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EVALUATORUL URMEAZÃ SÃ FIE DESEMNAT SÃPTÃMÂNA
VIITOARE

Sobolewski: “Sperãm sã propunem
acþionarilor fuziunea BVB – Sibex,
în a doua parte a toamnei”

Ludwik Sobolewski, directo-
rul general al Bursei de Va-
lori Bucureºti, sperã ca paºii

în fuziunea BVB cu Sibex sã se de-
ruleze rapid, astfel încât planul sã le
fie prezentat acþionarilor, în a doua
parte a toamnei.

Potrivit domniei sale, evaluatorul
pentru fuziunea BVB – Sibex va fi
selectat sãptãmâna viitoare, iar con-
tractul de evaluare va fi semnat de
ambele companii.

Directorul BVB ne-a spus cã

evaluarea poate dura pânã la douã
luni: “Dupã aceea, vom decide
continuarea proiectului. Urmeazã
sã facem un due dilligence, care va
dura câteva zile, dupã care va tre-
bui sã stabilim rata de conversie a
acþiunilor celor douã burse. Apoi,
vom scrie planul de fuziune ºi
avem aceastã constrângere tehni-
cã, potrivit cãreia planul trebuie sã
fie prezentat cu 30 de zile înainte
de Adunarea Generalã a Acþiona-
rilor. De asemenea, mai trebuie sã

clarificãm ce obligaþii avem faþã
de Consiliul Concurenþei. Sper sã
fie nevoie doar de o simplã notifi-
care”.

Potrivit domnului Sobolewski, un
mesaj al acestei fuziuni va fi cãtre cei
care observã piaþa de capital din
România, care priveau ciudat faptul
cã o piaþã de frontierã avea douã
burse.

ADINA ARDELEANU
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LA NIVEL EUROPEAN

Finanþãri de aproape
18 miliarde euro prin

planul de investiþii Juncker
l ELCEN, Regional Air Services ºi Bio Farm Crucea, proiecte autohtone
pentru finanþare în valoare de 484 milioane euro l Comisia Europeanã a
propus prelungirea “planului Juncker”

78 de proiecte de infrastructurã
ºi inovare, în valoare de 11 miliar-
de euro, au fost aprobate, pânã în
luna iunie 2016, prin Fondul Euro-
pean pentru Investiþii Strategice
(EFSI), aºa numitul plan Juncker,
potrivit informaþiilor transmise de
Comisia Europeanã. De asemenea,
au fost semnate 188 de acorduri de
finanþare, pentru 147.500 de
start-up-uri ºi IMM-uri, în valoare
de 6,7 miliarde euro. Reprezentan-
þii Comisiei Europene susþin cã
aceste douã segmente vor atrage
alte investiþii, de circa 106,8 mi-
liarde euro.

Cele mai multe proiecte sunt din
domeniul cercetãrii, dezvoltãrii ºi
inovãrii (27%), pe locul doi se situ-
eazã companiile mici (25%), iar lo-
cul trei este ocupat de proiectele din
energie (22%).

Cristian Ghinea, ministrul Fondu-
rilor Europene, a declarat, recent, cã
þara noastrã a trimis cãtre Comisie,
pentru finanþare prin planul Juncker,
cinci proiecte din domeniul energiei
ºi transporturilor, care au trecut de
faza de analizã ºi care pot atrage fi-

nanþare de la bãnci ºi alþi investitori.
Oficialul tehnocrat a promis cã vor
urma ºi alte proiecte.

Elcen vrea finanþare pentru
trei proiecte

Rapoartele Comisiei Europene
aratã cã Electrocentrale Bucureºti,

Regional Air Services ºi Biofarm
Crucea sunt companiile care au tri-
mis cinci proiecte cu o valoare totalã
de 484 milioane euro, ca sã fie finan-
þate prin Fondul European pentru
Investiþii Strategice.

