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Problemele de
finanþare – principalul
obstacol în discuþiile
dintre Grecia ºi FMI

Principalul obstacol în discuþiile
dintre Grecia ºi troica creditorilor
(UE-FMI-BCE) este problema fi-
nanþãrii statului elen, a declarat
Gerry Rice, purtãtor de cuvânt al
FMI.

Acesta a precizat: “Trebuie gãsit
un acord între Grecia ºi creditori în

privinþa condiþii-
lor de finanþare a
þãrii, care sã fie
compatibile cu
un nivel sustena-
bil al datoriilor”.

Rice a adãugat
cã nu are un ca-
lendar privind fi-

nalizarea discuþiilor dintre Grecia ºi
creditori.

Guvernul de la Atena a dat asigu-
rãri cã a ajuns la un acord cu credito-
rii pentru un nou plan de economii de
circa 13 miliarde euro, necesar de-
blocãrii unei noi tranºe de ajutor,
însã reprezentanþii troicii au dezmin-
þit aceastã informaþie.

Spania a extins
interdicþia asupra
short selling-ului

Autoritatea de reglementare a pie-
þelor financiare din Spania a extins
cu trei luni, pânã la 31 ianuarie, in-
terdicþia privind short selling-ul
(vânzarea de acþiuni în lipsã), ca sã
descurajeze tranzacþiile speculative,
în condiþiile în care economia þãrii
este în crizã.

În ultimul an, indicele IBEX 35 al
acþiunilor blue-chip tranzacþionate la
Madrid a pierdut peste 8%.
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În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Preþurile materiilor prime,
în cel mai important declin din
ultimele cinci luni

Cotaþiile materiilor prime au con-
semnat, în octombrie, cea mai mare
scãdere lunarã din mai pânã în pre-
zent, în condiþiile în care economia
mondialã a consemnat cel mai lent
ritm de creºtere de dupã recesiunea
din 2009.

Cele mai importante
scãderi au fost observate
pe piaþa petrolului ºi cea
a metalelor.

Indicele Standard &
Poor’s GSCI Total Re-
turn, care mãsoarã evo-
luþia preþurilor a 24 de
materii prime, a coborât
cu 4,1% luna trecutã, la
121,99 puncte. Astfel, indicele a scã-
zut pentru a doua lunã la rând, iar de
la începutul anului curent a pierdut
0,7 procente.

Din cele 24 de mãrfuri care intrã
în alcãtuirea Standard & Poor’s
GSCI Total Return, 12 au avut un
curs descendent în octombrie.

Preþul benzinei a scãzut cu 17%
luna trecutã, la 2,7618 dolari/galon
la New York Mercantile Exchange,
acesta fiind cel mai important declin
din noiembrie 2008 pânã la momen-

tul actual. Tot în SUA, preþul petro-
lului brut s-a redus cu 6,5%, la 86,24
dolari/baril, scãderea fiind cea mai
mare din mai pânã acum.

Cotaþia aurului a pierdut 3,1% pe
piaþa SUA, în octombrie, acesta fiind

primul declin din ultime-
le cinci luni. Preþul ni-
chelului a coborât cu
12% la Londra - prima
pierdere din ultimele trei
luni -, iar cel al zincului –
cu 11%, cel mai mare de-
clin al anului.

Optimismul investito-
rilor s-a redus dupã ce,
luna trecutã, Fondul Mo-

netar Internaþional ºi-a redus estima-
rea privind avansul economiei globa-
le în 2012, iar banca centralã a SUA
(Federal Reserve) a atras atenþia cã
existã riscuri importante de decelera-
re. În plus, tot în octombrie, China a
raportat – pentru intervalul iulie –
septembrie - al ºaptelea trimestru con-
secutiv de încetinire a expansiunii
economice, iar zonaeuro,declinul ser-
viciilor ºi al industriei prelucrãtoare.

