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DUPÃ CORECÞII,

UE acceptã
provizoriu
bugetele Franþei ºi
Italiei pentru 2015

Comisia Europeanã a acceptat
provizoriu proiectele de buget ale
Franþei ºi Italiei pentru 2015, dupã
corecþii de ultim moment, dar nu ex-
clude sã cearã mãsuri suplimentare
de reducere a deficitelor.

“Am þinut cont de toate informaþii-
le suplimentare ºi îmbunãtãþirile fur-
nizate în ultimele zile. Nu pot identi-
fica imediat nerespectãri grave ale re-
gulilor”, a declarat comisarul pentru
afaceri economice, Jyrki Katainen,
adãugând: “Nu anticipãm rezultatul
final. Decizia finalã trebuie luatã îna-
inte de sfîrºitul lunii noiembrie ºi va
indica dacã vor fi necesare mãsuri su-
plimentare sau înlocuiri, pentru a asi-
gura respectarea în totalitate a Pactu-
lui de stabilitate ºi creºtere”.

Franþa, al cãrei proiect de buget
prevede pentru 2015 un deficit de
4,3% din PIB, a promis o reducere
suplimentarã a cheltuielilor cu
3,6-3,7 miliarde de euro. Deficitul
structural va scãdea cu peste 0,5
puncte procentuale, faþã de 0,2% în
proiectul iniþial.

Italia, care are un nivel ridicat al
datoriei publice, s-a angajat sã adop-
te mãsuri suplimentare echivalente
cu o reducere a cheltuielilor cu 4,5
miliarde de euro, respectiv sã
micºoreze deficitul bugetar la 2,6%
din PIB, de la 2,9%.

V.R.

ÎNCEPE OFERTA LA 1,11 LEI/ACÞIUNE

Brokerii se aºteptau ca FP sã
facã rãscumpãrarea acceleratã
la un preþ mai mare

Oferta de rãscumpãrare acce-
leratã de acþiuni Fondul Pro-
prietatea (FP), la 1,11

lei/acþiune, va fi unul dintre eveni-
mentele pieþei de capital, la finalul
acestui an, considerã brokerii, care
se aºteptau, totuºi, la un preþ mai
mare.

Fondul Proprietatea þinteºte prin
oferta care începe luni un pachet de
750.000.000 de acþiuni (5,53%),
subscrierile urmând sã se încheie pe
2 decembrie 2014. Valoarea opera-
þiunii se ridicã la 832,5 milioane lei
(188,3 milioane euro).

Mihai Chiºu, broker Swiss Capi-
tal, considerã cã preþul de 1,11
lei/unitate anunþat de FP este unul
bun, astfel cã a determinat o
creºtere a acþiunilor, pe piaþã, de
+0,7%, în ºedinþa de ieri, la 0,942
lei/acþiune.

Totuºi, domnia sa a menþionat cã
aºteptãrile pentru preþ erau ceva mai
ridicate. (A.A.)

(continuare în pagina 13)

Petreasca se face de râs
în faþa Bãncii Mondiale
Ministrul Finanþelor Publi-

ce Ioana Petrescu susþine,
într-un comunicat mani-

pulatoriu, cã România a urcat, în to-
pul Doing Business 2015, realizat
de Banca Mondialã, de pe locul 73,
anul trecut, pe locul 48, anul acesta,
ceea ce este pur ºi simplu fals.

De fapt, este vorba despre,
într-adevãr, o urcare, dar de pe locul
50 pe locul 48, întrucât Banca Mon-
dialã a modificat metodologia de
calcul ºi a refãcut situaþia referitoare
la anul trecut, pentru o comparaþie
corectã.

Ministrul Ioana Petrescu a decla-
rat, ieri, într-un comunicat: “Rapor-
tul «Doing Business 2015» (n.r. re-
feritor la mediul de afaceri) certificã
paºii importanþi pe care i-am fãcut în
douã direcþii. În primul rând, susþi-
nerea mediului de afaceri, prin mã-
suri care sã stimuleze creºterea eco-
nomicã ºi aici aº puncta reducerea

CAS cu 5 puncte pro-
centuale la angajator
ºi scutirea de la platã a
impozitului pentru
profitul reinvestit. O a
doua direcþie care m-a
preocupat îndeaproa-
pe a fost îmbunãtãþi-
rea relaþiei cu contri-
buabilul”.

Comunicatul speci-
ficã faptul cã, “potri-
vit raportului, în pre-
zent România a ajuns pe poziþia 48 în
ceea ce priveºte uºurinþa de a face
afaceri, din 189 de þãri evaluate,
fãcând un salt semnificativ în clasa-
ment, de 25 de poziþii, comparativ cu
raportul publicat anul trecut. În ra-
portul aferent anului 2014, România
a ocupat poziþia 73”.

