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Bursele
americane,
într-una din
cele mai rele
sãptãmâni de
dupã criza
financiarã

Bursele din Statele Unite ale
Americii au încheiat, vineri, una din
cele mai rele sãptãmâni de dupã cri-
za financiarã izbucnitã cu zece ani în
urmã, în pofida faptului cã acþiunile
de pe Wall Street au revenit pe
creºtere în ultima orã din sesiunea de
vineri, care a fost una volatilã. Evo-
luþiile de pe pieþele din SUAsunt ge-
nerate de temerile legate de viitoare-
le majorãri de dobândã aºteptate pe
fondul avansului inflaþiei. Cifrele
oficiale privind inflaþia vor fi
publicate în 14 februrarie.

În acest context, indicele S&P500
a pierdut 5,2% sãptãmâna trecutã,
declinul fiind cel mai sever de dupã
ianuarie 2016. Dacã se ia în calcul
cel mai redus nivel la care a coborât
indicele pe parcursul sãptãmânii tre-
cute, S&P 500 a avut, la un moment
dat, o scãdere sãptãmânalã de 8,3%,
care este cea mai importantã de dupã
noiembrie 2008.

A.V.

(continuare în pagina 6)

2 lei

DUPÃ CE COMPANIA SUEDEZÃ ªI-A
DESCHIS BIROU ÎN BUCUREªTI

SAAB îºi doreºte colaborãri
cu firmele româneºti din
domeniul apãrãrii

Compania suedezã SAAB, cu
activitãþi în industria de apã-
rare ºi securitate, a inaugu-

rat, joi, biroul din România ºi a

anunþat cã îºi doreºte colaborãri cu
industria localã.

“În România, ne intereseazã
domeniul naval ºi civil”, a declarat
Magnus Lewis-Olsson, preºedintele
pe Europa al SAAB. Domnia sa a
precizat cã, pe segmentul civil, com-
pania vizeazã contracte pentru ma-
nagementul traficului aerian sau si-
guranþa publicã, iar, pe domeniul na-
val, de la rachete pânã la submarine
sau construcþia de nave. “La înce-
put, probabil ne vom concentra pe
dotarea navelor cu rachete”, a spus
Magnus Lewis-Olsson.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

DUPÃ ZECE ANI DE CONTRIBUÞII,

5.944,1 lei - suma totalã
acumulatã de participantul mediu

la Pilonul II de pensii private
l Un participant mediu la Pilonul II strânsese în cont 5.944,1 lei, la 29 ianuarie 2018, din care câºtigul net
era de 1.143 lei, potrivit APAPR l “Peste un milion de participanþi au mai mult de 10.000 de lei în cont, iar
valoarea medie a unui cont este de 5.500 de lei”, potrivit APAPR l Primii 10% dintre participanþii la
Pilonul II au aproximativ 40% din active în sistem

U
n participant mediu la
Pilonul II de pensii pri-
vate obligatorii (cazul ti-
pic – vezi tabel) avea în

cont, la data de 29 ianuarie 2018,
suma de 5.944,1 lei ºi un câºtig net la
zi de 1.143 lei, dupã ce a contribuit
cu o sumã brutã de 4.801,1 lei, în pe-
rioada mai 2008-ianuarie 2018,
ne-au transmis reprezentanþii Aso-
ciaþiei pentru Pensiile Administrate
Privat din România (APAPR).

Încazul tipic, participantul areunsa-
lariu mediu care, acum, este cu aproxi-
mativ 10% mai mic faþã de salariul me-
diu pe economie, iar, istoric vorbind,
probabil cã salariul acestuia este cu

10-15% mai mic faþã de salariul mediu
pe economie, explicã APAPR.

Datele trans-
mise de cãtre ofi-
cialii APAPR
aratã cã partici-
pantul mediu la
Pilonul II a plãtit
cãtre administra-
torul fondului de
pensii private, la
care este înscris,
comisioane (din
contribuþia brutã
ºi din activul net)
în valoare de

237,2 lei.
APAPR a transmis: “În situaþia

participantului mediu la Pilonul II,
activele existente astãzi sunt împãr-
þite, efectiv, la numãrul total de parti-
cipanþi la sistemul de pensii private
obligatorii.