ALINA VASIESCU

ANCHETA CNVM, DUPÃ SCANDALUL DECLANªAT DE FOSTUL
PREªEDINTE SIBEX

Cristian Sima, interzis
pe piaþa de capital,
pentru cinci ani
l Comisia a pus lacãt pe “WBS România”, pentru cã societatea nu îºi
evidenþia în contabilitate operaþiunile prin conturile din strãinãtate
l Raportãri incorecte privind soldurile societãþii

C
ristian Sima are inter-
zis pentru cinci ani pe
piaþa localã de capi-
tal, dupã ce ancheta

CNVM la WBS România a scos
la ivealã nereguli grave în acti-
vitatea societãþii, unde broke-
rul fusese preºedinte-director
general pânã la 26 aprilie 2011.

Totodatã, Comisia Naþionalã
a Valorilor Mobiliare a retras
autorizaþia WBS România ºi i-a
sancþionat, similar cu Sima, ºi
pe conducãtorii WBS Anca
Bunea ºi Dan Vãtãmanu.

Brânduºa Tãnase, reprezen-
tantul departamentului de con-
trol intern WBS România, a
primit o amendã de 10.000 de
lei ºi o interdicþie de trei ani pe
piaþa de capital.

Potrivit Comisiei, sancþiunile au
fost aplicate pentru cã WBS România
nu a evidenþiat în contabilitate opera-

þiuni bancare realizate prin interme-
diul conturilor deschise la o instituþie
de credit din strãinatate.

Neînregistrarea în contabilitate a

unor operaþiuni derulate prin
conturile bancare a determinat
raportarea unor solduri inco-
recte privind disponibilitãþile
societãþii ºi implicit efectuarea
de cãtre societate a unor rapor-
tãri lunare, semestriale ºi anua-
le cãtre CNVM care nu prezen-
tau imaginea fidelã ºi corectã a
situaþiei financiare a societãþii,
ceea ce este ilegal, conform
CNVM.

Comisia adaugã cã aceastã
situaþie a fost perpetuatã.

Astfel, situaþiile respective
denaturau, implicit, raportãrile
privind adecvarea capitalului la
riscuri.

Potrivit legii, neînregistrarea
în contabilitate a operaþiunilor fi-

nanciare reprezintã evaziune fiscalã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Provizoratul, cuvântul de ordine
în conducerea Transelectrica
Conducerea Transelectrica

este sub un provizorat total,
complet nesãnãtos pentru

compania care trebuie sã aibã grijã
de siguranþa sistemului energetic
naþional. Pe 15 noiembrie, acþionarii
sunt convocaþi sã aprobe membrii
Consiliului de Supraveghere (CS),
cu titlu provizoriu, pe o
perioadã de patru luni,
în condiþiile în care ac-
tua lu l Cons i l iu de
Administraþie (CA)
face schimbãri profun-
de în companie. Actua-
lul Consiliu nu coinci-
de în totalitate cu viito-
rul Consiliu de Supra-
veghere propus.

As t fe l , membr i i
propuºi de Ministerul
Economiei pentru CS
al Transelectrica sunt
Mircea Ciopraga, Lucian Isar,
Costin Adrian Gheorghe, Gheor-
ghe Gabriel Gheorghe, Ovidiu
Artopolescu ºi Alin Chiþu. Mircea
Ciopraga ºi Gheorghe Gabriel
Gheorghe fac parte din actualul
CA. Alte propuneri pentru CS sunt
Radu Bugicã (Fondul Proprieta-

tea), Dan Voiculescu (SIF Olte-
nia) ºi Cãlin Radu Vilt.

Actualul CA l-a numit pe Andrei
Gabriel Benghea Mãlãieº, în urmã
cu o sãptãmânã, în postul de director
general pânã când aceastã poziþie va
fi ocupatã conform prevederilor
OUG 109 privind guvernanþa corpo-

rativã (conducerea companiei este
selectatã de o firmã de head-hun-
ting). Actualul CAva modifica orga-
nigrama Transelectrica ºi va mai
schimba din directori, potrivit surse-
lor noastre.

