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Juncker nu exclude
intrarea Greciei în
faliment

Posibilitatea intrãrii Greciei în in-
capacitate de platã nu poate fi exclu-
sã, a declarat preºedintele Eurogrup,
Jean-Claude Juncker.

“Dacã ar fi sã stabilim cã nimic nu
mai merge în Grecia, nu ar mai exista
un nou program, ºi asta ar însemna cã
þara ar fi nevoitã sã-ºi declare fali-
mentul în martie”, a spus Juncker, ci-
tat de publicaþia Der Spiegel, men-
þionând cã Grecia nu mai trebuie sã se
aºtepte la solidaritate din partea celor-
lalte state din zona euro, atât timp cât
nu poate implementa reformele con-
venite cu instituþiile financiare inter-
naþionale. Discuþiile din Grecia pri-
vind noul pachet de sprijin, reforme-
le necesare ºi restructurarea datoriei
de stat au continuat ieri.

Soros: Germania riscã
sã împingã Europa
într-un “deceniu
pierdut”

Miliardarul american George So-
ros a afirmat, la finele sãptãmânii
trecute, cã mãsurile de austeritate
sprijinite de Germania riscã sã
împingã Europa într-un “deceniu
pierdut” sau chiar mai rãu. În opinia
sa, politicile anticrizã, conturate în
special de Germania, se concentrea-
zã mai degrabã pe austeritate decât
pe creºterea economicã.

“Germania este creditorul, ea este
la comandã ºi impune austeritatea
care va conduce la cel puþin un dece-
niu pierdut pentru Europa”, a decla-
rat Soros, propunând acordarea de
stimulente care sã readucã creºterea
economicã. (V.R.)

(continuare în pagina 3)
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Cotaþiile petroliere, impulsionate de
declinul ºomajului american

Preþul petrolului a crescut vineri,
pe pieþele externe, pentru prima zi
din ultimele ºase, dupã ce Statele
Unite au anunþat scãderea peste
aºteptãri a ºomajului în luna ianua-
rie. Conform cifrelor oficiale ale De-
partamentului Muncii, rata ºomaju-
lui american a coborât la 8,3% luna
trecutã, de la 8,5% în decembrie
2011. Nivelul din ianuarie este cel
mai redus din ultimii trei ani.

În prima lunã
din anul curent,
economiaSUAa

creat 243.000 de locuri de muncã, faþã
de 203.000 de posturi noi în decem-
brie anul trecut. Analiºtii aºteptau nu-
mai 140.000 de locuri de muncã nou
create în SUA, în ianuarie.

Cotaþia petrolului West Texas
Intermediate cu livrare în martie a
urcat cu 1,48 dolari (1,5%), la New
York Mercantile Exchange,
ajungând la 97,84 dolari/baril. Pe
întreaga sãptãmânã trecutã, însã, co-
taþia a scãzut cu 1,7%, pe fondul
creºterii stocurilor de petrol din SUA
ºi al slãbirii cererii de profil.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu livrare
în martie a crescut cu 2,51 dolari

(2,2%), la 114,58 dolari barilul.
Analiºtii sunt de pãrere cã datele

privind piaþa muncii din SUA sunt
solide ºi ar putea influenþa în conti-
nuare preþul petrolului, în condiþiile
în care ele aratã cã economia SUAse
redreseazã.

Departamentul american al Ener-
giei a anunþat, la data de 1 februarie,
cã stocurile de petrol din SUA au
crescut cu 4,18 milioane de barili în
intervalul 23 - 27 ianuarie, ajungând
la nivelul maxim al ultimelor 13 sãp-
tãmâni: 338,9 milioane de barili.
Analiºtii anticipau o creºtere cu nu-
mai 2,6 milioane de barili.

Cererea totalã de þiþei din SUA,
cel mai mare consumator mondial de
profil, a scãzut cu 8,3%, la 17,7 mi-
lioane de barili pe zi în sãptãmâna
încheiatã în 27 ianuarie, acesta fiind
cel mai redus nivel din mai 1999
pânã în prezent. Cererea de benzinã
s-a redus cu 1,6% în aceeaºi perioa-
dã, ajungând la 7,97 milioane de ba-
rili pe zi – cel mai mic nivel din sep-
tembrie 2001 pânã la momentul ac-
tual. Stocurile de benzinã din Statele
Unite au crescut cu 3,02 milioane de
barili în perioada menþionatã, la
230,1 milioane de barili. (A.V.)
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ADMINISTRATORUL FONDULUI PROPRIETATEA ÎN SUSPANS