Acest lucru înseamnã cã sunt luaþi
în considerare ºi cei care au contri-
buit mereu, lunã de lunã, ºi cei care
au avut contribuþii «aºa ºi aºa», ºi cei
care au avut o contribuþie. Apoi, s-a
fãcut calculul în jos, faþã de cazul te-
oretic, în care un participant cu sala-
riul mediu pe economie ar fi contri-
buit lunã de lunã la Pilonul II”.

Conform informaþiilor primite de
la APAPR, câºtigul net la zi al parti-
cipantului la Pilonul II reprezintã di-
ferenþa dintre activul net la zi ºi con-
tribuþia brutã sau, altfel spus, dife-
renþa dintre suma pe care un partici-
pant o are în cont, acum, ºi suma care
a fost viratã în numele sãu de cãtre
Casa Naþionalã de Pensii Publice.

Reprezentanþii Asociaþiei au men-
þionat: “Ceea ce primeºte participan-
tul de la CNPP ºi i se vireazã în fond
este contribuþia brutã.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 7)

ANRM a decis, din nou,
majorarea preþului de
referinþã pentru gaze
l Gigi Dragomir, preºedintele ANRM: “Nu vedem
motive pentru o creºtere a preþului gazelor pentru
consumatorii finali” l ROPEPCA: "Propunerea de a
raporta redevenþa pentru gazele produse în România
la o cifrã virtualã din strãinãtate aratã lipsã de
suveranitate"

Preþul de referinþã pentru gazele
naturale extrase în România,
în vederea stabilirii redevenþe-

lor, se va calcula în funcþie de preþu-
rile de tranzacþionare de pe hubul de
la CEGH Viena, a anunþat, vineri,

Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale, care a emis Ordinul pri-
vind aprobarea Metodologiei de sta-
bilire a preþului de referinþã pentru
gazele naturale extrase în România.

Potrivit ANRM, Ordinul a fost
transmis spre publicare cãtre Moni-
torul Oficial ºi va intra în vigoare
începand cu data publicãrii în
Monitorul Oficial.

Ordinul este acelaºi emis de
ANRM în decembrie, dar care nu a
mai apãrut în Monitorul Oficial, fiind
blocat la Guvern. Senatorul PNL
Daniel Zamfir a susþinut cã emiterea
acestui ordin a fost motivul pentru
care fostul premier Mihai Tudose l-a
demis pe preºedintele ANRM Gigi
Dragomir. Acesta din urmã a fost re-
pus în funcþie, luna trecutã, de pre-
mierul interimar Mihai Fifor.

Într-o dezbatere recentã, Dorinel
Ursãrescu, consilier la Agenþia Na-
þionalã de Resurse Minerale
(ANRM), a spus cã statul român a
pierdut, în ultimii zece ani, 7 miliar-
de de lei din neactualizarea preþului
de referinþã la gazele naturale, potri-

vit rapoartelor Curþii de Conturi,
domnia sa subliniind cã, din pãcate,
Agenþia Naþionalã de Resurse Mine-
rale (ANRM) nu a avut disponibili-
tatea sã actualizeze acest preþ, care a
rãmas la nivelul lui 2008.

De altfel, ANRM precizeazã în co-
municatul de vineri cã, prin Ordinul
privind aprobarea Metodologiei de
stabilire a preþului de referinþã pentru
gazele naturale extrase în România,
Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale aduce la îndeplinire decizii-
le Curþii de Conturi din 2010 ºi 2015,
menþinute prin hotãrârea Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie nr. 972 din 4
martie 2015: “Curtea de Conturi a
stabilit cã, prin neactualizarea preþu-
lui de referinþã la gaze, din 2008, sta-
tul român a pierdut, în perioada
2008-2015, circa 7 miliarde de lei”.

A.A.

(continuare în pagina 15)

Tarom vrea sã vândã douã aeronave Airbus A310
cãtre Armenia Airway’s
l Armenii vor sã dea 5,4 milioane de dolari pe cele douã avioane l 4,2 milioane de dolari – cheltuieli de conservare pentru cele douã
aeronave, timp de ºase luni

Conducerea executivã a Ta-
rom a purtat, recent, nego-
cieri cu oficiali ai Armenia

Airway’s pentru vânzarea celor
douã aeronave Airbus de tip A 310,
dar care în acest moment sunt în
conservare, potrivit unor surse apro-
piate situaþiei.

