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Creºte excedentul
balanþei
comerciale
a zonei euro

Zona euro a înregistrat un exce-
dent al balanþei comerciale de 15,4
miliarde de euro în luna mai 2014,
dupã un surplus de 14,6 miliarde de
euro în perioada similarã din 2013,
conform datelor preliminare publi-
cate ieri de Eurostat.

Pe ansamblul Uniunii Europene,
excedentul a fost de 0,6 miliarde de
euro în mai 2014, faþã de un surplus
de 15 miliarde de euro anul trecut.

În perioada ianuarie-aprilie 2014,
excedentul balanþei comerciale a UE
a crescut pe relaþia cu SUA(32,1 mi-
liarde euro, comparativ cu 31 miliar-
de euro în perioada similarã din
2013) ºi a scãzut pe relaþia cu Elveþia
(16,5 miliarde euro, comparativ cu
27,3 miliarde de euro).

Deficitul balanþei comerciale a
UE a scãzut pe relaþia cu China
(-41,3 miliarde de euro, faþã de -42,3
miliarde euro în anul anterior) ºi cu
Rusia (-30,8 miliarde de euro, faþã de
-33,2 miliarde de euro).

În primele patru luni ale anului,
cel mai ridicat excedent din zona
euro a fost înregistrat în Germania
(66 miliarde euro), Olanda (21,2 mi-
liarde euro), Irlanda (10,6 miliarde
euro) ºi Italia (10,4 miliarde euro),
iar cel mai important deficit a fost
constatat în Marea Britanie (-38,8
miliarde euro), Franþa (-24 miliarde
euro), Spania (-8,2 miliarde euro) ºi
Grecia (-7,1 miliarde euro).

V.R.

DNA contra DIICOT, prin Berbeceanu

Simultan, procurorii DNA ºi
cei ai DIICOT au transmis,
ieri, decizii contrare în cazul

comisarului Traian Berbeceanu.
Procurorii DIICOT au anunþat cã

l-au trimis în judecatã pe Traian Ber-
beceanu, iar, în acelaºi timp, DNA a
comunicat cã a dispus trimiterea în

judecatã a procurorilor DIICOT care
au instrumentat cazul comisarului,
acuzat de sprijinirea unui grup in-
fracþional.

Faptul cã nici mãcar detaliul co-
municãrii nu a fost lãsat la întâmpla-
re aratã cã încleºtarea este una acer-
bã.

Optica DIICOT: Traian
Berbeceanu, acuzat de
sprijinirea unui grup
infracþional organizat

Traian Berbeceanu este acuzat de
procurorii Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Orga-
nizatã ºi Terorism (DIICOT) –
Structura Centralã de sãvârºirea in-
fracþiunilor de sprijinire a unui grup
infracþional organizat, fals în decla-
raþii, luare de mitã, spãlare a banilor,
fals în înscrisuri sub semnãturã pri-
vatã ºi complicitate la infracþiunea
de delapidare.

A.A.

(continuare în pagina 3)

Dispute pe legalitatea
exporturilor de energie verde
l Consumatorii români plãtesc certificate verzi
ºi pentru electricitatea curatã care pleacã peste
graniþã l Autoritãþile susþin cã nu existã metode
de determinare a provenienþei exacte a
electricitãþii exportate

Deputatul PSD Dumitru Chi-
riþã a solicitat Departamen-
tului de Energie ºi ANRE

(reglementatorul pieþei de energie)
sã ancheteze dacã au fost realizate
exporturi de energie din surse rege-
nerabile susþinând cã, dacã acestea
au avut loc, sunt ilegale.

Parlamentarul aratã, în interpela-
re, cã în ultima perioadã,
se discutã foarte intens
despre faptul cã producã-
torii de energie electricã din surse re-
generabile exportã o parte din ener-
gia produsã, pentru care consumato-
rii finali din România plãtesc certifi-
cate verzi, situaþie despre care dom-
nia sa susþine cã a fost confirmatã ºi
de domnul Octavian Lohan, mem-
bru al Directoratului Transelectrica.

Conducerea ANRE a declarat,
pentru ziarul BURSA, cã þara noastrã
ºi-a depãºit, anul trecut, þinta naþio-
nalã de energie regenerabilã în con-
sumul final brut de electricitate. Re-
prezentanþii ANRE ne-au mai spus
cã legea care guverneazã domeniul
regenerabilelor interzice exportul
electricitãþii curate pânã la îndeplini-

rea þintelor naþionale:
„Dupã atingerea þintelor
naþionale, comercializa-

rea la export a energiei electrice pro-
duse din surse regenerabile care be-
neficiazã de sistemul de promovare
prin certificate verzi, nu este interzisã
de prevederile legale în vigoare”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)
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DUPÃ FRAUDA CERCETATÃ DE DIICOT

“Carpatica Invest”
se închide de tot

S
ocietatea de brokeraj “Car-
patica Invest”, implicatã
într-un scandal privind
tranzacþii neautorizate de

clienþi, cercetat ºi de procurorii
DIICOT, pare cã nu îºi va mai reve-
ni, dupã ce Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã (ASF) i-a suspen-
dat activitatea, pentru trei luni,
începând din 16 mai 2014.