Specialiºtii susþin cã nu este corect
sã comparãm cifrele din raportul de
acest an, realizate pe noua metodolo-

gie, cu cele din rapor-
tul de anul trecut,
întocmit în baza unei
metodologii mult mai
simple: “Este ca ºi
cum am compara
mere cu pere. Corect
este sã ne uitãm la ci-
frele din raportul ac-
tual ºi la cele refãcute
în baza noii metodo-
logii, care ia în calcul,
printre altele, mai

mulþi indicatori”.
În acelaºi ton cu Ioana Petrescu,

Cristian Socol, consilierul premie-
rului Victor Ponta, a declarat, citat de
Agerpres, cã, “potrivit clasamentului
alcãtuit de Banca Mondialã, þara
noastrãaurcat înTop50al þãrilor unde
este cel mai uºor sã derulezi afaceri.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

SUPRAREACÞIE ÎN DEPOZITARUL CENTRAL

Tãnãsoiu ºi-a dat
în judecatã ºefii,

pentru cã au mustrat-o
l Directorul general al instituþiei a contestat o sancþiune aplicatã de
Consiliul de Administraþie l Dan Paul: “Este o situaþie jenantã, Adriana
Tãnãsoiu ar trebui datã afarã rapid” l Opinie din piaþã: “Tãnãsoiu, sãgeata
otrãvitã a lui Ludwik Sobolewski”

A
driana Tãnãsoiu, direc-
torul general al Depozi-
tarului Central, a dat în
judecatã instituþia pe

care o conduce, cerând Tribunalului
Bucureºti sã anuleze o decizie a
Consiliului de Administraþie (CA),
prin care fusese sancþionatã.

Ziarul BURSA a scris, într-un
articol de luna trecutã, cã în piaþã
existau zvonuri cã Adriana Tãnãsoiu
ar fi fost sancþionatã de CA-ul Depo-
zitarului, printre motive fiind faptul
cã a transmis pieþei, împreunã cu
Ludwik Sobolewski, directorul ge-
neral al BVB, la finalul lunii iulie, o
scrisoare care anunþa reducerea ci-
clului de decontare (la “T+2") ºi se-
pararea sistemelor de tranzacþionare
ºi post-tranzacþionare, din 6 octom-
brie, fãrã aprobarea prealabilã a bo-
ardului. O cerere de avizare a acestei
date ar fi fost transmisã ºi la Autori-
tatea de Supraveghere Financiarã, de
cãtre cei doi executivi, tot fãrã apro-
barea boardului DC.

Procesul Adriana Tãnãsoiu versus
Depozitarul Central a fost înregistrat
la Tribunalul Bucureºti, pe 15 oc-
tombrie.

Doamna Tãnãsoiu nu ne-a

rãspuns, deocamdatã, solicitãrii sã
comenteze situaþia.

Se pare cã la Adunarea Generalã a
Depozitarului Central din 20 octom-
brie, care a avut ca subiect alegerea
unui nou Consiliu de Administraþie,
Adriana Tãnãsoiu ar fi informat
acþionarii despre demersul sãu în
instanþã, precizându-le cã informa-
þiile sunt confidenþiale.

Dan Paul, preºedintele Asociaþiei
Brokerilor ºi vicepreºedintele Bursei

de Valori Bucureºti, ne-a declarat:
“Este jenant ca un director general sã
dea în judecatã instituþia pe care o con-
duce. Ar trebui datã afarã, repede!”

Un cititor ne-a transmis cu lux de
amãnunte întâmplãrile din AGADe-
pozitarului Central, precum ºi o in-
terpretare proprie a faptelor.

Surse din piaþã confirmã, sub pro-
tecþia anonimatului, amãnuntele de-
scrise de cititorul nostru, astfel cã,
redãm mai jos relatarea sa, pe care a
intitulat-o “Sobolewski ºi sãgeata de
unicã folosinþã”:

“Ultima adunare generalã a acþio-
narilor Depozitarului Central (n.r.
unde acþionarii au ales un nou CA,
cu patru membri incompatibili, prin-
tre care ºi Ludwik Sobolewski,
CEO-ul BVB) a murdãrit tapetul
discuþiilor din piaþa de capital din
România cu încã un subiect, cu totul
nou, neaºteptat ºi cu totul nepotrivit
în lumea financiarã, în care încre-
derea ºi respectul între partenerii de
discuþie sunt elemente care descriu
credibilitatea unei instituþii în faþa
clienþilor ºi a publicului.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

CÃLIN MITICÃ, REÞINUT PENTRU 24 DE ORE

Transportul sãrii, o afacere de 4 milioane de euro
pe an pentru Transferoviar

Procurorii DNA l-au reþinut,
ieri, pentru 24 de ore pe omul
de afaceri Cãlin Miticã, pen-

tru care au dispus punerea în
miºcare a acþiunii penale pentru
constituirea unui grup infracþional
organizat, dare de mitã în formã
continuatã, spãlare de bani, instigare
la abuz în serviciu, complicitate la
dare de mitã ºi la spãlare de bani,
dar ºi pentru trafic de influenþã.

