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Noi dezbateri privind
revizuirea normelor
pieþelor financiare
din UE

Parlamentarii europeni ºi oficialii
statelor din regiune vor încerca din
nou, sãptãmâna aceasta, sã ajungã la
un acord privind revizuirea cadrului
de reglementare a pieþelor financiare
ale blocului.

Sven Giegold, parlamentar ger-
man, a declarat cã printre aspectele
nerezolvate încã se numãrã mãsura
în care legea restructuratã ar trebui
sã acopere tranzacþiile cu instrumen-
te financiare derivate ce privesc pie-
þele de energie, respectiv stabilirea
normelor de protecþie a investitorilor
care sã fie incluse în noul cadru de
reglementare.

Bãncile ramburseazã
anticipat cãtre BCE
2,6 miliarde euro

Bãncile din zona euro vor rambur-
sa, sãptãmâna aceasta, 2,566 miliar-
de euro din împrumuturile contrac-
tate de la Banca Centralã Europeanã
(BCE) prin programul de urgenþã pe
trei ani LTRO (Longer Term Refi-
nancing Operations), derulat în 2011
ºi 2012.

BCE a informat, la finele sãp-
tãmânii trecute, cã trei bãnci vor
rambursa 0,98 miliarde euro din su-
mele împrumutate în prima rundã a
programului LTRO, iar alte cinci in-
stituþii de credit – 1,586 miliarde
euro din cea de-a doua rundã.

Bãncile din zona euro au împru-
mutat peste 1.000 de miliarde euro
de la BCE prin programul LTRO, la
o dobândã de 0,75%. (V.R.)

Înalta Curte, ultimul hop în dosarul
lui Horia Ciorcilã

Î
nalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) începe astãzi sã judece
recursul procurorilor în procesul
în care Horia Ciorcilã, preºedin-

tele Bãncii Transilvania, este acuzat
de spãlare de bani, dupã ce acesta a
fost achitat atât la Tribunalul Bucu-
reºti, cât ºi la Curtea de Apel.

Horia Ciorcilã a fost trimis în ju-
decatã, în iulie 2010, de procurorii

Direcþiei de Investigare a Infracþiu-
nilor de Criminalitate Organizatã ºi
Terorism (DIICOT) Cluj pentru ma-
nipularea pieþei de capital, în legãtu-
rã cu modul de tranzacþionare a ac-
þiunilor bãncii pe care o conduce.

Procurorii îl acuzau pe Horia
Ciorcilã cã a luat la cunoºtinþã infor-
maþii privilegiate referitoare la in-
tenþia Bank of Cyprus de a achiziþio-
na un pachet semnificativ de acþiuni
emise de Banca Transilvania ºi, ulte-
rior, pe 7 decembrie 2009, a vândut
în cadrul a douã tranzacþii, prin inter-
mediul societãþii off-shore “Dod-
worth Limited” cu sediul în Cipru

(controlatã de el), un numãr total de
8,92 milioane de titluri ale Bãncii
Transilvania (BT), în valoare de 21,4
milioane de lei, cumpãrãtorului
Bank of Cyprus.

Alãturi de Horia Ciorcilã au mai
fost trimiºi în judecatã Claudiu Sila-
ghi, fondator ºi fost vicepreºedinte al
Consiliului de Administraþie al Bãn-
cii Transilvania, decedat între timp,
acuzat cã, în perioada 15 mai - 10 de-
cembrie 2009, ar fi acþionat pe baza
informaþiilor privilegiate, obþinând
un profit de peste 1,5 milioane de
euro, Christoforou Georgios (General
Manager la Bank of Cyprus România)

ºi Isaakidis Anastasios (Credit Risk
Manager al bãncii cipriote).

În iulie 2011, Tribunalul Bucu-
reºti a respins ca nefondate acuzaþii-
le formulate de cãtre DIICOT Cluj în
privinþa lui Horia Ciorcilã ºi a celor-
lalþi învinuiþi.

Procurorii DIICOT au fãcut re-
curs faþã de aceastã decizie, procesul
intrând pe rolul Curþii de Apel Bucu-
reºti, dar ºi aici decizia, formulatã în
iunie 2012, a fost de achitare a acu-
zaþilor.

ALEXANDRU SÂRBU
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Furnizorii, amendaþi pentru
cã n-au tranzacþionat energia
pe OPCOM

Reglementatorul pieþei de energie
(ANRE) a aplicat amenzi usturãtoa-
re pentru aproximativ 30 de traderi
deoarece n-au tranzacþionat toatã
electricitatea pe pieþele OPCOM,
conform Legii energiei, ne-au spus
mai multe surse din piaþã. Amenzile
aplicate ar fi între 40.000 ºi 200.000
de lei, iar furnizorii au contestat
amenzile, afirmã sursele noastre.

