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Grecia primeºte astãzi
întreaga tranºã de
împrumut extern

Grecia va primi astãzi întreaga
tranºã de 34,3 miliarde euro din pro-
gramul de ajutor convenit cu Uniu-
nea Europeanã ºi Fondul Monetar
Internaþional, conform unei surse
oficiale citate de presa strãinã. Afir-
maþiile au fost fãcute dupã o primã
platã de ºapte miliarde euro, fãcutã
luni.

“Întreaga sumã ar trebui sã ajungã
miercuri”, a declarat oficialul citat,
adãugând cã vor fi eliberate alte 11,3
miliardeeuropentru rãscumpãrareade
obligaþiuni ºi alte 16 miliarde pentru
recapitalizarea bãncilor elene.

Creditele neperformante
din Spania continuã sã
creascã

Volumul creditelor neperformante
din portofoliile bãncilor spaniole a
ajuns, în octombrie, la un nou nivel
record, potrivit bãncii centrale de la
Madrid.

Conform datelor oficiale, credite-
le neperformante din Spania au
ajuns la 189,6 miliarde euro în oc-
tombrie, volum cu 7,4 miliarde euro
mai mare decât în septembrie. Pro-
porþia acestor împrumuturi în totalul
creditelor din portofoliile bãncilor
spaniole a atins 11,23% în octom-
brie, faþã de 10,71% în septembrie.

Cameron: Ieºirea Marii
Britanii din UE este
imaginabilã

Premierul Marii Britanii, David
Cameron, susþine cã ieºirea þãrii sale
din UE este “imaginabilã”, chiar
dacã aceastã mãsurã ar fi împotriva
voinþei sale.
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n Casa Poporului a fost
luatã cu asalt de noii
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MAPN ÎI RÃSPUNDE LUI ION STAN:

“Electromecanica” a pierdut în
faþa Grupului UTI contractul de
reconfigurare a rachetelor HAWK
l Deputatul Stan a afirmat, în varã, cã MApN a lansat o licitaþie “cu caiet de sarcini dedicat, astfel încât
UTI sã fie singurul ofertant pentru upgradare la nivel C3 a rachetelor HAWK l UTI: “Afirmaþia cã s-a
licitat upgradarea rachetelor HAWK ºi VOLHOV este eronatã”

PE REPEDE ÎNAINTE

Ponta: “Guvernul a avizat
înfiinþarea Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã”

Î
n mare grabã, Guvernul a avizat,
ieri, înfiinþarea, prin ordonanþã
de urgenþã, a Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF),

potrivit declaraþiilor premierului de-
semnat Victor Ponta.

Imediat au apãrut unele semne
de întrebare cu privire la legalitatea
ºedinþei de Guvern, în condiþiile în
care Executivul ºi-a încheiat man-
datul, urmând ca premierul desem-
nat Victor Ponta sã anunþe noul Gu-
vern, iar acesta sã fie votat în Parla-
ment.

Ministerul Justiþiei aratã, însã,
cã, în cazul încetãrii mandatului, în
condiþiile prevãzute în Constituþie,
pânã la depunerea jurãmântului de
cãtre membrii noului Guvern, Exe-
cutivul interimar poate sã îndepli-
neascã numai acte cu caracter indi-
vidual sau normativ, necesare pen-
tru administrarea treburilor publi-
ce, neputând sã promoveze politici
noi, sã emitã ordonanþe sau sã ini-
þieze proiecte de lege. Guvernul al
cãrui mandat s-a încheiat poate
adopta numai hotãrâri, se precizea-
zã în comunicat.

Guvernul a avizat, prin ordonanþã
de urgenþã, înfiinþarea Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã, a declarat
premierul Victor Ponta, precizând cã
Ministerul Justiþiei va reglementa în
perioada imediatã ºi ultimele detalii

privind noua structurã.
Unii avocaþi ne-au explicat cã avi-

zul este unul de principiu, urmând sã
fie preluat de noul Guvern.

