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Ministerul de Finanþe
va supraveghea companiile

de stat
lMFP va evalua ºi performanþa celorlalte ministere,
în implementarea guvernanþei corporative în întreprinderile publice

Ministerul Finanþelor Publi-
ce (MFP) urmeazã sã ela-
boreze un sistem de mo-

nitorizare a performanþei întreprin-
derilor publice ºi a riscurilor buge-
tare, a cãrui operare va trebui sã
înceapã pânã la sfârºitul acestui an,
potrivit unui memorandum semnat
de ministrul delegat pentru Buget,
Liviu Voinea, ºi transmis cãtre alte
ministere, vãzut de ziarul BURSA.

Structurile coordonate de ministrul
bugetului sunt cele care ar urma sã

exercite atribuþiile care revin MFP,
se precizeazã în document.

Liviu Voinea ne-a explicat cã buge-
tele companiilor controlate de stat vor
deveni parte a bugetului general con-
solidat, ceea ce face necesarã urmãri-
rea, de cãtre Ministerul de Finanþe, a
modului în care acestea realizeazã
execuþia bugetarã.

“Pânã acum, Ministerul Finanþe-
lor Publice doar aviza bugetele între-
prinderilor publice. Banca Mondialã
ne-a solicitat sã urmãrim modul în

care se deruleazã procesul de guver-
nanþã corporativã în aceste întreprin-
deri”, ne-a declarat domnia sa.

Ministrul delegat pentru Buget,
care a refuzat sã ofere mai multe de-
talii despre memorandum, a mai pre-
cizat cã, în prezent, autoritãþile deru-
leazã o analizã a modului în care
Ordonanþa de Urgenþã nr. 109/2011
a fost implementatã.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 5)

Începe road-show-ul
pentru listarea Electrica

Road-show-ul pentru listarea
Electrica ar urma sã încea-
pã chiar astãzi, ne-au decla-

rat surse apropiate situaþiei, care
ne-au precizat cã autoritãþile se vor
întâlni cu investitorii în Bucureºti,
Londra, Varºovia ºi Frankfurt.
Aceastã perioadã de pre-marketing
ar urma sã dureze 8-10 zile, con-
form surselor noastre, dupã care va
fi înaintatã Guvernului propunerea
pentru preþul de pornire al ofertei
Electrica.

Vineri, a fost publicat, pe pagina
oficialã a Bursei de Valori de la Lon-
dra, anunþul privind intenþia Electri-
ca sã lanseze o ofertã publicã iniþialã
(IPO) de noi acþiuni ºi de Certificate

Globale de Depozit.
Potrivit surselor noastre, preþul de

pornire al ofertei ar urma sã fie apro-
bat de Guvern în ºedinþa din 11 iunie,
iar IPO-ul ar urma sã se încheie pe
25-26 iunie. Sursele noastre afirmã:
„Prospectul urmeazã sã fie transmis
Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã luni sau marþi (n.r. astãzi sau
mâine). Intermediarii ºi consultanþii
sunt optimiºti cu privire la succesul
listãrii Electrica. Oferta va fi împãr-
þitã în trei tranºe, respectiv pentru
micii investitori, pentru investitorii
mari ºi pentru cei instituþionali.

ANA ZIDARU, ALINA TOMA

(continuare în pagina 3)

DIN AGA, ÎN AGA

BVB a respins bugetul ºi planul
de afaceri al Depozitarului Central
lMicii acþionari vor mai puþinã “politicã” ºi mai mult business

Bursa de Valori Bucureºti a
respins bugetul ºi planul de
afaceri al Depozitarului

Central, în Adunarea Gene-
ralã de vineri. Anterior, con-
ducerea Bursei nu a aprobat
propunerea directorului ge-
neral Ludwik Sobolewski de
r e v o c a r e a n t i c i p a t ã a
preºedintelui Depozitarului,
Cristian Agalopol.

BVB a fost reprezentatã, în
AGA, de directorul general
adjunct Alin Barbu, care a
avut un mandat clar, astfel cã
nuauavut locpreamultediscu-
þii, aºa cum s-a întâmplat, la
ºedinþa precedentã, în care
Agalopol ºi Sobolewski s-au
contrat, timp de câteva ore.

Potrivit unor surse, Depozitarul tre-
buie sã facã un nou buget, pânã la fina-
lul lunii iunie, ºi sã convoace, din nou,
acþionarii pentru aprobarea acestuia.

Unele voci spun cã BVB ar fi dorit
sã vadã un buget mai clar privind in-
vestiþiile, care sã nu fie afectat de prea

mulþi factori de neîndeplinire ºi din
care sã rezulte un profit operaþional.

