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MIRCEA OANCEA, CSSPP:

Oferta de la Bursã este limitatã
pentru fondurile de pensii private

Reporter: Cum a fost anul 2011
din punctul de vedere al supraveghe-
rii administratorilor de pensii?

Mircea Oancea: În 2011, Comi-
sia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private (CSSPP) a adop-
tat trei planuri de mãsuri care nu
pot fi considerate neapãrat sancþiuni,
ci mãsuri menite sã remedieze une-
le deficienþe care au fost gãsite în
urma unor controale de fond. În de-
cembrie anul trecut, am adoptat ºi o
mãsurã de instituire a supraveghe-
rii speciale, care presupune desem-
narea unui Consiliu de suprave-
ghere specialã format din specia-
liºti din Comisie ºi al cãrui rol este

acela de a urmãri punerea în practi-
cã a unor mãsuri dispuse de Consi-
liul Comisiei. 2011 a fost un an
care nu a adus probleme în ceea ce

priveºte administrarea, ci au fost
niºte probleme mai degrabã opera-
þionale, pentru cã sistemul este la
început ºi necesitã adoptarea de
proceduri ºi de crearea de structuri
în cadrul construcþiei administra-
torului. Aºadar, în 2011 s-au luat
mãsuri de remediere a unor defi-
cienþe operaþionale. Au existat
anumite greºeli în punerea în
practicã a reglementãrilor în zona
de marketing, cum ar fi de exem-
plu modul de înregistrare a unor
contracte.

ELENA VOINEA
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SCANDALUL
CATEDRALEI SF.IOSIF

Millennium
Building
Development:
Decizia CEDO
nu ne afecteazã
dreptul de
proprietate

Arhiepiscopia Romano-Ca-
tolicã de Bucureºti (ARCB)
a anunþat cã CEDO a decis

respingerea acþiunilor intentate de
dezvoltatorul Cathedral Plaza (turn
de birouri cu 19 etaje construit lângã
Catedrala Sf. Iosif – monument isto-
ric), Millennium Building Develop-
ment SRL (MBD), împotriva Statu-
lui Român. Reprezentanþii MBD
ne-au precizat cã decizia CEDO nu
are efecte asupra dreptului de pro-
prietate al companiei asupra con-
strucþiei Cathedral Plaza ºi nu poate
justifica ori legaliza nicio mãsurã
administrativã asupra clãdirii (n.r.
avocaþii Arhiepiscopiei susþin cã au-
toritãþile pot demola acum clãdirea
fãrã niciun fel de probleme).

Conducerea MBD a subliniat:
“Am demarat procedurile de sesiza-
re a CEDO în primul rând pentru a
atrage atenþia asupra tendinþei de ne-
socotire a dreptului de proprietate al
companiei. Demersul în faþa CEDO
nu poate fi denaturat ºi considerat ca
fiind unul de «punere de presiune»
asupra justiþiei din România, aºa
cum susþine Arhiepiscopia. Respinge-
reaacestor cereri -peaspecte formale -
nu poate influenþa cursul justiþiei în
numeroaselecauze iniþiatedeArhiepi-
scopia Romano-Catolicã, aflate pe ro-
lul instanþelor româneºti”. (A.T.)

(continuare în pagina 4)
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Teodor Ancuþa: “Sibex
nu mai este un pericol

pentru BVB”
Interviu cu domnul Teodor Ancuþa, fost preºedinte al Sibex

Reporter: Stimate domnule Teo-
dor Ancuþa, cum caracterizaþi evolu-
þia “Sibex”, de când aþi fost înlocuit
de cãtre domnul Cristian Sima, în
luna mai 2011?

Teodor Ancuþa: Cred cã “Sibex”
urmeazã un drum greºit, merge într-o
direcþie care, într-un timp relativ
scurt, îi va nemulþumi pe majoritatea
acþionarilor, inclusiv pe trãdãtori.

Rezultatele “Sibex”, prezentate
recent de conducere, în Adunarea

Generalã a Acþionarilor, aratã, în
opinia mea, cã sunt cele mai slabe
din ultimii ºase ani, iar cele ale Casei
Române de Compensaþie (CRC),
cele mai slabe din ultimii 13 ani.

În anul 2011, activitatea “Sibex”
s-a încheiat cu o pierdere financiarã
de 595.932 lei, faþã de un profit de
237.723 în 2010 (an în care am avut
cele mai mari cheltuieli – am lansat
piaþa spot, noi produse - indicele
DJ, certificate de dioxid de carbon,

am implementat platforma Trey-
port).