Estesaunueste“FranklinTempleton”?
- controverse juridice -

Suspansul privind implicaþiile efecti-
ve ale deciziei Tribunalului Bucureºti,
din 22 decembrie 2011, care a anu-
lat hotãrârea acþionarilor prin care
“Franklin Templeton” a fost numit
administrator la “Fondul Proprieta-
tea”, se prelungeºte.
Reprezentanþii “Franklin Temple-
ton” ne-au transmis, vineri, cã,
pânã la aceastã datã, Fondul Pro-
prietatea nu a primit niciun docu-

ment oficial din partea Tribunalului
Bucureºti, referitor la decizia Curþii
în acest caz: “Odatã ce acestea vor
fi disponibile, Managerul de Fond va
decide care sunt paºii legali de ur-
mat ºi va înºtiinþa acþionarii în con-
secinþã”.
Întrebarea care se aflã pe buzele tu-
turor este dacã “Franklin Temple-
ton” rãmâne sau nu administratorul
FP, chiar dacã instanþa a admis, în

parte, cererea formulatã de recla-
manta Ioana Sfârâialã care a contes-
tat nulitatea hotãrârilor luate de ac-
þionarii Fondului, în ºedinþa din 6
septembrie 2010.
Luna trecutã, administratorul Fondu-
lui a declarat cã decizia Tribunalului
nu are impact material asupra FP.
Totuºi, avocaþii specializaþi în piaþa
de capital au pãreri împãrþite, pe care
le redãm, integral, mai jos.

Narcisa Oprea, “Schonherr”:
Mandatul Franklin Templeton
este valid

Efectul recentei hotãrâri judecãtoreºti nu trebu-
ie analizat izolat, ci în context. Astfel, dupã data
la care au fost adoptate hotãrârile anulate de in-
stanþã, au mai avut loc adunãri generale ale ac-
þionarilor care au aprobat actul constitutiv al

Fondului Proprietatea. În actul constitutiv aprobat ulterior
se menþioneazã faptul ca Franklin Templeton are calitatea
de administrator unic ºi cã Fondul Pro-
prietatea este administrat în sistem uni-
tar. Or, raportat la informaþiile publice
existente, pânã în prezent hotãrârile ul-
terioare ale acþionarilor nu au fost anula-
te de nicio instanþã ºi ca atare îºi produc
efectele; cu alte cuvinte, în prezent este
valid ºi îºi produce efecte un act consti-
tutiv al Fondului Proprietatea adoptat ulterior datei de 6
septembrie 2010 (respectiv data adunãrilor generale în
care au fost adoptate hotãrâri anulate de instanþã)”.

(continuare în pagina 14)

Cristian Duþescu: Mandatul fostului
Consiliu de Supraveghere ºi al
fostului Directorat sunt în vigoare

1. În data de 21.12.2011 Tribunalul Bucureºti
a dispus anularea Hotãrârilor nr. 1 ºi 2 ale Adu-
nãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor din
06.09.2010, precum ºi a Hotãrârilor AGEA nr.
8 ºi 9 din aceeaºi datã ale SC FONDUL

PROPRIETATEA SA.
2.În rezumat, aceste hotãrâri AGEA stabileau:

- modificarea actului constitutiv a
Fondului Proprietatea, în privinþa mai
multor clauze, esenþiale pentru analiza
de faþã fiind renunþarea la sistemul dua-
list de administrare ºi instituirea siste-
mului unitar, administrator unic fiind
menþionat Franklin Templeton;

-numirea luiFranklinTempletonîncali-
tate de administrator unic (hotãrârea nr.2); aceastã decizie a
fost, conform convocatorului pentru AGEA din 06.09.2010
subsecventãºicondiþionatãdemodificareaactuluiconstitutiv;”

(continuare în pagina 14)

ªaisprezece
ºedinþe de creºtere
neîntreruptã

Acþiunile la “Fondul Proprieta-
tea (FP)” s-au apreciat, vineri, cu
0,19% faþã de ºedinþa anterioarã,
la 0,5210 lei/titlu. Aceasta a fost a
16-a ºedinþã consecutivã în care
titlurile FP au înregistat o creºtere.
De la începutul anului, acþiunile
Fondului au crescut cu 20,6%.

Irina Chiþu, directorul departa-
mentului de cercetare din cadrul
companiei “NBG Securities”,
ne-a declarat cã aprecierea titluri-
lor FPse datoreazã unui cumul de
factori.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 14)

SNIF a pierdut, în câþiva ani, 300 milioane lei

Societatea Naþionalã de Îmbu-
nãtãþiri Funciare (SNIF) a
înregistrat pierderi din activi-

tãþi curente de aproape 300 de mi-
lioane de lei, în ultimii ani, dupã
cum ne-a spus Gabriel Ioniþã, spe-
cialist senior în agriculturã ºi irigaþii
în cadrul Biroului Bãncii Mondiale
în România. Domnia sa
ne-a explicat, în cadrul
unui interviu, cã, în
2005, SNIF a fost re-
structuratã, urmând sã-ºi
desfãºoare activitatea cu
bilanþul de la zero. Pânã
la jumãtatea anului
2011, însã, societatea
care are ca obiectiv acti-
vitatea de construcþii ºi
orice altã activitate de
naturã comercialã, a
reuºit sã piardã suma
menþionatã, potrivit domnului Ioni-
þã, care ne-a spus: „SNIF a fost la un
moment dat în administrarea specia-
lã a Agenþiei Domeniilor Statului,
dupã care a trecut la AVAS, ºi acum
este responsabilitatea AVAS sã
vadã ce mai face. ANIF (n.r. Admi-
nistraþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri
Funciare) a fost ºi este subiect de re-
structurare, în sensul de reorganiza-