Conducerea intermediarului a
convocat acþionarii sã aprobe dizol-
varea anticipatã ºi lichidarea volun-
tarã a societãþii, potrivit unui anunþ
publicat în Monitorul Oficial.

În luna mai, ASF ceruse “Carpati-
ca Invest” sã îºi remedieze situaþia
financiarã ºi sã atragã noi resurse de
capital. Surse din piaþã ne-au spus cã
societatea era afectatã de o poprire
pe conturi, în urma acuzaþiilor fãcute

de clienþi privind tranzacþii efectuate
de un broker al companiei, fãrã auto-
rizare.

La sfârºitul lunii aprilie, procuro-
rii DIICOTau anunþat cã au derulat o
operaþiune de anihilare a unei grupã-
ri infracþionale specializate în mani-
pularea pieþei de capital.

Cazul era acelaºi relatat de ziarul
BURSA, în octombrie 2012, când
investitorul Andrei Anghel, ºi-a acu-
zat brokerul de la Carpatica Invest,
ªtefan Terziu, de fraudã, dupã ce ar
fi efectuat tranzacþii neautorizate pe
contul sãu, în baza unor acte pe care
le-ar fi falsificat.

Ulterior, s-a început urmãrirea pe-
nalã asupra a cinci suspecþi, inclusiv
ªtefan Terziu. Potrivit comunicatu-
lui DIICOT din 30 aprilie, ancheta-
torii au ridicat de la domiciliile su-

specþilor documente, sisteme infor-
matice, dosare privind drepturile liti-
gioase asupra proprietãþii, aflate în
evidenþa Autoritãþii Naþionale pen-
tru Restituirea Proprietãþilor
(ANRP), dar descoperite la una din
locaþiile percheziþionate.

Comisia Naþionalã a Valorilor Mo-
biliare (CNVM), actualmente ASF, a
dat amenzi de aproximativ 150.000
de lei, la Carpatica Invest, în 2012.

Dupã suspendarea activitãþii, Car-
patica Invest a putut efectua opera-
þiuni de depunere ºi retragere de nu-
merar în ºi din conturile clienþilor ºi
operaþiuni de transfer al valorilor
mobiliare cãtre Secþiunea I a
Depozitarului Central sau cãtre alte
conturi indicate de clienþi.

Acþionarii SSIF-ului sunt chemaþi,
pe 18 august, sã aprobe numirea so-
cietãþii Fiducia, ca lichidator al Car-
patica Invest, precum ºi remuneraþia
acesteia.

Consiliul de Administraþie al
brokerului propune ca Fiducia sã
primeascã 4.000 euro fãrã TVA, 8%
din sumele încasate ºi distribuite ca
urmare a vânzãrii activelor corpora-
le, 4% din sumele încasate din recu-
perarea creanþelor ºi 2% din sumele
rezultate din vânzarea activelor
financiare ºi lichidãrii sumelor
existente în conturi bancare, con-
form documentului citat.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 5)

Protecþia Mediului nu considerã cã
trebuie sã ºtim cã radiaþiile solare
au depãºit limitele
lGreenpeace acuzã agenþia de lipsã de transparenþã
lAgenþia pentru Protecþia Mediului: „Nu este
necesar ca populaþia sã fie informatã asupra nivelului
radiaþiilor solare”

Greenpeace a acuzat, ieri,
Agenþia Naþionalã pentru
P r o t e c þ i a M e d i u l u i

(ANPM) de lipsã de transparenþã în
cazul informãrii publicului privind
depãºirea nivelurilor de radiaþii so-
lare din þara noastrã.

„Urmãtorul pas va fi trimiterea
în judecatã a agenþiei, dacã aceste
date vor fi în continuare ascun-

se”, ne-a declarat activistul Gre-
enpeace, Alexandru Riza. Potri-
vit domniei sale, dacã aceste ra-
diaþii sunt în exces, o perioadã
lungã de timp, oamenii pot fi
afectaþi sau pot dezvolta mai mul-
te tipuri de cancer.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 11)

Bãeºu, ANRP:
“Unii despãgubiþi
pot sã rãmânã fãrã case
din cauza executorilor”
l ANRP a fãcut douã plângeri penale împotriva a
doi executori judecãtoreºtil Autoritatea considerã
cã a fost prejudiciatã cu 11 milioane de lei

Autoritatea Naºionalã pentru
Restituirea Proprietãþilor
(ANRP) a fãcut plângeri

penale împotriva a doi executori ju-
decãtoreºti, Cristian Bran ºi Bogdan
Dumitrache, considerând cã bugetul
instituþiei a fost prejudiciat cu peste
11 milioane lei, prin executãrile sili-
te instrumentate de aceºtia.