Potrivit unor surse, BVB nu ar fi
fost de acord cu creºterea cheltuieli-
lor cu personalul Depozitarului cu

5%, în 2014.
Unii acþionari au fost surprinºi sã

audã cã Ludwik Sobolewski a dorit
revocarea lui Cristian Agalo-
pol, cu numai câteva luni înain-
te de încheierea mandatului
acestuia (octombrie 2014),
considerând cã se face cam
multã “politicã” ºi prea puþin
business.

Acþionarii Depozitarului au
aprobat, totuºi, rezultatele pe
anul trecut ºi descãrcarea de
gestiune a administratorilor.

Preºedintele Depozitarului ºi
CEO-ul BVB au avut opinii di-
vergente privind schimbarea sof-
tului de la Depozitar, iar subiec-
tul a ajuns sã fie dezbãtut în Adu-
narea Generalã a Bursei, dupã ce

nuafostvotat înAGADepozitarului.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

MOODY'S:

Perspectivã
negativã pentru
82 de bãnci
europene

Fãrã existenþa unui “mecanism
declanºator imediat”, agenþia
Moody’s a anunþat, la sfârºitul

sãptãmânii trecute, revizuirea perspec-
tivei, de la stabilã la negativã, pentru
ratingul a 82 de bãnci europene.

În comunicatul de presã de pe
site-ul Moody’s se aratã cã motivul
acestei reduceri îl constituie adopta-
rea BRRD (Bank Recovery and Re-
solution Directive; Directiva de re-
dresare ºi rezoluþie bancarã) ºi SRM
(Single Resolution Mechanism; Me-
canismul unic de rezoluþie) de cãtre

Uniunea Europeanã.
Prevederile BRRD
trebuie incluse în legi-
slaþia naþionalã a state-
lor membre UE pânã
la sfârºitul acestui an,
iar directiva se va apli-
ca de la 1 ianuarie

2015, în timp ce SRM se va aplica
doar bãncilor din zona euro.

Pe lista Moody’s se regãsesc
UniCredit, cea mai mare bancã din
Italia, Commerzbank, a doua bancã
din Germania, precum ºi BNP Pari-
bas, Credit Agricole, Societe Gene-
rale ºi BPCE, principalele bãnci din
Franþa (n.a. lista completã a bãnci-
lor din cele 22 de þãri europene este
disponibilã pe site-ul Moody’s).

Johannes Wassenberg, director
executiv la biroul din Londra al
agenþiei, a precizat pentru Reuters cã
plasarea bãncilor pe lista perspecti-
velor negative de rating a fost deter-
minatã dupã analiza mai multor fac-
tori, dintre care se remarcã susþine-
rea din partea autoritãþilor, ca urmare
a importanþei lor sistemice.

(continuare în pagina 6)

AUREL CAZACU - NEGUSTOR DE ARME, ARTÃ ªI DEMOCRAÞIE

“Divide et impera” – Lumea,
stãpânitã prin crearea de crize

Reporter: Cum apreciaþi situaþia
actualãa industrieinoastredeapãrare?

Aurel Cazacu: Nu aº dori sã discu-
tãm despre trecut. Trebuie sã ne ui-
tãm la viitor, având în vedere ºi con-

textul internaþional (n.r. situaþia ten-
sionatã din Ucraina).

În acest moment, avem nevoie sã
repornim industria de apãrare autoh-
tonã, de stat ºi privatã.

Plecând de la misiunile pe care le
au de îndeplinit instituþiile din siste-
mul naþional de apãrare, autoritãþi-
le trebuie sã realizeze o strategie ca
sã deceleze care sunt necesitãþile

acestora. Trebuie sã gãsim o strate-
gie ºi modalitãþi de finanþare pen-
tru relansarea industriei româneºti
de apãrare ºi securitate.

În condiþiile în care suntem
membru NATO ºi având în vedere
misiunile pe care le au de îndeplinit
instituþiile din sistemul naþional de
apãrare ºi securitate, acestea nu pot
fi obligate sã cumpere ceea ce pro-
duce industria româneascã în acest
moment, pentru cã nu se ridicã la
standardele cerute de misiunile pe
care aceste instituþii le au.

Companiile autohtone de stat ºi
private din domeniul apãrãrii ºi secu-
ritãþii trebuie sã se strãduiascã sã
ajungã sã producã singure sau în coo-
perare echipamentele ºi serviciile de
care au nevoie instituþiile din sistemul
nostru de apãrare ºi securitate.

Pentru aceasta trebuie o cooperare
aproape perfectã între instituþiile be-
neficiare ºi producãtori.

