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Creditorii privaþi îºi
exprimã sprijinul ferm
pentru Grecia

Institutul Internaþional de Finanþe
(IIF), care îi reprezintã pe creditorii
privaþi în negocierile cu Atena pe
marginea datoriei elene, ºi-a expri-
mat, ieri, “sprijinul ferm” pentru pla-
nul european de salvare, informeazã
AFP, conform Agerpres.

“Consiliul de administraþie al IIF,
reunit sâmbãtã la Zürich, susþine cu
toate fermitatea recentele acorduri
între Grecia, autoritãþile din zona
euro ºi Fondul Monetar Internaþio-
nal, inclusiv în ceea ce priveºte ter-
menii schimbului voluntar al obliga-
þiunilor greceºti deþinute de investi-
torii privaþi”, potrivit organizaþiei.

Atena ar putea avea nevoie
de un al treilea plan de
salvare, în 2015

Grecia ar putea avea nevoie de un
al treilea plan internaþional de salva-
re în 2015, cifrat la 50 de miliarde de
euro, aratã sãptãmânalul german Der
Spiegel, potrivit Agerpres. “Troica”
creditorilor, formatã Uniunea Euro-
peanã, Banca Centralã Europeanã ºi
Fondul Monetar Internaþional a no-
tat, într-o versiune preliminarã a ulti-
mului sãu raport, cã nu este deloc si-
gurã de capacitatea Greciei de a re-
veni pe piaþa creditelor, în 2015.

Datoria Italiei a crescut în
2011

Datoria publicã a Italiei a crescut
în 2011, ajungând la 120,1% din
Produsul Intern Brut (PIB), de la
118,7% din PIB în 2010, în condiþii-
le în care economia þãrii a intrat în re-
cesiune, a anunþat, vineri, Istat.
Nivelul este cel mai ridicat înregistrat
de Italia dupã 1996. (V.R.)
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Valentin Ionescu: Nu consider cã BVB
este vinovatã de faptele descrise
în ordonanþa CNVM
l Dupã demiterea lui Ionescu, BVB a lãsat baltã îmbunãtãþirea Codului
Bursei privind produsele structurate

Valentin Ionescu, fostul di-
rector general al Bursei de
Valori Bucureºti, nu consi-

derã cã Bursa de Valori Bucureºti
este vinovatã de faptele descrise în
ordonanþa CNVM, prin care a fost
amendat, sãptãmâna trecutã.

Comisia i-a considerat pe Valentin
Ionescu, director general BVB, ºi pe
Valerian Ionescu, ºef Departament
Tranzacþionare ºi Vânzãri Instrumen-
te Financiare în cadrul Bãncii Comer-
ciale Române, responsabili cã nu au
împiedicat încãlcarea de cãtre BCR a
parametrilor aplicabili furnizorilor de
lichiditate în 136 de cazuri, în perioa-
da iunie 2011 - ianuarie 2012.

Precizãm cã Valentin Ionescu a
fost demis în luna noiembrie, cu
douã luni anterior finalizãrii analizei

la care face referire CNVM, de cãtre
fostul Consiliu al Bursei, pe motiv cã
nu ºi-ar fi îndeplinit þintele asumate
contractual. Totodatã, i-a fost

reproºat ºi faptul cã nu a anunþat
Consiliul despre potenþialul litigiu
datorat contractului de market-ma-
ker încheiat cu grupul Erste Bank -
BCR, deºi au existat, se pare, sesizãri
ale investitorilor privind nerespecta-
rea condiþiilor de market-maker de
cãtre BCR.

Valentin Ionescu ne-a declarat, vi-
neri: “Analizez în momentul de faþã
conþinutul ordonanþei, alãturi de
avocaþi, sã vãd care a fost motivaþia
care a stat la baza ei. În funcþie de re-
zultatul analizei, voi decide dacã voi
face sau nu contestaþie. Nu consider
cã BVB este vinovatã de faptele des-
crise în ordonanþã”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

UNA LA BVB ªI UNA LA SIBEX

CNVM: Douã din practicile
de piaþã autohtone nu respectã
directivele europene

(Interviu cu doamna Gabriela Anghelache,
preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare)

Reporter: Vi se reproºeazã cã
CNVM nu este o instituþie foarte vi-
zibilã ºi vocalã. Nu ieºiþi foarte des
cu declaraþii publice.

Gabriela Anghelache: Nici nu
vrem sã ieºim ºi sã vã spun de ce:
pentru cã orice spui este interpretabil
ºi piaþa de capital este foarte sensibi-
lã la orice fel de declaraþie. Poate cã
nu ai avut intenþie sã spui un anume
lucru ºi, totuºi, s-a redat în alt fel, ºi
s-a înþeles în alt fel, ºi sub acest

aspect avem foarte mare grijã sã nu
ieºim foarte des în public, sã nu fa-
cem declaraþii, sã nu aparã declaraþii
în timpul ºedinþelor de tranzacþiona-
re. Este un domeniu atât de sensibil,
încât orice spune un oficial este spe-
culat la un moment dat.

Noi avem multe litigii cu emiten-
þii, cu acþionarii, care la nivelul ace-
luiaºi emitent se ceartã între ei, au
interese divergente, încearcã sã gãseas-
cã un arbitru la CNVM ºi pânã la

urmã suntem daþi în judecatã ºi de o
parte, ºi de cealaltã.