Noua lege care gu-
verneazã sectorul energe-
tic a intrat în vigoare în a
doua jumãtate a anului 2012. Artico-
lul 23 din lege prevede cã „tranzac-
þiile cu energie electricã se de-
sfãºoarã pe piaþa concurenþialã, în
mod transparent, public, centralizat
ºi nediscriminatoriu”. În perioada de
început a aplicãrii legii, mai mulþi
furnizori au realizat tranzacþii ºi pe
platformele tip OTC din afara þãrii,
considerând cã acestea sunt conform
articolului sus-menþionat, susþin sur-
sele citate. În schimb, ANRE consi-
derã cã legea este respectatã doar

dacã tranzacþiile sunt derulate pe
platformele OPCOM.

Sursele dinpiaþãapreciazã: „Necla-
ritatea textului de lege a dominat pri-
ma lunã de aplicare a ei. De altfel,
ANRE a trimis, în septembrie 2012,
cãtre toþi participanþii lapiaþã, oclarifi-
care prin care aratã cã toatã energia
trebuie tranzacþionatã pe OPCOM.
Dupã aceastã clarificare, nimeni nu a

mai tranzacþionat pe plat-
formele OTC europene”.

Parlamentarii au apro-
bat obligativitatea tranzacþionãrii
electricitãþii pe OPCOM pentru cã
toamna anului 2012 a marcat etapa
de finalizare a liberalizãrii preþurilor
la energie ºi gaze. În opinia lor, tran-
sparenþa ºi accesul nediscriminato-
riu asigurat de mediul de tranzacþio-
nare bursier este absolut necesar
consumatorilor, care sã aibã siguran-
þa cã plãtesc preþul corect.

ALINA TOMA VEREHA
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Exploatarea de la Certej,
în cãrþi, pentru anul viitor
l Jumãtate de miliard de dolari, investiþiile preconizate de Deva Gold în
vederea demarãrii proiectului minier

Investitorii de la proiectul mi-
nier din Certej plãnuiesc ca
pânã la finalul anului sã obþinã

autorizaþia pentru construirea uzi-
nei de preparare, astfel încât, anul
viitor, sau cel târziu în 2016, sã
poatã demara operaþiunile pro-
priu-zise de exploatare a aurului,
ne-a declarat, directorul general al
companiei Deva Gold, Nicolae
Stanca.

Anul acesta, societatea Deva Gold
va achiziþiona terenurile în vederea
construirii tuturor facilitãþilor necesare
demarãrii proiectului, cea mai impor-
tantã fazã din construirea Uzinei de
preparare, susþine Nicolae Stanca.
„Achiziþionarea terenurilor se va face
în bloc, pentru a evita cumpãrarea pe
bucãþi care ar îngreuna puþin operaþiu-
nile. Vor fi obþinute autorizaþii pentru
tot ceea ce înseamnã mina, sediul so-

cial, infrastructura" a mai adãugat di-
rectorul Deva Gold.

Totalul investiþiei de la Certej se
va ridica la circa jumãtate de miliard
de dolari, ne-a spus Nicolae Stanca.

Licenþele de exploatare acordate
companiei Deva Gold au fost suspen-
date, pe fondul unui proces cu Agen-
þia Naþionalã pentru Protecþia Mediu-
lui (ANPM) care a solicitat anularea
acordului de mediu. Cu toate acestea,
la finalul anului trecut, ANPM a re-

nunþat la procesul cu Deva Gold, un
acord de mediu revizuit fiind dat
proiectului minier de la Certej.

Reamintim, în context, cã trei
asociaþii de protecþie a mediului au
protestat faþã de acordarea acestui
aviz, în 2012, considerând cã de-
mararea proiectului minier ar duce
la defriºarea a 187 de hectare de
pãdure ºi distrugerea a 108 hectare
din situl Natura 2000 - ROSPA

0132 din Munþii Metaliferi.
Lucrãrile se vor întinde pe o su-

prafaþã de 456 hectare ºi presupun
procesarea a 45 milioane de tone de
minereu cu o concentraþie de 1,8 gra-
me de aur pe tonã, precum ºi utiliza-
rea unei cantitãþi de cianurã de sodiu
de 1.653 tone pe an, timp de 16 ani.

LUCIA CRÃCIUN
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Desfiinþarea Casei de Compensaþie,
problemã de viaþã ºi de moarte
pentru Sibex
l Bursa sibianã are drept de veto la CRC

Sibex se aflã într-o cursã con-
tracronometru pentru supra-
vieþuire, iar Adunarea Gene-

ralã de la Casa Românã de Compen-
saþie (CRC), convocatã la finalul
acestei luni, pentru desfiinþarea so-
cietãþii ºi distribuirea participaþiilor
cãtre acþionari, pune presiune supli-
mentarã.