Surse apropiate situaþiei susþin,
însã, cã Guvernul ar fi avizat, de fapt,
un proiect de lege privind înfiinþarea
ASF, care urmeazã sã fie trecut prin
Parlament, ºi nu o OUG.

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã urmeazã sã preia, pânã la
15 martie 2013, atribuþiile ºi prero-
gativele Comisiei Naþionale a Valo-
rilor Mobiliare (CNVM), Comisiei
de Supraveghere a Asigurãrilor
(CSA) ºi Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private
(CSSPP), instituþii care, ulterior, se
vor desfiinþa.

De asemenea, noua Autoritate se
substituie în toate drepturile ºi obli-
gaþiile, precum ºi în toate litigiile în
care CNVM, CSA ºi CSSPP sunt
parte, potrivit articolului 25 din pro-
iectul de Ordonanþã de Urgenþã.

În cazul în care Autoritatea se va
constitui, iar articolul 25 va fi apli-
cat, atunci ASF ar urma sã preia
obligaþiile de platã ale CNVM în
cazul pãgubiþilor care ºi-au pierdut
banii la Fondul Naþional de Inves-
tiþii (FNI).

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 5)

ÎN DOSARUL FRAUDELOR BANCARE

Alt vicepreºedinte BRD, anchetat

Sorin Popa, vicepreºedinte al
BRD, se aflã pe lista celor
care au aprobat acordarea

de cãtre bancã a unor credite con-
siderate de procurorii Direcþiei de
Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Tero-
rism (DIICOT) ca fiind obþinute
în mod fraudulos de membrii reþe-
lei condusã de oamenii de afaceri
Vasile Creºtin ºi Marius Locic,
potrivit referatului procurorilor,
citat de presã.

Sorin Popa a fost promovat, din
luna iulie, în centrala BRD din
Franþa.

Creditul de trei milioane de euro
acordat firmei “Ino Oil” din Con-
stanþa a fost aprobat, din BRD, de
Dana Bãjescu (învinuitã în dosar),
Andrei Nanu (arestat), Gabriela
Gavrilescu, Claudiu Cercel (vice-
preºedinte BRD învinuit în alt dosar
pentru credite frauduloase), Sorin
Popa ºi Lucian Cojocaru (învinuit în
dosar pentru activitatea desfãºuratã
în calitate de director al BRD, în

prezent ocupând funcþia de
vicepreºedinte al Volksbank).

Aceleaºi persoane au semnat ºi
pentru creditul de trei milioane de
euro contractat de “Comerþ ºi Pro-
ducþie Doina”, societate înregistratã
în Covasna.

DIICOT a efectuat, joi, 48 de per-

cheziþii în Bucureºti ºi trei judeþe,
fiind vizatã o grupare coordonatã de

persoane influente din mediul de
afaceri din Capitalã care ar fi luat
ilegal credite de la douã bãnci pen-
tru 35 de firme cu sprijinul a ºapte
directori ai bãncilor, prejudiciul
fiind de 85 milioane de euro.

Directorii BRD Adrian Martiº
ºi Andrei Nanu au fost arestaþi,
alãturi de alte douã persoane. Cei-
lalþi nouã inculpaþi, între care Ioan
Creºtin ºi Marius Locic, sunt cer-
cetaþi în stare de libertate, potrivit
deciziei de duminicã a Curþii de
Apel Bucureºti, în dosarul
fraudelor bancare.

Astfel, numãrul persoanelor
arestate în cazul fraudãrii bãncilor
cu suma de 85 de milioane de euro
a ajuns la 11, þinând cont ºi de
mandatele emise vineri tot de Cur-

tea de Apel Bucureºti.

ELENA VOINEA,
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 6)

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”

FT: Zeci de bancheri UBS,
implicaþi în scandalul Libor

Aproape treizeci de bancheri ºi
manageri de top din cadrul UBS AG
Elveþia vor fi implicaþi în înþelegerea
la care urmeazã sã ajungã în curând
instituþia cu autoritãþile globale de re-
glementare în cadrul scandalului pri-
vind manipularea dobânzilor Libor,
conform unor surse apropiate situa-
þiei, citate de Financial Times (FT).