Acestea mai susþin cã reprezen-
tanþii “Armenia Airway’s” au oferit
pentru cele douã aeronave 5,48 mi-
lioane de dolari, o sumã puþin mai
mare faþã de evaluarea fãcutã de East
Bridge, la finalul anului trecut, de
5,472 milioane de dolari.

Contactaþi de ziarul BURSA, ofi-
cialii Tarom ne-au declarat: “Cele
douã aeronave A310 aflate în con-
servare nu au fost vândute. În pre-

zent, TAROM analizeazã posibilita-
tea vânzãrii acestora în condiþiile
cele mai avantajoase pentru Compa-
nie. Piaþa de profil cuprinde încã 19

aeronave de acelaºi tip oferite spre
vânzare. Compania TAROM va res-
pecta legislaþia în vigoare, cât ºi
procedurile internaþionale în acest
proces de vânzare”.

Consiliul de Administraþie al Ta-
rom a decis, la finalul anului 2016,
scoaterea din funcþiune a celor douã
aeronave Airbus A310, sursele noas-
tre precizând cã menþinerea aparate-
lor neoperabile din noiembrie 2016 a
generat cheltuieli foarte mari com-
paniei Tarom.

Potrivit unui raport de control al
primului ministru, de la momentul

opririi la sol a celor douã aeronave A
310 ºi pânã la 21 iulie 2017 cheltuie-
lile totale de conservare a avioanelor
au costat 4,2 milioane de dolari.
Conservarea aeronavelor a fost
prelungitã pânã în aceastã lunã.

Deºi au aprobat, la finalul anului
trecut, valorificarea celor douã aero-
nave, în cele mai bune condiþii de
eficienþã economicã pentru compa-
nie, acþionarii Tarom nu ºi-au asumat
decizia vânzãrii aeronavelor la pre-
þul oferit de Armenia Airway’s.

ANCUÞA STANCIU

DINU MALACOPOL, AKTA:

“Efectele neimpozitãrii salariilor
din IT nu au fost niciodatã evaluate”

l “Visul oricãrui angajat de call center
este sã lucreze la stat, unde sunt cele mai
mari salarii”l“Lipsa unei baze de date
unice - o problemã de strategie naþionalã”
lAKTA vrea sã încheie un parteneriat cu
o bancã, pentru prestarea serviciilor
financiare prin punctele sale de vânzare

Reporter: Legat de încurajarea specialiºtilor din IT,
sunt voci în dezacord cu reducerea impozitelor ºi taxelor
aplicate veniturilor din în acest sector, pe motiv cã statul
face discriminare între IT-iºti ºi, de exemplu, medici sau
profesori. În acelaºi timp, sunt ºi opinii care aprobã mã-
sura de neimpozitare a salariilor din IT. Dumneavoastrã
cum vedeþi aplicarea unor facilitãþi fiscale în domeniu?

A consemnat EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

Inexistenþa unei baze

de date naþionale uni-

ce este o problemã de

lipsã de strategie a þã-

rii în domeniul guver-

nãrii digitale, conside-

rã Dinu Malacopol,

CEO AKTA. Domnia sa

susþine cã, indiferent

câþi specialiºti IT am

avea, dacã nu avem o

strategie naþionalã prin

care sã li se spunã

acestora ce trebuie fã-

cut pentru a putea mi-

gra cãtre o economie

dezvoltatã, atunci nu

vom avea niciodatã o administraþie modernã.

Dinu Malacopol ne-a vorbit, într-un interviu, des-

pre evoluþia ºi problemele din sectorul de IT&C,

precum ºi despre strategia de dezvoltare a com-

paniei pe care o conduce.

Magnus Lewis-Olsson, preºedintele pe Europa al

SAAB, Krasimira Stoyanova, ªef pe Europa

Centralã ºi de Est SAAB, ºi Rãzvan Antoni, Country

manager România, SAAB (de la stânga la dreapta).

** În cazul tipic, salariul mediu al participantului este cu aproxi-
mativ 10% mai mic decât salariul mediu pe economie.

Pentru participantul mediu din Pilonul II
(caz tipic)**

Suma brutã contribuitã 4801,1

Comision din contribuþia brutã 120,0

Comision din activul net 117,2

Comision total încasat de administrator 237,2

Suma existentã în cont 5944,1

Câºtigul total generat de administrator 1380,3

Câºtigul net la zi al participantului 1143,0

Sursa: APAPR