ANDREI MURGULEÞ, A.S.
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Deputatul Zamfir vrea
dare în platã ºi pentru
creditele Prima Casã
l Daniel Zamfir a depus la Camera Deputaþilor
un proiect pentru schimbarea Programului Prima
Casã ºi a Legii ANL

Programul Prima Casã ºi Le-
gea ANL ar urma sã fie modi-
ficate, ca urmare a propuneri-

lor depuse, ieri, la Parlament, de cã-
tre deputatul liberal, Daniel Cãtãlin
Zamfir.

Parlamentarul spune cã scopul
iniþiativelor sale este sã vinã în ajuto-
rul celor care s-au împrumutat prin
Programul Prima Casã ºi care nu-ºi
mai pot plãti ratele la bancã, fiind de-
maratã procedura valorificãrii locu-
inþei ce face obiectul garanþiei Fon-

dului Naþional de Garantare a Credi-
telor pentru Întreprinderile Mici ºi
Mijlocii.

Conform expunerii de motive,
amendamentul a fost depus la Came-
ra Deputaþilor în contextul în care
Legea 77/2016 privind darea în platã
a imobilelor puse garanþie în con-
tractele de credit, pentru stingerea
datoriei, excepteazã împrumuturile
acordate prin Programul Prima
Casã. (E.O.)

(continuare în pagina 2)

CU 90% - GRAD DE ABSORBÞIE PRIN REGIO

“Regiunea Nord-Vest conduce
în clasamentul regiunilor
de dezvoltare din România”

(Interviu cu Sanda Cãtanã, director general interimar ADR Nord-Vest)

Reporter: Cât a absorbit Regiu-
nea Nord-Vest din fondurile UE alo-
cate în perioada 2007-2013?

Sanda Cãtanã: Regiunea
Nord-Vest conduce în clasamentul

regiunilor de dezvoltare din România,
cu un nivel de absorbþie de 90% din
fondurile alocate de Comisia Euro-
peanã prin REGIO - Programul
Operaþional Regional 2007 -2013.

Mai exact, suma totalã alocatã re-
giunii noastre prin Fondul European
de Dezvoltare Regionalã a fost de
451,80 milioane euro, din care fon-
durile plãtite cãtre beneficiari (prefi-
nanþãri ºi rambursãri) au fost de
406,75 milioane euro, reprezentând
90,03%.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Regiunea Nord-Vest conduce în clasamentul regiunilor de dezvoltare din
þara noastrã, cu un nivel de absorbþie de 90% din fondurile alocate de Co-
misia Europeanã prin REGIO - Programul Operaþional Regional 2007-2013,
ne-a spus Sanda Cãtanã, director general interimar ADR Nord-Vest, în ca-
drul unui interviu.

Încã un deputat cere ca ºefii BNR
sã nu mai aibã imunitate
l Daniel Zamfir a solicitat modificarea Statutului
BNR, prin abrogarea unui articol

Abrogarea articolului care
conferã imunitate conduce-
r i i Bãncii Naþionale a

României (BNR) este unul dintre
propunerile depuse, ieri, la Parla-
ment, de cãtre Daniel Cãtãlin Zam-
fir, deputat liberal.

În expunerea de motive, parla-
mentarul subliniazã: “Prezenta pro-
punere legislativã îºi propune sã mo-
difice Legea nr 312 privind Statutul
Bãncii Naþionale a României în sen-
sul abrogãrii alineatelor (3) ºi (4) ale
art. 25 care exonereazã de rãspunde-
re civilã ºi penalã membrii Consiliu-
lui de administraþie al Bãncii Naþio-
nale a României ºi personalul aceste-

ia, însãrcinat sã exercite atribuþii de
supraveghere prudenþialã.

Conform alineatelor (3) ºi (4) ale
art. 25 se statueazã un regim privile-
giat pentru aceste categorii de perso-
nal, un nou tip de imunitate care este
de naturã sã creeze un dezechilibru
în ceea ce priveºte rãspunderea tutu-
ror cetãþenilor în faþa legii în legãturã
cu exercitarea atribuþiilor de servi-
ciu, imunitate ce excede cadrului
constituþional. Practic, prin menþine-
rea acestor prevederi în Legea pri-
vind Statutul Bãncii Naþionale a
României, putem vorbi despre o lip-
sã de asumare a responsabilitãþii fac-
torilor decizionali din cadrul BNR,

în condiþiile în care aceºtia nu rã-
spund în faþa legii pentru decizii de
importanþã majorã asupra societãþii
ºi economiei româneºti. (E.O.)