Haideþi sã facem o comparaþie
cu ceea ce se întâmplã la Banca Na-
þionalã ºi este foarte bine ce se
întâmplã acolo, în sensul cã se fac
conferinþe, sunt declaraþii ale Gu-
vernatorului...

ADINA ARDELEANU
CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 13)

Roºia Montanã, în ceasul
neînþelegerii asupra... orei

Nu suntem nici fizicieni, nici
chimiºti ºi întâmplãtor, nici
ingineri.

Suntem ziariºti.
Prin urmare, n-am putea susþine,

pe proprie cauþiune, cã invenþia ºi
maºinãria lui Nicolae Costache ºi a
letonului Voldemars Belakovs ar fi
funcþionând, chiar vãzând cum
bagi minereul în ea, prin faþã ºi-i
iese aurul prin dos, fãrã picãturã de
cianurã.

Simpla observare nu este suficien-
tã, ci este nevoie de evaluarea unor
specialiºti calificaþi în domeniu.

Acest articol nu susþine înlocuirea
tehnologiei cianurilor la extracþia
aurului, cu tehnologia lui Costache.

Articolul semnaleazã suspecta tãrã-
gãnare a autoritãþii române în evalua-
rea calificatã a unei tehnologii noi,
fãrã cianuri, care i-a fost prezentatã
anul trecut, o invenþie înregistratã la
Oficiul de brevete de la Geneva ºi pu-
blicatã, pe 8 decembrie 2011, de cãtre
World Intellectual Property Organi-
zation(WIPO)- (vezi link-ul internet
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/deta-
i l . j s f ? d o c I d = W O 2 0 1 1 1 5 0 9 8 4 & r e c-
Num=23&docAn=EP2010064678&queryString=&max-

Rec=2125658 ).

Chestiunea are implicaþii prea se-
rioase, prea ample (inclusiv politice,
economice ºi sociale) ca sã poatã
exista vreo justificare validã pentru
tãrãgãnare.

Preºedintele Traian Bãsescu, pre-
mierul Rãzvan Ungureanu ºi în ge-
neral, toþi cetãþenii României au o
ºansã sã se scape de permanentul
scandal (naþional – vezi actualele
proteste de la Piaþa Universitãþii ºi de
pe stadioane - dar ºi internaþional)
menþinut în jurul exploatãrii miniere
Roºia Montanã. (MAKE)

(continuare în pagina 2)

EXCLUSIVITATE

Dubai se pregãteºte pentru
Expo 2020

Emiratele Arabe Unite (EAU) au
lansat oficial, sãptãmâna trecutã,
candidatura la competiþia pentru ex-
poziþia mondialã World Expo 2020
la Aeroportul Dubai International.
Sub titlul “Connecting Minds, Crea-
ting the Future”, World Expo 2020
de la Dubai va reuni idei ºi va servi
drept rampã de creativitate, a decla-
rat ªeicul Ahmad Bin Saeed Al
Maktoum, preºedinte al Înaltului
Comitet de organizare a World Expo

2020 ºi totodatã preºedinte al Dubai
Civil Aviation, precum ºi CEO al
Emirates Airline.

Dubai va aloca între 2 miliarde $
(7,35 miliarde Dirhami emiratezi) ºi
4 miliarde $ pentru infrastructurã,
dacã va câºtiga competiþia pentru
World Expo 2020, au declarat ofi-
cialii emiratezi. n

Douã practici întâlnite pe piaþa bur-

sierã autohtonã – una la BVB ºi una

la Sibex - nu respectã directiva eu-

ropeanã MiFID, ne-a declarat Ga-

briela Anghelache, preºedintele

Comisiei Naþionale a Valorilor Mo-

biliare, în cadrul unui interviu acor-

dat sãptãmâna trecutã.

“Este vorba despre tranzacþiile

“deal” de la BVB ºi despre ordinele

“iceberg” de la Sibex.

Potrivit doamnei Anghelache, cele

douã burse trebuie sã remedieze

aceste probleme pânã la 1 mai.

Preºedintele CNVM a mai vorbit, în

interviu, despre susþinerea ofertelor

derulate de statul român, despre

statutul pieþei Rasdaq ºi despre an-

cheta legatã de produsele structu-

rate emise de “Erste Bank”.

Lichiditãþile injectate în bãnci de
BCE au depreciat euro

Euro s-a depreciat sãptãmâna tre-
cutã în raport cu majoritatea valute-
lor partenerilor comerciali ai zonei
euro, dupã ce injecþia de lichiditãþi
lansatã de Banca Centralã Europea-
nã (BCE) la data de 29 februarie nu a
reuºit sã convingã investitorii cã ac-
tuala crizã a datoriilor se atenueazã.

Euro a pierdut 1,9% în intervalul
27 februarie – 2 martie, ajungând la
1,3198 dolari. În cursul zilei de vineri,
moneda unicã europeanã a coborât
pânã 1,3187 dolari, atingând cursul
minim din 21 februarie pânã în pre-
zent. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

(Citiþi articolul integral în pagina 3)

Jandarmii au fãcut faþã problemelor de la Piaþa Universitãþii, în cazul Roºia Montanã. Marin Anton face ºi el...