Publicaþia menþioneazã cã nu toa-
te aceste persoane vor fi acuzate pe-
nal sau civil, iar nivelul lor de vino-
vãþie diferã.

Potrivit FT, UBS urma sã finalizeze
ieri înþelegerea cu autoritãþile din Ma-
rea Britanie, SUA ºi Elveþia, iar drept
urmarebancavafiobligatã sãplãteascã
aproape 1,5 miliarde dolari ca sã punã
capãt acuzaþiilor de manipulare a
dobânziiLibor. Înplus, surselecitatede
FT aratã cã subsidiara niponã de valori
mobiliare a UBS îºi va recunoaºte vi-
novãþia într-un caz penal din SUA.

Pactul dintre UBS, Comisia pentru

TranzacþiiFuturescuMateriiPrimedin
SUA, Departamentul de Justiþie din
SUA, Autoritatea Serviciilor Financia-
re din Marea Britanie ºi autoritatea din
Elveþia - Finma – este aºteptat astãzi. În
urma înþelegerii, UBS ar deveni a doua
bancã, dupã “Barclays” din Marea Bri-
tanie, care recunoaºte cã nu a avut un
comportament corespunzãtor în legã-
turã cu stabilirea dobânzilor interban-
care Libor.

Sãptãmâna trecutã, trei britanici
au fost arestaþi în suburbiile Lon-
drei, în cadrul investigaþiei privind
manipularea Libor, mãsura fiind pri-
ma de acest gen luatã în cazul men-
þionat. Oficiul pentru Fraude Majore
a pus în aplicare, cu sprijinul Poliþiei
din Londra, trei mandate de perche-
ziþie la domiciliul celor trei bãrbaþi,
în vârstã de 33, 41 ºi 47 de ani, în
Surrey (sudul Londrei) ºi Essex
(estul Londrei). Aceºtia au fost duºi
la un post al Poliþiei londoneze pen-

tru interogatoriu, dupã care au
fost eliberaþi pe cauþine. Unul
din cei trei traderi reþinuþi, Tom
Hayes, a fost angajat al bãnci-
lorUBSºi“Citigroup”. (A.V.)

Scandalul Libor a izbucnit anul acesta,
iar singura bancã penalizatã pânã în
prezent pentru manipulare este “Barclays”
(290 de milioane de lire sterline).

ADVERTORIAL

Pãltiniºul, “cel mai frumos loc din munþii de la
Rãsãrit de Karlovy Vary”

“Cel mai frumos loc din munþii de
la Rãsãrit de Karlovy Vary” - aºa era
apreciatã staþiunea Pãltiniº, încã de
la începutul secolului al XX-lea ºi
aºa îºi doreºte sã redevinã atât acþio-
narul majoritar al SC Pãltiniº SA,
Teodor Ancuþa, cât ºi Primãria
Municipiului Sibiu.

“Casa Turiºtilor-VitalHotel” ofe-
rã, dupã finalizarea modernizãrii ºi
extinderii în valoare de 4,5 milioane
de euro, cele mai mici preþuri la cea
mai înaltã altitudine ºi oportunitatea
pentru turiºti sã se cazeze într-un
confort de 4 stele minim, la un preþ
de 3 stele.

Aºa cum afirmase ºi marele endo-
crinolog I.C. Parhon, fapt remarcat

ºi de Bruno Gerber, directorul gene-
ral timp de 30 ani al cunoscutei sta-
þiuni Davos, la Pãltiniº este cel mai
ionizat aer din Europa. Staþiunea are
un caracter climato-terapeutic ºi va
avea un viitor deosebit, atât pentru
tratarea afecþiunilor endocrine, res-
piratorii, nervoase, cât ºi pentru rela-
xarea ºi confortul nu numai al
sportivilor dar ºi al turiºtilor români
ºi strãini.

„Casa Turiºtilor-VitalHotel” dis-
pune acum de 193 de locuri de caza-
re clasificate la 3 stele plus în camere
dotate cu mobilier din lemn masiv,
cu un design deosebit.