(continuare în pagina 2)

PROPUNERI DE MODIFICARE A TREI LEGI, DEPUSE CU O ZI ÎNAINTEA VACANÞEI PARLAMENTARE

TRAIAN DOBRE, APICULTOR:

“Nu cred sã existe un dezmãþ mai mare
ca în domeniul fondurilor europene”

Deºi este prezentatã ca o oportu-
nitate pentru companiile din þara
noastrã, finanþarea prin fonduri euro-
pene a fost, de multe ori, o experien-
þã neplãcutã pentru antreprenorii
noºtri, aceºtia plângându-se de biro-
craþia excesivã.

Antreprenorul Traian Dobre, care
are o afacere în domeniul apiculturii,
spune cã nu crede cã existã multe do-
menii de activitate în care dezmãþul
sã fie mai mare decât în fondurile eu-
ropene. Domnia sa ne-a relatat: “În
anul 2004, am vrut sã accesez niºte
bani necesari pentru construirea unei
ferme apicole în judeþul Prahova. Ar

fi fost ceva emblematic pentru
România. Centrul care trebuia creat
ar fi putut ºcolariza mii de noi api-
cultori. Dar am fãcut prostia sã in-
vestesc în avans, întrucât cei care
întocmeau proiectul mi-au promis cã
se vor aproba acele fonduri. Astfel,
am rãmas cu o investiþie de cel puþin
200.000 de euro, pentru cã proiectul
nu s-a aprobat.

În urmã cu patru ani, am fost solici-
tat pentru un proiect POSDRU de 4,3
milioane de euro, care viza pregãtirea
a circa 300-400 de apicultori. Am fã-
cut, atunci, a doua prostie! Aminvestit
încã aproximativ 100.000 euro. Pro-

iectanþii au fost de bunã credinþã, cel
puþin aºa cred, dar în final proiectul nu
a fost aprobatpentru simplul fapt cãnu
a fost trecut precis unde urmau sã facã
douã-trei deplasãri la firme de profil
din strãinãtate”.

În acest context, domnul Dobre
apreciazã cã fondurile europene sunt
foarte necesare, însã cã, din pãcate,
cei care le administreazã ºi în special
cei care controleazã aducerea la
îndeplinire a proiectelor nu sunt bine
ancoraþi în realitate.

LARISA BÃNICÃ
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LIDERII DE LA
BRUXELLES

Marea Britanie
va avea acces
la piaþa UE, doar
dacã acceptã
libera circulaþie
l Franþa: “Regatul
Unit trebuie sã respecte
normele europene”

Marea Britanie nu va avea
acces la piaþa unicã euro-
peanã dacã nu va accepta

normele privind libertatea de circu-
laþie, potrivit afirmaþiilor fãcute ieri,
la Bruxelles, de preºedintele Consi-
liului European, Donald Tusk, ºi de
ºeful Comisiei Europene, Jean-Cla-
ude Juncker.

“Marea Britanie nu va avea statut
privilegiat în privinþa accesului pe
piaþa unicã europeanã”, a declarat
Donald Tusk, la finalul reuniunii
Consiliului European, care a început
în ziua precedentã ºi a fost primul
dupã ce, sãptãmâna trecutã, Regatul
Unit a decis sã pãrãseascã UE. Tusk
a subliniat cã Marea Britanie trebuie
sã respecte toate libertãþile de circu-
laþie: a persoanelor, bunurilor,
serviciilor ºi capitalului.

La rândul sãu, Jean-Claude Jun-
cker, preºedintele Comisiei Europe-
ne, a spus: “Oricine doreºte acces pe
piaþa unicã europeanã trebuie sã ade-
re la criterii stricte, fãrã excepþie”.

A.V.
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