ºi spãlare

de bani au fost arestaþi preventiv
miercuri, de Tribunalul
Bucureºti, pentru 30 de
zile, dupã ce, marþi, Poli-
þia Capitalei efectuase
percheziþii în 26 de locuri
din Capitalã ºi Ilfov,
pentru destructurarea
unui grup specializat în
evaziune fiscalã ºi spãla-
re de bani.

Printre altele, au fost vizate stu-
diourile Media Pro din Buftea. Pre-
judiciul adus bugetului de stat ca ur-
mare a sãvârºirii infracþiunilor de

evaziune fiscalã este esti-
mat de procurori la 1,5
milioane euro, în timp ce
sumele supuse procesului
de spãlare a banilor s-ar
cifra la aproximativ 10
milioane euro.

VALENTIN BUSUIOC
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La Centrul de Transfuzii Slobozia,
sângele se vinde ca la piaþã
l ªefa Centrului ºi cinci asistente au fost reþinute

Nouã persoane
a n g a j a t e a l e
Cent ru lu i de

Transfuzii Slobozia ºi
cadre medicale de la alte
unitãþi spitaliceºti din ju-
deþ au fost acuzate cã
vindeau sângele din cen-
tru, deºi, potrivit legii,
sângele este gratuit.

Faþã de aceºtia s-a pus în miºcare
acþiunea penalã pentru abuz în servi-
ciu ºi pentru infracþiuni la legea spe-
cialã privind transfuziile de sânge.

Potrivit purtãtorului de cuvânt al
Parchetului Judecãtoriei Slobozia,
Andreea Culceari, suspecþii ar fi
vândut flacoanele cu sânge pentru

sume cuprinse între 50 ºi
100 de lei, iar dacã era
vorba de grupe de sânge
rare, suma cerutã era mai
mare.

Potrivit procurorilor,
ºapte oameni aflaþi în sta-
re gravã au murit, nepri-
mind sângele necesar.

”ªapte persoane au
murit. Nu pot sã spun cã nu ar fi mu-
rit oricum. Ideea e cã au murit fãrã sã
primeascã sânge”, a declarat Daniela
Dediu, prim – procuror la Parchetul
Slobozia.

E.D.
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Mãtuºa lui Leo de la Strehaia,
cercetatã pentru evaziune fiscalã

ª
ase persoane, printre care
Stela Mihai, mãtuºa interlo-
pului Ion Stelicã Mihai (zis
Leo de la Strehaia), sunt cer-

cetate în stare de libertate pentru
evaziune fiscalã ºi spãlare de bani,
într-un dosar cu un prejudiciu de
circa 3,3 milioane euro, a declarat,

pentru ziarul BURSA, Nicolae Lo-
hon, purtãtorul de cuvânt al IPJ Me-
hedinþi.

Decizia a fost luatã ieri de Tribu-
nalul Mehedinþi, dupã ce, miercuri,
poliþiºtii îi reþinuserã pe cei ºase
suspecþi. (V.B.)

(continuare în pagina 4)

Contractul cu
EADS, ideea lui

Ion Þiriac.

Servicii de planning pentru
un bãrbat în vârstã de 96 de ani

Procurorii Parchetu-
lui General au
efectuat, joi, ºase

percheziþii în judeþele
Timiº ºi Mehedinþi, în ca-
drul unei anchete privind
decontarea fictivã a unor
servicii medicale, în care
sunt implicaþi ºi funcþionari
de la Casa Judeþeanã de
Asigurãri de Sãnãtate Timiº.

Potrivit unor surse judiciare, oa-

menii legii au perchezi-
þionat sediile clinicii
Selfemed, dar ºi locuin-
þele Dianei Nicoarã, so-
þia ºeful Comisariatului
Regional pentru Protec-
þ ia Consumatorului
Timiºoara, ºi a lui
Cristian Careba, fostul
ºef al Casei Judeþene de

Asigurãri de Sãnãtate Timiº. (C.P.)