Profitul mediu net, înregistrat de
Sibex în ultimii trei ani (2008-2010),
a fost de 2.640.000 lei, iar la Casa de
Compensaþie, în aceeaºi perioadã,
s-au acordat dividende de 2.200.000
lei, pentru 41% din acþiuni, cât deþi-
ne “Sibex”.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

BCR Pensii – amendã
pentru nereguli la raportarea
tranzacþiilor bursiere

Autoritatea pensiilor a fãcut pu-
blice, ieri, motivele pentru
care a amendat directoratul

BCR Pensii, printre acestea nu-
mãrându-se ºi nereguli constatate la ra-
portarea tranzacþii-
lor bursiere, reiese
din raportul lunar
al Comisiei de Supraveghere a Siste-
mului de Pensii Private (CSSPP).

Comisia a sancþionat-o cu o amen-
dã contravenþionalã de 7.000 lei pe
Simona Diþescu, preºedinte–director
general al BCR Pensii, potrivit date-
lor publicate în Buletinul Informativ
din aprilie al Comisiei.

Ceilalþi doi membri ai directorului
BCR Pensii, Cristian-Ilieº Vasile –
director executiv ºi Corneliu-Dragoº
Milea – director executiv, au primit
fiecare o amendã de 5.000 lei, res-
pectiv 4.000 lei. De asemenea, BCR
Pensii a fost sancþionatã cu un aver-
tisment scris, potrivit datelor publi-
cate de CSSPP.

Ziarul “BURSA” a prezentat in-
formaþiile încã de sãptãmâna trecutã,
când Mircea Oancea, preºedintele
CSSPP, ne-a declarat într-un interviu
cã trei membri ai directorului BCR
Pensii au fost sancþionaþi de CSSPP,
iar societatea de administrare a fon-
durilor de pensii private a primit un
avertisment scris, din cauza unor de-
ficienþe operaþionale. Acestea au
fost constatate în urma controlului
de fond, care a verificat o activitate
destul de îndelungatã de circa trei
ani, trei ani ºi jumãtate, potrivit dom-
niei sale.

Unul dintre motivele pentru care
preºedintele BCR Pensii a fost sanc-
þionat este acela cã domnia sa a de-
clarat, în calitate de preºedinte–di-
rector general al societãþii, cã “deþine
un cont de valori mobiliare” în
02.11.2009, potrivit datelor CSSPP.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

BURSA

Oferta de investiþii de la Bursa de Valori Bucureºti este destul de
limitatã pentru fondurile de pensii private, pentru cã nu are un
numãr suficient ºi diversificat de instrumente ºi nu existã un
plan de expertizã, ne-a declarat Mircea Oancea, preºedintele
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP), în cadrul unui in-
terviu.
Domnia sa este optimist când vine vorba

despre evoluþia Pilonului II, al pensiilor administrate privat. Dacã
va creºte nivelul contribuþiilor, atunci va creºte volumul active-
lor administrate ºi de asemenea, vor creºte oportunitãþile de di-
versificare ale acestor active, potrivit domniei sale.

În ceea ce priveºte Pilonul III, al pensiilor
facultative, acesta are nevoie în continua-
re de mãrirea facilitãþilor fiscale pentru a
se dezvolta, a adãugat Mircea Oancea.

COMPANIA DE PROIECT

Gazoductul Nabucco, salvat de acordul interguvernamental

Proiectul gazoductului Nabuc-
co, din care face parte Turcia,
Bulgaria, România, Ungaria

ºi Austria, este susþinut de un acord
interguvernamental (IGA) sub for-
ma unui tratat cu o valabilitate de 50
de ani. IGA acordã drepturi de tran-
zit pentru gazoduct în fiecare þarã ºi
sprijin politic, ceea ce înseamnã cã
gazoductul poate fi construit chiar
dacã în consorþiu nu existã un acþio-
nar local, ne-a declarat Christian
Dolezal, purtãtorul de cuvânt al Na-
bucco.

Întrebat ce viitor mai are proiec-
tul în condiþiile în care MOL ºi
RWE dau semne cã vor sã se retra-
gã din consorþiu, domnul Dolezal

ne-a rãspuns: “Nu participãm la
discuþiile cu privire la acþionari.
Orice aspect referitor la acest su-
biect trebuie discutat de cãtre ac-

þionari, la ºedinþele periodice ale
Comitetului Director. Noi ne con-
centrãm pe prezentarea cãtre con-
sorþiul Shah Deniz a unei oferte

competitive pentru Nabucco Vest
ºi suntem convinºi cã vom avea
succes”.

Potrivit Bloomberg, consorþiul
Nabucco ºi-a sincronizat graficul de
implementare cu începutul produc-
þiei în zãcãmântul azer Shah Deniz.
Conducerea Nabucco a declarat re-
cent cã gazoductul poate fi construit,
în trei-patru ani, fie în varianta mare
prin Turcia, fie în varianta înjumãtã-
þitã (Nabucco Vest), de la graniþa
Bulgariei cu Turcia.

