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Euribor, la nivelul minim
al ultimelor 21 de luni

Dobânda Euribor pe termen de trei
luni, principalul indicator al operaþiu-
nilor de creditare pe piaþa interbancarã
europeanã, a atins, ieri, cel mai scãzut
nivel din ultimele 21 de luni, în condi-
þiile în care Banca Centralã Europeanã
a injectat 1.000 de miliarde de euro pe
pieþele financiare, în ultimele luni.

Rata Euribor la trei luni a scãzut la
0,764%, de la 0,766% la data de 5
aprilie. Nivelul de ieri este cel mai
scãzut din iunie 2010 pânã în pre-
zent. Totuºi, ratele dobânzii Euribor
la trei luni se menþin peste cel mai
scãzut nivel, de 0,634%, înregistrat
la începutul lui 2010.

Docherii greci, în grevã

Docherii din porturile elene au de-
clanºat, ieri, o grevã de douã zile, situa-
þie care afecteazã sectorul turismului,
vital pentru Grecia. Serviciile de profil
au fost blocate dupã ce Federaþia Mari-
narilorPan-eleninuareuºit sãajungã la
un acord cu guvernul în privinþa redu-
cerii veniturilor ºi a altor beneficiilor.
Reprezentanþii Federaþiei pretind cã
numeroºi membri ai sãi nu ºi-au pri-
mit salariile vreme de câteva luni.

Economia Franþei a stagnat

Economia Franþei a stagnat în pri-
mul trimestru din acest an ºi nu sunt
semne cã în lunile urmãtoare ar pu-
tea avea loc o redresare puternicã,
potrivit unui sondaj realizat de banca
centralã de la Paris. Analiza noteazã
cã economia francezã a evitat rece-
siunea, dupã un avans de 0,2% în ul-
timul trimestru din 2011.

Conform Bãncii Franþei, econo-
mia va rãmâne stabilã în urmãtoarele
luni. (V.R.)

GRAM AUR = 176,4391 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6329 RON EURO = 4,3696 RON DOLAR = 3,3394 RON

PIAÞA CONSTRUCÞIILOR - ÎN VIZORUL CONSILIULUI CONCURENÞEI

“Regii asfaltului”, investigaþi
pentru trucarea unor licitaþii
Companii cu rezonanþã pe

piaþa construcþiilor sunt in-
vestigate de Consiliul Con-

curenþei (CC) pentru “posibile înþe-
legeri” de participare “cu oferte tru-
cate la unele licitaþii”. În
cazul în care vor fi gãsite
vinovate, societãþile vor
fi sancþionate cu pânã la
10% din cifra de afaceri
realizatã în anul prece-
dent celui în care vor fi
aplicate amenzile, dupã
cum ne-au spus repre-
zentanþii CC.

Potrivit datelor publi-
cate pe site-ul Ministeru-
lui Finanþelor Publice
(MFP), în 2010, cifra de afaceri to-
talã înregistratã de companiile viza-
te, cu excepþia SC “Shapir Structu-
res 1991 LTD” Israel, al cãrui bilanþ
nu apare pe MFP, depãºeºte 4 mi-
liarde lei.

Licitaþiile la care Consiliul face
referire au fost organizate de Consi-
liile Judeþene Teleorman ºi Ilfov ºi
de Direcþia Regionalã Drumuri ºi
Poduri Craiova, în vederea atribuirii

unor contracte de reabilitare, moder-
nizare, lucrãri ºi servicii de întreþine-
re a drumurilor.

Potrivit lui Bogdan Chiriþoiu,
preºedintele CC, autoritatea în do-
meniu deruleazã trei investigaþii în

sectorul construcþiilor: „Douã din
cele trei investigaþii au fost de-
clanºate în urma informaþiilor pri-
vind modul în care s-au depus docu-
mentele de calificare ºi s-au elaborat

ofertele de participare,
furnizate de Autoritatea
Naþionalã pentru Regle-
mentarea ºi Monitoriza-
rea Achiziþiilor Publice.

Pentru cea de-a treia
investigaþie, indiciile au
fost obþinute în cadrul
studiului de piaþã pe care
îl derulãm pe piaþa lucrã-
rilor de construcþii de
drumuri ºi autostrãzi din
România”.

Reprezentanþii CC ne-au spus cã
studiul realizat de Consiliu a fost de-
marat în anul 2009.