(continuare în pagina 4)

Teleorman: ªpagã pentru adopþii

ª
efa Direcþiei de
Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului
Teleorman, Floa-

rea Alesu, este suspectatã
cã ar fi primit, sub formã
de mitã, câte 1.000 de
euro pentru fiecare copil
pe care îl dãdea spre
adopþie, potrivit Agerpres.

Din investigaþiile procurorilor, în
perioada 2005-2012, 12 copii au fost

daþi spre adopþie unor fa-
milii care au plãtit pentru
fiecare dintre ei câte
1.000 de euro.

În urma audierilor Di-
recþiei Naþionale Anti-
corupþie, Floarea Alesu,
a susþinut cã nu a luat ni-
ciun ban pentru adopþii
ºi cã nu s-au gãsit dovezi

care sã îi certifice vinovãþia. (F.A.)

(continuare în pagina 4)

Fed se teme cã investitorii
nu iau în calcul incertitudinile
economice
l Banca centralã a SUA va încheia achiziþiile de
active în octombrie l Sectorul bancar din Portugalia
pare cã are noi probleme

Minutele reuniunii de poli-
ticã monetarã a Fed (Fe-
deral Reserve – banca

centralã a SUA), din luna iunie, pu-
blicate la data de 9 iulie, aratã cã
unii oficialiai instituþiei ºi-au expri-
mat temerile cu privire la faptul cã
investitorii ar putea fi mulþumiþi de
perspectivele economiei.

“Semnele de asumare a unui risc
crescut au fost observate ca un indi-
ciu al faptului cã participanþii la piaþã

nu au luat în calcul în mod suficient
incertitudinea cu privire la mersul
economiei ºi al politicii monetare”,
noteazã procesul-verbal al reuniunii
Fed din 17-18 iunie.

Oficialii Fed ºi-au exprimat temeri-
le cu privire la volatilitatea redusã de
pe pieþele acþiunilor, de pe cele valuta-
re ºi pieþele produselor cu venit fix.

ALINA VASIESCU
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Dolarul avea un curs de 1,3596 unitãþi/euro ieri, la ora
10:34, pe piaþa din New York, cu 0,3% mai mare decât
în ziua precedentã.

Infrigement
pe gaze
l Aviz motivat de la CE
sã eliminãm barierele din
calea exporturilor

Þara noastrã s-a ales cu un infrige-
ment din cauza restricþiilor privind
exporturile de gaze, dupã cum a
anunþat, ieri, Comisia Europeanã.

Contactat telefonic, Rãzvan Hora-
þiu Radu, subsecretar de stat în ca-
drul Ministerului Afacerilor Externe
ºi Agent al Guvernului României
pentru Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene, ne-a declarat cã este vor-
ba despre o cauzã mai veche: „Parte
din demersuri au fost realizate deja ºi
apreciez cã pânã la expirarea terme-
nului de rãspuns vom reuºi sã ne
conformãm integral ºi vom evita sã
fim acþionaþi de Comisie la Curtea de
Justiþie a UE”. (A.T.)
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Magistrat ieºean, trafic de influenþã
ºi abuz în serviciu

Preºedintele Tribu-
nalului Militar Te-
ritorial Iaºi, judecã-

torul Radu-Dimitrie Tar-
niceriu, este urmãrit pe-
nal pentru trafic de influ-
enþã ºi participaþie impro-
prie la infracþiunea de
abuz în serviciu, a anun-
þat, ieri, DNA, într-un comunicat.

Potrivit documentului, lui Tarnice-
riu, la data faptelor preºedinte al Tri-

bunalului Iaºi, i-a fostpro-
misã, în cursul anului
2010, suma de 50.000
euro, pentru ca acesta,
prin influenþa datã de
funcþia deþinutã, sã facã
intervenþii pe lângã ma-
gistraþii din cadrul Tribu-
nalului, implicaþi în solu-

þionarea unei cauze civile. (E.O.)
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