re, în primul rând teritorialã, ºi în al
doilea rând de reducere substanþialã
a personalului. Reorganizarea te-
ritorialã constã în înlocuirea celor
douãsprezece sucursale regionale cu
41 de filiale judeþene, care vor avea,
în subordine unitãþile de administra-
re a sistemelor de îmbunãtãþiri fun-

ciare. De asemenea, vor fi concediaþi
circa 3.500 de salariaþi, din aproape
5.000, urmând sã mai rãmânã în
funcþie doar 1.500 de salariaþi, potri-
vit Ordonanþei 82/2011”.

În momentul restructurãrii, ANIF
a preluat partea de administrare a pa-
trimoniului statului - sistemele de
irigaþii, de desecãri, lucrãrile de
combatere a eroziunii solului - ºi in-
frastructura de protecþie împotriva

inundaþiilor (care a trecut, între timp,
la Ministerul Mediului ºi Pãdurilor).

Referitor la modul în care va fi re-
structuratã ANIF, Gabriel Ioniþã
ne-a precizat: „O altã chestiune care
mi-a pus mie, personal, niºte semne
de întrebare a fost motivaþia creºterii
personalului administrativ prin înlo-

cuirea celor 12 sucursa-
le, care înseamnã 12 di-
rectori, 12 secretare, 12
directori economici, 12
contabili, cu 41 de filia-
le, care înseamnã 41 de
directori, 41 de secreta-
re, 41 de contabili etc.
Reduci personalul pro-
ductiv ºi creºti perso-
nalul neproductiv”. În
aceste condiþii, potrivit
reprezentantului Bãncii
Mondiale, personalul

administrativ creºte, în condiþiile în
care personalul total al ANIF se re-
duce cu 70%.

EMILIA OLESCU

Creºterea cu 5% a salariilor ºi
pensiilor nu ar produce niciun
dezechilibru în buget
l Interviu cu domnul Sebastian Vlãdescu, fost
ministru de Finanþe

Reporter: Sãptãmâna trecutã, au
fost discuþii despre majorarea sala-
riilor ºi pensiilor în acest an. Ne per-
mitem acest lucru?

Sebastian Vlãdescu: Politicile
Guvernului în ultimul an ºi jumãtate
au fost extrem de precaute, iar buge-
tul anului 2012 este foarte prudent.

Dacã avem o creºtere economicã
în jur de 1,5-2%, consider cã ne per-
mitem. Creºterea cu 5% a salariilor
ºi a pensiilor nu ar produce niciun
dezechilibru în buget, în momentul
de faþã.

În acest an, în opinia mea, cred cã
vom fi coerenþi ca þarã, în ciuda ale-
gerilor.

Reporter: În acest an, trebuie sã
rambursãm bani cãtre FMI. Vom fi
afectaþi de acest lucru?

Sebastian Vlãdescu: Acele plãþi
sunt deja bugetate. Ministerul Finan-
þelor are un buffer (n.r. fond de rezer-
vã) de douã-trei miliarde. “Slavã
Domnului cã îl avem!”.

Reporter: Consideraþi cã ºi-a
îndeplinit Guvernul Boc sarcinile
cum trebuie?

Sebastian Vlãdescu: În ceea ce
priveºte menþinerea stabilitãþii ma-
cro-economice, consider cã a fãcut-o
chiar remarcabil.

Reporter: Revista “The Banker”
i-a acordat în luna decembrie dom-
nului Gheorghe Ialomiþianu, minis-
trul Finanþelor Publice, premiul

„Ministrul de Finanþe al anului în
Europa”. Cum comentaþi?

Sebastian Vlãdescu: Bravo lui ºi,
în primul rând, bravo României. Sunt
foarte mândru cã ministrul de Finanþe
al României a luat acest premiu.

Premiul se dã, în primul rând, þã-
rii, dupã aceea se oferã persoanei.

Reporter: Protestele din ultima
perioadã ºi greva parlamentarã a
USLne vor afecta din punct de vede-
re economic?

Sebastian Vlãdescu: Nu cred cã
greva parlamentarã a opoziþiei va
afecta imaginea publicã a României.
O astfel de acþiune face parte din in-
strumentele normale de luptã parla-
mentare, iar pieþele sunt învãþate cu
diversele aspecte ale democraþiei.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

Rapoartele de tranzacþionare ale BVB ºi
Rasdaq nu vor mai fi publicate, zilnic, în ediþia
tipãritã a ziarului BURSA, din cauza prelungirii
programului de tranzacþionare al BVB, dincolo
de ora închiderii ediþiei.

Veþi putea gãsi aceste rapoarte (mult mai
devreme decât apãreau în ediþia tipãritã) pe
site-ul www.bursa.ro.

MATERII

Citiþi, în pagina 2,

interviul integral cu domnul

Gabriel Ioniþã