Mai mult decât atât, Andrei Ga-
briel Benghea Mãlãieº va trebui con-

firmat în postul provizoriu de direc-
tor general într-o altã AGAdecât cea
din 15 noiembrie. Acþionarii trebuie
sã-i stabileascã ºi mandatul ºi sala-
riul. Dar dacã Transelectrica trece la
sistemul dualist de conducere ºi va
avea CS ºi directorat, atunci domnul
Benghea va trebui confirmat sau

schimbat doar de Con-
siliu, nu ºi de acþionari.

Potrivit unor surse
din Ministerul Econo-
miei, existã ºanse mari
ca acþionarul majoritar
al Transelectrica sã res-
pingã numirea mem-
brilor CS pe 15 noiem-
brie din cauza contes-
taþiei în instanþã a AGA
din aceastã varã, în
care a fost aprobatã tre-
cerea la sistemul dua-
l ist de conducere.

Astfel s-ar explica ºi acþiunile ac-
tualului CA, în care s-au dat lupte
grele pentru preluarea controlului
companiei, dupã cum afirmã unele
surse din piaþã.

ALINA TOMA VEREHA
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Preþul aurului
a scãzut cu
0,2% ieri, la
ora 11.27, pe
piaþa din New
York, ajungând
la 1.716 dolari
uncia.

Fraudã bancarã sau nu?

Procurorii Direcþiei de Inves-
tigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi

Terorism (DIICOT) au audiat, ieri,
în jur de 100 de persoane, printre
care funcþionari bancari ºi repre-
zentanþi ai Ministerul Economiei,
Comerþului ºi Mediului de Afaceri
(MECM), pentru o presupusã frau-
dã, estimatã la 22 milioane de
euro, potrivit unui comunicat al
Direcþiei.

Învinuiþii din dosar sunt acuzaþi cã
ar fi luat credite de la bãnci cu garan-
þii obþinute de la FNGCIMM, în baza
unor documente falsificate, destina-
þia finanþãrilor fiind achiziþia de uti-
laje, prin intermediul unor societãþi
comerciale controlate de cãtre liderii
grupãrii, potrivit DIICOT.

Activitatea infracþionalã a fost
sprijinitã de cãtre Aurel ªaramet, di-
rectorul FNGCIMM, Claudiu Cer-
cel, vicepreºedintele BRD, Mihai
Grigoroiu, Ionuþ Cãtãlin Roºu ºi
Andrei Atanasiu, angajaþi în cadrul
MECMA ºi Dragoº Florian Diaco-
nescu, fost general al Centrului de
Informaþii Externe (actuala Direcþie
de Informaþii Externe) informeazã
DIICOT.

În urma transmiterii comunicatu-
lui de cãtre DIICOT, informaþiile
care au circulat în presã au aruncat
“frauda” în curtea sistemului bancar,
iar reacþia Bãncii Naþionale a Româ-
niei (BNR) nu a întârziat sã aparã.

Mugur ªteþ, purtãtorul de cuvânt
al Bãncii Centrale, a precizat cã nu
este cazul sã se creeze panicã ºi cã

este nevoie de echilibru în declaraþii,
pentru a nu se ajunge la o generaliza-
re sau exagerare a subiectului, încât
sã fie incluºi toþi angajaþii din siste-
mul bancar românesc.

“Este important sã vedem care
este verdictul anchetatorilor ºi pe
urmã verdictul instanþei”, a adãugat
domnia sa.

În privinþa faptului cã FNGCIMM
oferã garanþii în numele statului, iar
presupusa fraudã ar însemna un pre-
judiciu pe bani publici, Mugur ªteþ a
menþionat cã, potrivit regulamentu-
lui de funcþionare al Fondului, even-
tualele pagube vor fi acoperite din
fondurile FNGCIMM.

ELENA VOINEA
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Pânã la închiderea ediþiei,

procurorii DIICOT au emis

ºase mandate de reþinere

în dosarul fraudei estimatã

la 22 de milioane de euro.

Surse judiciare au preci-

zat cã persoanele reþinu-

te, pânã în prezent, nu

sunt din rândul celor care

deþineau funcþii la

FNGCIMM ºi la Ministerul

Economiei, potrivit Me-

diafax.

Toþi cei reþinuþi pentru

24 de ore au fost duºi în

arestul central al Poliþiei

Capitalei.