Grupul infracþional constituit de
Cãlin Miticã ar fi fost sprijinit siste-

matic, conform comunicatului
DNA, de Mihuþ Georgel, directorul
Salinei Ocna Dej, care ar fi furnizat,
în mod repetat, informaþii din inte-
riorul Salrom, a indicat care sunt
funcþionarii din conducerea Societã-
þii Naþionale a Sãrii care trebuie
corupþi, pentru obþinerea de cãtre
Transferoviar Grup a unor lucrãri ºi
servicii punctuale.

Mihuþ este acuzat cã ar fi acþio-
nat pentru influenþarea conducã-
torilor Salrom, în vederea favori-

zãrii ilegale a intereselor Transfe-
roviar ºi cã a intermediat contacte-
le dintre aceºti conducãtori ºi
membrii grupului infracþional or-
ganizat de Cãlin Miticã. Directo-
rul Salinei Ocna Dej ar fi avertizat
reprezentanþii Transferoviar cu
privire la funcþionarii Salrom, per-
cepuþi ca fiind ostili intereselor
operatorului economic privat, mai
spun procurorii.

Potrivit unui document obþinut de
ziarul BURSA, Consiliul de Admi-

nistraþie al Salrom a dispus, la jumã-
tatea anului trecut, micºorarea ser-
viciilor de transport agreate cu
Transferoviar ºi CFR Marfã, lucru
ce ar fi condus la o scãdere la 4,15
milioane euro a valorii contractului
anual cu firma controlatã de Cãlin
Miticã ºi la 2,8 milioane de euro a
valorii aferente contractului încheiat
cu compania de stat.

A.T.

(continuare în pagina 6)

RÃZBUNAREA SERVICIILOR?

Udrea crede cã SIE
a înghesuit-o în EADS

N
u trece ziua în aceastã
campanie electoralã fãrã
vreun scandal de corup-
þie, ieri intrând în scenã

afacerea EADS, în care sunt impli-
cate, potrivit informaþiilor din
mass-media, politicieni ºi oameni de
afaceri importanþi.

Un articol publicat în ediþia ger-
manã a Huffington Post, avându-l ca

autor pe jurnalistul de investigaþii
Vlad Georgescu, a fãcut valuri în
presa româneascã, întrucât susþine
cã Elena Udrea, Ioan Rus ºi Gerhard
Schroder ar fi implicaþi în dosarul
EADS (contractul pentru securiza-
rea frontierelor statului).

Elena Udrea a declarat, asearã,
într-o conferinþã, cã nu are nicio le-
gãturã cu dosarele Microsoft ºi

EADS ºi cã împotriva ei s-a de-
clanºat un atac nemaiîntâlnit, în care
este acuzatã fãrã probe.

“Este vorba despre o intoxicare
ajunsã în strãinãtate pe filiera Voicu-
lescu. Am motive temeinice sã cred
cã sunt implicate ºi persoane din ser-
viciile secrete”, a mai spus Elena
Udrea.

Jurnalistul Ion Cristoiu a scris ieri
pe blogul sãu cã articolul din ediþia
germanã a Huffington pare lucrãtura
SIE: “Luînd seamã la descinderile
DNA din ultima vreme, toate susþi-
nute de SRI, mã întrebam cînd va in-
tra în joc, de partea cealaltã, ºi SIE
(…). De ce a plãtit SIE acest articol,
care explodeazã la Bucureºti cu cîte-
va zile înainte de primul tur, decisiv
pentru locul al treilea la scrutinul
prezidenþial?

A.S.

(continuare în pagina 3)

EXECUTIVUL, DE ACORD CU ÎNCHISOAREA PENTRU
DEZVÃLUIREA DE INFORMAÞII DIN DOSARELE PENALE

Godinac, MediaSind: „Guvernul pune
botniþã libertãþii de exprimare a presei”

Propunerea legislativã ca dez-
vãluirea informaþiilor din do-
sarele penale, în curs de cerce-

tare, sã fie pedepsitã cu închisoarea a
fost avizatã favorabil, în ºedinþa de
ieri a Guvernului. Proiectul iniþiat de
senatorul PSD ªerban Nicolae a fost
adoptat tacit de Senat ºi urmeazã sã

fie supus votului Camerei Deputaþi-
lor, care este for decizional.

Cristi Godinac, preºedinte Fede-
raþiei Române a Jurnaliºtilor Media-
Sind, ne-a declarat: „Spuneam în de-
claraþia pe care am oferit-o la înce-
putul lunii octombrie cotidianului
«BURSA», cã în fiecare legislaturã

existã cel puþin câte un politician
care doreºte sã ne întoarcem la pe-
rioada de cenzurã comunistã prin
iniþierea unor proiecte de lege care
încalcã libertatea de exprimare.

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 3)