George Bãeºu, preºedintele
ANRP, ne-a spus cã instituþia se con-
fruntã cu mai multe cazuri în care
executorii judecãtoreºti propresc,
pentru clienþi, sume din conturile

Autoritãþii fãrã sã posede documente
cu titlu executoriu.

Astfel, cei despãgubiþi se pot trezi
în situaþia cã sunt executaþi, la rândul
lor, pentru sumele obþinute fãrã do-
cumentele corecte.

Oficialul Autoritãþii ne-a declarat:
“Existã posibilitatea ca cei care nu
dau banii înapoi sã fie executaþi silit,
dar vã daþi seama ce situaþie s-ar pro-
duce. Scenariul este absolut incredi-
bil. Eu, statul, recunosc cã am sã-þi
dau niºte bani pentru cã þi-am luat o
casã. Þi-i dau, dar dupã ce tu îi chel-
tuieºti, eu vin sã îþi cer banii înapoi
pentru cã am constatat cã procedura
prin care i-ai primit nu a fost corectã.

Iar pentru cã tu nu mai ai banii, te
execut ºi îþi iau casa, practic a doua
oarã”.

Domnia sa ne-a mai specificat ºi
faptul cã existã cazuri în care oame-
nii au dat banii înapoi de bunãvoie.
“Oamenii trebuie sã se asigure cã au
titlu executoriu. Ei de fapt nu au ni-
cio vinã, sunt de bunã credinþã”, ne-a
spus oficialul ANRP, care a mai su-
bliniat cã este foarte posibil ca Auto-
ritatea pe care o conduce sã nu fie
singura instituþie din þarã care se
confruntã cu o asemenea situaþie.

VLAD PÎRVU
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Cipru, dat în judecatã
pentru confiscarea depozitelor
l O sutã de persoane fizice ºi juridice din Grecia au dat în judecatã
guvernul cipriot, cerând returnarea banilor pe care i-au pierdut în urma
taxãrii economiilor de la Bank of Cyprus l Gheorghe Piperea: “Tratatele
europene au ajuns sã intre în contradicþie cu Convenþia Drepturilor Omului”

O sutã de cetãþeni greci ºi fir-
me înregistrate în Grecia au
solicitat autoritãþilor ciprio-

te, la începutul acestei sãptãmâni,
despãgubiri pentru confiscarea de-
pozitelor pe care le aveau la cele
mai mari douã bãnci din Cipru, po-
trivit unui comunicat al avocaþilor
acestora.

Reclamanþii cer sã li se returne-

ze sumele pierdute în urma proce-
sului de “bail-in” al Bank of
Cyprus (BoC), care a presupus ta-
xarea depozitelor negarantate ºi
reducerea valorii obligaþiunilor
emise de bancã, pentru salvarea
acesteia.

MIHAI ªTEFAN

(continuare în pagina 15)

Factura pentru Hypo Alpe Adria
ajunge ºi la Banca Mondialã
l Instituþia financiarã ar putea sã piardã 150 milioane euro din
“hair-cut”-ul obligaþiunilor bãncii austriece

Planul Austriei sã forþeze cre-
ditorii Hypo Alpe Adria
Bank sã suporte pierderi

pentru salvarea acesteia ar urma sã
coste Banca Mondialã aproximativ
150 de milioane de euro.

Sãptãmâna trecutã, Camera infe-
rioarã a Parlamentului austriac a
adoptat un proiect de lege prin care
ar urma sã fie anulate obligaþiuni su-
bordonate de 890 de milioane de
euro ale Hypo Alpe Adria, garantate
de provincia Carinthia.

Instituþia fianciarã internaþionalã
a cãrei sarcinã este combaterea sãrã-

ciei ºi ajutarea þãrilor în curs de dez-
voltare, poartã discuþii cu autoritãþile
din Austria cu privire la obligaþiunile
Hypo Alpe pe care le deþine, a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al Bãncii
Mondiale, Derek Warren, care nu a
oferit, însã, alte detalii.

La rândul sãu, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului de Finanþe din
Austria, Paul Trummer, a dezvãluit
cã Banca Mondialã a purtat discuþii
cu Ministerul austriac de Finanþe
pentru a vedea dacã bondurile Hypo
Alpe pe care le deþine ar putea fi
scutite de la anulare. Trummer a

adãugat cã nu existã o bazã legalã
pentru aceastã excepþie.

A.S.

(continuare în pagina 11)