Hotelul are douã sãli de conferinþe a
câte120de locuri, iar restaurantuloferã

300 de locuri alãturi de alte 40 locuri pe
terasa cu o spectaculoasã panoramã
înspre Munþii Cindrel. Turiºtii benefi-
ciazã ºi de un café lounge cu mese de
biliard ºi un kids club.

Cea mai mare atracþie a hotelului o
constituie SPA-ul proiectat ºi con-
struit de cea mai mare firmã de profil
din Ungaria, dispunând de o piscinã
cu înot contra curent în cascadã, ilu-
minare subacvaticã multicolorã, ja-
cuzzi cu hidromasaj, biosaunã, sau-
nã cu infraroºu, saunã uscatã finlan-
dezã, baie turceascã cu aburi, salinã,
douã sãli de relaxare cu paturi ergo-
nomice încãlzite, precum ºi salã de
fitness ºi salon de masaj.

(continuare în pagina 2)

Procurorii din cadrul Direcþiei

Naþionale Anticorupþie (DNA) au

început, recent, urmãrirea penalã

a lui Ion Stan, în sarcina cãruia

s-a reþinut infracþiunea de trafic

de influenþã. El ar fi cerut unui

om de afaceri, denunþãtor, suma

de 1,3 milioane de lei, din care ar

fi primit 750.000 de lei, bani care

sã-l ajute sã obþinã contracte

pentru lucrãri publice de la

primãriile locale. Deputaþii ar fi

trebuit sã se pronunþe, sãptãmâna

trecutã, în ºedinþa de plen

convocatã pentru ridicarea

imunitãþii deputatului PSD Ion

Stan, pe solicitarea procurorilor

de încuviinþare a arestãrii

preventive a acestuia, dar nu au

reuºit acest lucru din lipsa

cvorumului. Preºedintele Camerei

Deputaþilor Valeriu Zgonea a

anunþat cã raportul Comisiei

juridice rãmâne pe ordinea de zi a

viitorului Parlament, din care face

parte în continuare ºi Ion Stan,

fiind reales deputat.

A
socierea “Defence Engineering SA - SC Interac-
tive Systems & Business Consulting SRL”, pri-
ma dintre aceste societãþi aparþinând Grupului
UTI, a câºtigat, în faþa unui consorþiu din care fã-

cea parte ºi “Electromecanica” Ploieºti, licitaþia pentru ”rea-
lizarea unei configuraþii intermediare a rachetelor HAWK,
care presupune integrarea echipamentelor HAWK PIP III
într-un sistem C3 (Comandã-Control-Comunicaþii), re-
zultând HAWK PIP IIIR”, dupã cum ne-au spus reprezen-
tanþii Ministerului Apãrãrii Naþionale (MApN), rãspunzând,
astfel, unor acuzaþii aduse în aceastã varã de deputatul Ion
Stan, vicepreºedintele Comisiei de Control al SRI.

În data de 13 iunie 2012, la câteva zile dupã alegerile loca-
le, Ion Stan a avut, în ºedinþa Camerei Deputaþilor, patru de-
claraþii politice stupefiante cu privire la siguranþa naþionalã.

Cu aceastã ocazie, Ion Stan a spus cã Grupul UTI, deþinut
de omul de afaceri Tiberiu Urdãreanu, ar urmãri sã achiziþio-
neze “Romarm” ºi cã ºeful Departamentului Armamente din
cadrul MApN ºi superiori ai acestuia ar fi lansat o licitaþie “cu
caiet de sarcini dedicat, astfel încât UTI sã fie singurul ofer-
tant pentru upgradare la nivel C3 a rachetelor HAWK (care
ar trebui upgradate C4)”. Domnia sa adaugã: “În plus, în
aranjamentul contractual este prevãzutã ºi upgradarea C3 a
rachetelor VOLHOV (n.r. rachete ruseºti), care sunt din fa-
bricaþie la nivelul C3!”.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 5)