Industria de apãrare ºi securitate,
alãturi de cea de aviaþie au în acest
moment probleme, întrucât cerinþele
sunt noi, tehnica s-a schimbat, fiind
foarte modernã. Fabricile de stat, de
exemplu, au nevoie urgentã de fon-
duri pentru retehnologizare ºi trebuie
demarat un plan de cooperare cu in-
dustria europeanã atât pentru firmele
de stat, cât ºi pentru cele private.

Este foarte important de amintit cã,
anul trecut, în decembrie, autoritãþile
europene au decis sã creeze o industrie
europeanã de apãrare, sub coordona-
rea directã a lui Manuel Barroso (n.r.

preºedintele Comisiei Europene).

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în paginile 14 ºi 15)
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D
omnul Aurel Cazacu este ac-

tualmente proprietarul firmei

“Criabo Defense&Security”,

o companie care produce,

împreunã cu Romarm, prin fabrica de

la UM Cugir, arma multifuncþionalã

GM6 Lynx, cu destinaþie atât militarã,

dar ºi civilã. Domnia sa are o înde-

lungatã experienþã în industria

româneascã de apãrare, ocupând

funcþii de conducere în cadrul Ministe-

rului Apãrãrii Naþionale ºi Ministerului

Economiei – Romtehnica ºi Romarm.

Aurel Cazacu a lucrat, în perioada

1988-2004, în cadrul Romtehnica,

între 2005-2009 la Ministerul Econo-

miei ca director al Industriei de Apãra-

re, poziþie din care a demisionat în sep-

tembrie 2009, în urma aºa-zisului

scandal al asocierii cu Mircea Bãsescu,

fratele preºedintelui Traian Bãsescu,

declanºat de ziarul BURSA.

Aurel Cazacu a fost filat ani buni de cã-

tre contraspionajul militar, purtând nu-

mele de cod “IUDA”, fiind considerat

spion american, rus, evreu ºi arab.

La cinci ani de la plecarea de la stat,

Aurel Cazacu zâmbeºte cu nostalgie

amintindu-ºi de numele de cod IUDA.

“Mi-ar face plãcere sã îmi daþi poza

aceea, în care apãream în ziarul

BURSA din august 2009 cu numele

IUDA”, ne-a spus Aurel Cazacu.

Domnia sa a avut amabilitatea sã ne

ofere un interviu despre industria de ar-

mament autohtonã ºi ºansele acesteia

de relansare.

Nu înainte de a cita ceea ce spuneam

noi despre domnia sa în august 2009:

“Nu ºtim, dacã, de fapt, Aurel Cazacu

n-o fi fiind vreun patriot, iar numele

«Iuda», o nedreptate. Dar, nici el nu o

poate demonstra. De, aºa-i meseria

lui...”

Ca sã-i facem plãcerea domnului Aurel Cazacu,

reproducem imaginea din BURSA (24.08.2009), în care

numele “IUDA” îi este înscris peste portret.

Aurel Cazacu alãturi de Mikhail Kalashnikov.

CÃLIN
RECHEA

Presa urlã, salariile
ASF rezistã
l ASF nu rãspunde dacã a redus vreun salariu
l Senatorii nu au primit confirmarea vreunei
diminuãril Noua organigramã ar intra în vigoare
dupã un an ºi jumãtate de la înfiinþarea instituþiei

Lefurile de lux din Autoritatea
de Supraveghere Financiarã
(ASF) merg înainte, cu o re-

zistenþã fantasticã la scandalurile de
la începutul anului sau la promisiu-
nile de ajustare.

Restructurarea ASF trebuia fãcutã
încãdela înfiinþarea instituþiei, acumun
an, însã, în locdeasta,Autoritateaamai
angajat încã aproximativ
100 de persoane.

La finalul lunii fe-
bruarie, senatorii din
Comisia de Buget Fi-
nanþe au început o anchetã asupra
activitãþii ASF, în condiþiile în care
presa a relatat cã un numãr important
de angajaþi ºi consilieri ai ASF sunt
rude apropiate ale politicienilor de
rang înalt din þarã noastrã, dar ºi cã
salariile brute în cadrul instituþiei

ajung pânã la zeci de mii de euro
lunar.

La audierile din Comisie, Daniel
Dãianu, prim-vicepreºedintele ASF,
a propus o scãdere a salariilor condu-
cerii cu 30%.

Dupã trei luni, însã, ASF nu spune
clar dacã s-a redus vreun salariu, soli-
citarea ziarului BURSA în acest sens

rãmânând fãrã rãspuns,
pânã la închiderea ediþiei.

În schimb, senatorii
Daniel Mora ºi Sorin
Bota, care fac parte din

comisia de anchetã a activitãþii
ASF, ne-au declarat, la unison, cã
Autoritatea nu i-a informat pe parla-
mentari, pânã la aceastã datã, dacã
au fost reduse salariile. (A.A.)
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