Competitorul Nabucco pentru
achiziþia gazului din Shah Deniz
este South East Europe Pipeline
(SEEP). Consorþiul pentru Shah
Deniz, din care fac parte BP, Sta-

toil ASA, Total SA ºi State Oil
Co Azerbaidjan, va selecta gazo-
ductul câºtigãtor în iunie. Acest
gazoduct câºtigãtor va intra apoi în
competiþie cu TAP (Trans-Adriatic
Pipeline) dezvoltat de EGL AG,
Statoil ºi E.ON Ruhrgas. Câºti-
gãtorul final va fi selectat pânã
la mijlocul anului viitor, a anun-
þat, în aprilie, Al Cook, vice-
preºedintele BP pentru Shah De-
niz. Ofertele consorþiilor care
conduc gazoductele Nabucco ºi
SEEP sunt aºteptate pânã astãzi,
16 mai.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

Leul, în cãdere faþã de euro

Leul a coborât, ieri, la un nou
minim record faþã de euro,
ajungând la cursul Bãncii Na-

þionale a României (BNR) la 4,4411
lei/euro. Moneda naþionalã a conti-
nuat sã se deprecieze în condiþiile în
care situaþia economicã din Europa se
agraveazã, inclusiv cea din Grecia.

Referinþa de ieri a fost cu 0,38
bani mai mare faþã de precedentul
maxim istoric înregistrat luni, de
4,4373 lei/euro.

Pe piaþa interbancarã cotaþiile mo-

nedei naþionale s-au situat peste ni-
velul de 4,44 lei/euro, iar deprecie-
rea leului a fost temperatã de inter-
venþiile indirecte ale BNR, în timp
ce valutele din regiune au revenit pe
scãdere, potrivit dealerilor din piaþã.

Adrian Vasilescu, consilierul Gu-
vernatorului BNR, a declarat, ieri, cã
leul s-a dovedit mai rezistent decât
monedele din regiune.

E.V.

(continuare în pagina 15)

RAPORTAT LA DOLAR

Euro - dus de Grecia la cursul
minim al ultimelor patru luni
l Atena va organiza noi alegeri luna viitoare

Moneda unicã europeanã
s-a depreciat ieri, pe pie-
þele externe, ajungând la

cursul minim al ultimelor patru luni
faþã de dolar, dupã ce liderii de la
Atena au anunþat eºecul discuþiilor
pe marginea formãrii unui nou gu-
vern. În condiþiile date, în Grecia
vor fi organizate noi alegeri.

Euro a avut un curs de 1,2788 do-
lari la ora 10.32, pe piaþa din New
York, în scãdere cu 0,3% faþã de ziua
precedentã. Anterior, moneda
împãrþitã de 17 state din UE coborâ-
se la 1,2771 dolari, cel mai redus
nivel din 18 ianuarie pânã la mo-
mentul actual.

În prima parte a zilei de ieri, euro
se apreciase pe fondul datelor pri-
vind economia zonei euro.

ALINA VASIESCU
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Roubini: Rezultatele noilor
alegeri vor duce Grecia
cãtre ieºirea din zona euro

Alegerile anticipate din Grecia vor fi
câºtigate de Coaliþia Stângii Radicale
(Syriza), formaþiune care nu se va înþe-
lege cu reprezentanþii creditorilor inter-
naþionali, iar Grecia va ajunge în înceta-
re de plãþi ºi va ieºi din zona euro, a afir-
mat, ieri, economistul Nouriel Roubini.

(continuare în pagina 15)

Bancherii italieni:

“Retrogradarea de cãtre

Moody’s este un atac”

Comunitatea bancarã ºi cea de
afaceri din Italia au reacþionat,
ieri, cu furie la retrogradãrile celor
26 de bãnci din þarã, efectuate luni
de agenþia Moody’s, calificând
mãsura drept iresponsabilã, res-
pectiv un atac.

“Decizia Moody’s este un atac
la adresa Italiei, a companiilor, a
familiilor din þarã. Încã o datã,
agenþiile de rating se dovedesc un
factor destabilizator pentru pieþe-
le financiare, cu declaraþiile lor
pãrtinitoare ºi contradictorii”,
potrivit asociaþiei bancare italie-
ne ABI.

(Citiþi, în pag. 16, “Moody’s

a retrogradat 26 de bãnci italiene”)

Zona euro respinge

speculaþiile privind ieºirea

Greciei din regiune

Miniºtrii Finanþelor din zona
euro au respins speculaþiile privind
ieºirea Greciei din regiune, cali-
ficându-le drept “propagandã ºi
nonsens”. Oficialii europeni se ara-
tã dispuºi sã extindã anumite terme-
ne ale acordului de finanþare exter-
nã cu statul elen, însã subliniazã cã
Grecia trebuie sã respecte condiþiile
programului de salvare convenit cu
UE ºi FMI.

V. RIBANA

JURNAL DE CRIZÃ