EMILIA OLESCU
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Iranul a oprit livrãrile de
petrol cãtre Spania ºi Grecia
l Teheranul ar putea sista vânzãrile spre
Germania ºi Italia l Ahmadinejad: “Nu avem
nevoie de exporturile de þiþei”

Iranul a oprit livrãrile de petrol
cãtre Spania, fiind posibil, toto-
datã, sã sisteze exporturile de

profil destinate Germaniei ºi Italiei,
conform anunþului fã-
cut, ieri, de postul TV
iranian de limbã en-
glezã Press TV.

“Teheranul a tãiat
livrãrile de petrol cãtre
Spania, dupã ce le-a
oprit pe cele destinate
Greciei”, a informat
Press TV, citând o sur-
sã anonimã ce precize-
azã cã aceastã mãsurã
este parte a rãspunsului la sancþiuni-
le impuse de Occident Teheranului.

Press TV nu a oferit detalii privind
aceastã situaþie.

Anterior anunþului fãcut de postul
TV menþionat, ministrul iranian de

Externe, RostamQasemi, a confirmat
informaþiile apãrute la finele sãptãmâ-
nii trecute în privinþa stopãrii expor-
turilor de petrol cãtre Grecia.

“La ora actualã, Ira-
nul nu mai vinde petrol
Greciei”, a declarat Ro-
stam Qasemi, adãugând
însã cã þara sa nu are
probleme în vânzarea þi-
þeiului ºi a produselor
petroliere.

Amintim cã, la înce-
putul anului curent,
Uniunea Europeanã a
decis sã impunã gra-

dual un embargou petrolier fãrã pre-
cedent împotriva Iranului din cauza
programului nuclear al Teheranului.

ALINA VASIESCU
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Cupru Min “X Files”
P

ovestea eºuatei privatizãri a
companiei Cupru Min este
departe de a se fi încheiat.
Ba chiar începe sã semene

din ce în ce mai mult cu celebrul se-
rial “X Files”.

Autoritãþile noastre ºi canadienii
de la Roman Copper, câºtigãtorii li-
citaþiei, par cã trãiesc în lumi parale-
le. În timp ce Ministerul Economiei
se pregãteºte de reluarea licitaþiei pe
motiv cã investitorul nu a fost de
acord cu condiþiile contractuale, Ro-
man Copper a anunþat, din nou, cã a
acceptat obligaþiile impuse de partea
românã.

Canadienii au anunþat, vineri, cã
au ajuns la un acord verbal definitiv
privind termenii contractului final de
privatizare, dar în cursul nopþii minis-
trul Economiei a declarat cã repre-
zentanþii companiei Roman Copper
nu au aderat la condiþiile solicitate,
ce au vizat plata integralã a contrac-
tului, îndeplinirea obligaþiilor de
mediu ºi clauzele referitoare la trans-
parenþa acestui contract.

Ieri dimineaþã, Roman Copper a
transmis un nou comunicat în care a
arãtat cã este gata sã aplice toate con-
diþiile impuse de Guvern pentru pre-
luarea Cupru Min, inclusiv obligaþii-
le financiare care nu au fost incluse
în documentaþia iniþialã de licitaþie.
Reprezentanþii Roman Copper insis-
tã cã au agreat încã de vineri condi-
þiile de achiziþie a companiei miniere
ºi au încredere cã privatizarea va fi
încheiatã, deºi declaraþia ministrului
Bode contrazice acest lucru.

Invocând confuzii create în presã
în urma declaraþiei ministrului Bode

(n.r. ce poate fi confuz la un refuz?),
canadienii mai noteazã cã licitaþia
pentru vânzarea Cupru Min este
“larg recunoscutã drept cea mai trans-
parentã din istoria programului de
privatizãri” al României ºi cã este
gata sã implementeze toate mãsurile
ºi investiþiile cerute de Guvern de la
licitaþia din 26 martie pânã în pre-
zent.

Roman Copper susþine cã s-a asi-
gurat cã modul în care va administra
Cupru Min ºi “mina de talie
mondialã” de la Roºia Poieni va ofe-
ri toate beneficiile posibile indus-

triei miniere de cupru din România,
comunitãþilor locale ºi economiei
naþionale. “Suntem pe deplin
conºtienþi de importanþa acestei
tranzacþii pentru toate pãrþile impli-
cate, inclusiv pentru bunãstarea vii-
toare a sectorului minier românesc
ºi pentru credibilitatea procesului
de privatizare al Guvernului
român”, mai aratã sursa citatã.