În scenariul cel mai sumbru,
închiderea CRC ar putea pune lacãt
pe Sibex.

Potrivit normelor europene, de-
contarea derivatelor trebuie fãcutã
prin Contrapãrþi Centrale (CCP),
începând cu septembrie 2013, iar
pânã la conexiunea cu o astfel de in-
stituþie, existenþa Sibex depinde de
CRC.

Dacã vor sã se autosalveze, sibie-
nii trebuie sã se miºte repede ºi sã se
încadreze în normele europene.

Potrivit unor surse, AGAla CRC a
fost convocatã la solicitarea “Swiss

Capital”, acþionar cu o deþinere de
6,36%.

Sibex controleazã 41% din CRC
ºi s-ar putea opune propunerii de
desfiinþare, însã decizia aparþine no-
ului Consiliu de Administraþie, ales
în luna octombrie.

Întrucât încercarea de înfiinþare a
unei CCP locale a eºuat, Bursa sibia-
nã a anunþat, în toamnã, cã a ales ser-
viciile Hellenic Exchanges. (A.A.)

(continuare în pagina 13)

Mai poate fi Europa
reindustrializatã prin
planificare centralizatã?

Î
n urmã cu puþini ani încã se mai
credea cã migrarea cãtre servi-
cii reprezintã calea pentru dez-
voltarea econo-
micã ºi creºte-

rea nivelului de trai.
Tendinþa a fost deo-
sebit de accentuatã
mai ales în fostele
þãri comuniste din
Europa, care au por-
nit pe drumul
convergenþei europene cu sectoare in-
dustriale deosebit de importante.

Toate acestea se întâmplau, bi-
neînþeles, înainte de declanºarea
crizei financiare globale. A fost
nevoie de trecerea a încã patru ani
ºi transformarea crizei financiare
într-o profundã crizã economicã
pentru ca autoritãþile europene sã
realizeze cã “bãrbierul din Sevil-
la” nu poate sã se tundã reciproc

cu cel din Napoli pentru mult
timp, în condiþiile în care maºinile
de tuns trebuie importate din Chi-
na.

ªi au început declaraþiile, însoþite
de primele schiþe ale unei politici in-
dustriale europene. Antonio Tajani,
comisarul european pentru industrie
ºi antreprenoriat ºi vice-preºedinte al
Comisiei Europene, declara, con-
form unui comunicat de presã din
octombrie 2012, cã “nu putem lãsa
industria sã pãrãseascã în continuare
Europa”, amintind cã producþia in-
dustrialã reprezintã circa 80% din
exporturile economiei continentale.

Bineînþeles cã sunt propuse tot fe-
lul de planuri, însoþite de þinte pentru
2020 ºi 2030, iar site-ul Comisiei
Europene include ºi o secþiune dedi-
catã reindustrializãrii.

(continuare în pagina 3)
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15 MILIOANE DE EURO ÎN PLUS LA RULAJUL BVB

Tranzacþii la minut pe SIF-uri ºi FP
l Voci din piaþã spun cã, cel mai probabil, schimburile au fost fãcute de
fonduri, iar unii îi bãnuiesc pe cei de la “Franklin Templeton”

“Zâmbiþi, vã rog!”, pare sã fi zis
cineva, vineri, cu fix un minut îna-
inte de ora 15, când sistemul Bursei
de Valori Bucureºti a primit, deo-
datã, patru tranzacþii “deal” cu
0,37% din “Fondul Proprietatea”,
1,41% din SIF4 “Muntenia”,
0,85% din SIF5 “Oltenia” ºi 0,5%
din SIF2 “Moldova”. Acestea au
salvat lichiditatea Bursei, printr-o
contribuþie consistentã, de aproape
15 milioane de euro, din care pon-
derea cea mai mare (9,64 milioane

euro) a revenit FP.
Actorii implicaþi în aceste schim-

buri rãmân, deocamdatã, un mister.
Bursa nu a afiºat vreun raport cu pri-
vire la vânzãtorii sau cumpãrãtorii
pachetelor negociate, vineri, ºi este
posibil nici sã nu o facã, dacã nu a
fost vorba despre miºcãri ale unor
persoane iniþiate.

Mai multe voci din piaþã consi-
derã cã schimburile au fost fãcute
între fonduri de investiþii, posibil
chiar între fonduri ale aceluiaºi

administrator. Unii spun cã, în
piaþã, ar exista niºte investitori
noi, care îºi construiesc portofo-
liile, în timp ce alþii indicã spre
Franklin Templeton, ca posibil
vânzãtor.

Tranzacþiile au loc în contextul în
care existã aºteptãri de modificãri le-
gislative cu privire la SIF-uri, la
începutul acestui an.

ADINA ARDELEANU
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