Compania Roman Copper a anun-
þat cã va prezenta, în urmãtoarele
zile, alte detalii ale planurilor sale
faþã de Cupru Min ºi se aºteaptã la
continuarea cooperãrii cu autoritãþi-

le române pentru ca tranzacþia sã fie
finalizatã.

În spiritul “X Files”, misterul pri-
vatizãrii Cupru Min s-a adâncit la
prânz, când agenþia Mediafax a rela-
tat cã ministrul Economiei, Lucian
Bode, ºi ambasadorul Canadei la
Bucureºti au venit la Guvern, dupã
ce autoritãþile române nu au ajuns la
un acord cu firma canadianã Roman
Copper pentru privatizarea Cupru
Min.

ALINA TOMA VEREHA
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Extincþia
Rasdaq-ului,
amânatã

Comisarii CNVM nu au luat,
ieri, o decizie privind des-
fiinþarea Rasdaq, propusã

prin proiectul de instrucþiune care
prevedea mutarea emitenþilor pe sis-
temul alternativ de tranzacþionare al
Bursei de Valori Bucureºti.

Deºi îºi programaserã pentru ieri
t r a n º a r e a
problemei ,
c o m i s a r i i
ºi-au mai luat
un timp de
gândire.

Comisarul
Bogdan Che-
treanu ne-a
declarat: “Nu
am luat încã o
decizie. Mai
stãm, ne mai gândim”.

CNVM pãrea hotãrâtã sã scape
odatã pentru totdeauna de “hibridul”
Rasdaq, dupã ce Curtea de Justiþie a
Uniunii Europeane a stabilit cã nu
este o piaþã reglementatã conform di-
rectivelor europene, deºi Comisia o
tratase, de-a lungul timpului, ca ºi
cum ar fi fost.

Totuºi, în faþa deciziei finale, unii
comisari au dat înapoi. Existã chiar
voci care spun cã CNVM ar putea
abandona problema “Rasdaq” în
mâna Parlamentului.

Ziarul “BURSA” a criticat, alaltãieri,
Proiectul de instrucþiune al CNVM,
arãtând cã societãþile listate pe Rasdaq
nu pot fi mutate pe ATS printr-un act
administrativ, aºa cum era propus,
ci prin decizia acþionarilor emitenþi-
lor. (ADINA ARDELEANU)

ANCHETA PE PIAÞA
BANCARÃ

Amenda primitã
de Raiffeisen
Bank, redusã la
8 milioane de lei

Raiffeisen Bank trebuie sã
plãteascã o amendã de opt
milioane de lei, cãtre Consi-

liul Concurenþei (CC), pentru furni-
zarea de informaþii inexacte, potrivit
unei sentinþe irevocabile, datã, în
urmã cu douã zile, de Tribunalul
Bucureºti.

Judecãtorii au admis recursul Rai-
ffeisen Bank ºi au redus cuantumul
amenzii de la 0,7% la 0,4% din cifra
de afaceri totalã a bãncii, aferentã
anului financiar 2009, respectiv de la
14 milioane de lei la opt milioane de
lei. Cheltuielile de judecãtã, în valoa-
re de 20.000 lei, urmeazã sã fie plãti-
te de Consiliul Concurenþei cãtre
Raiffeisen Bank, potrivit deciziei ju-
decãtorilor.

Consiliul Concurenþei a amendat
Raiffeisen Bank cu 14 milioane de
lei, în anul 2010, pentru furnizarea
de informaþii inexacte, în cadrul in-
vestigaþiei privind piaþa localã a ser-
viciilor bancare ºi interbancare, de-
clanºatã în octombrie 2008.

“Informaþiile inexacte (n.r. furni-
zate de Raiffeisen Bank) s-au referit
la activitatea de tranzacþionare pri-
vind depozitele plasate ºi atrase, la
momentul fixingului, de cãtre bãncile
participante la stabilirea indicilor de
referinþã ROBID/ ROBOR în cursul
lunii octombrie 2008”, potrivit unui
comunicat al Consiliului Concurenþei
din 2010. (ELENA VOINEA)
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Comisarul
Bogdan
Chetreanu
ne-a declarat:
“Nu am luat
încã o decizie.
Mai stãm, ne
mai gândim”.

Iranul este al
doilea producãtor
din Organizaþia
Þãrilor
Exportatoare de
Petrol (OPEC), cu
4 milioane de
barili de þiþei pe zi.


