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EXCLUSIVITATE EXCELENÞA SA, DAN BEN-ELIEZER, AMBASADORUL ISRAELULUI:

”Dacã nu vor lua mãsuri,
tot mai multe state se vor
trezi cu terorismul la uºã”

l ”Fãrã sistemul de interceptare a rachetelor, numãrul victimelor din Israel ar fi fost triplu”
l ”Hamas vrea sã demonstreze cã îºi meritã locul în clubul teroriºtilor” l ”Iran este unul dintre
finanþatorii ºi furnizorii de armament ai grupãrii teroriste Hamas”

Reporter: Care este opinia
dumneavoastrã cu privire la con-
flictul actual dintre Israel ºi Ha-
mas?

Dan Ben-Eliezer: În timpul con-
flictului anterior, din 2012, doar o
micã parte a populaþiei din Israel era

terorizatã de rachete lansate din
Fâºia Gaza, atacurile Hamas fiind
concentrate pe zona de sud. În
schimb, în actualul conflict de la
sfârºitul lunii iunie nu doar viaþa oa-
menilor din acea regiune a devenit
insuportabilã, deoarece miile de ra-

chete care zburau spre Israel au atins,
de aceastã datã, nu doar sudul þãrii, ci
ºi Tel-Aviv, Ierusalim ºi localitãþi
pânã în nord.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 6)

POVESTE FÃRÃ SFÂRªIT

Frãþilã îl reclamã pe Fercalã
la ASF

Constantin Fraþilã, acþionar ºi mem-
bru înConsiliuldeSupravegherealSIF
Transilvania (SIF3), a transmis vineri o
adresã cãtre Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã, în care se plânge de
preºedintele directoratului, Mihai Fer-
calã, cu care se aflã în conflict.

Scrisoarea lui Frãþilã ajunge la
ASF, în contextul în care acþionarii
SIF3 sunt convocaþi, pe 11 august, sã
tranºeze lupta dintre ei.

Constantin Frãþilã re-
clamã autoritãþii faptul
cã Directoratul SIF3 ar influenþa vo-
turile din ºedinþa stabilitã pentru 11
august, dar ºi cã ar ignora deciziile
consiliului de supraveghere.

Fostul arbitru de fotbal susþine cã,
în scrisoarea transmisã acþionarilor,
care a însoþit buletinele de vot prin
corespondenþã, Directoratul SIF3 îºi
exprimã opþiunea de vot cu privire la
punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi,
influenþând astfel acþionarii.

Punctul 2 prevede demiterea de
drept a administratorilor ºi directori-

lor societãþilor unde SIF3 este acþio-
nar majoritar, dacã nu realizeazã
profitul aprobat prin Bugetul de Ve-
nituri ºi Cheltuieli, iar cel de-al trei-
lea punct stipuleazã faptul ca admi-
nistratorii ºi directorii acestor socie-
tãþi sã nu primeascã niciun fel de in-
demnizaþie suplimentarã sau de pre-
miere pentru realizarile unui exerci-
þiu financiar dacã în respectivul an,

se înregistreazã scãderi
ale activelor nete faþã
de anul precedent.

Frãþilã mai spune, prin intermediul
adresei cãtre ASF, cã implementarea
acestor douã puncte a fost aprobatã de
cãtre Consiliul de Supraveghere al
SIF Transilvania în ºedinþa din 24
martie, iar Mihai Fercalã, directorul ºi
preºedintele consiliului de admini-
straþie al societãþii, ignorã deciziile
CS ºi susþine public votul “împotri-
va” adoptãrii lor de cãtre acþionari.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 4)

Licitaþia pentru construcþia
Unitãþilor 3 ºi 4, anulatã
l Canadienii de la Lavalin vor sã participe din nou la proiect, prin chinezi

Proiectul Unitãþilor 3 ºi 4 de la
Cernavodã a rãmas acum ºi fãrã an-
treprenor, dupã ce statul se tot chinu-
ie, de mai bine de un an, sã-i atragã
pe chinezi ca parteneri.

EnergoNuclear, compania de pro-
iect pentru realizarea Unitãþilor
3 ºi 4 de la Cernavodã, a anulat,
pe 22 mai 2014, procedura de
achiziþie publicã a lucrãrilor de
execuþie pentru cele douã reac-
toare, ne-au declarat reprezen-
tanþii societãþii. Câºtigãtorul li-
citaþiei anulate este consorþiul
SNC Lavalin, Ansaldo Nuclea-
re ºi Elcomex România, proce-
dura fiind organizatã în 2010.
Consorþiul a oferit 6,5 miliarde
de euro pentru construcþia re-
actoarelor, potrivit celor mai recente
date.

Reprezentanþii EnergoNuclear
ne-au explicat: „În septembrie 2010,
am iniþiat procedura de atribuire a
contractului de Inginerie, Procurare

ºi Construcþie (IPC) pentru Unitãþile
3 ºi 4 ale centralei nucleare de la Cer-
navodã, procedura de negociere cu
publicare prealabilã a unui anunþ de
participare, cu respectarea OUG
34/2006. Singura ofertã depusã a

aparþinut consorþiului SNC Lavalin,
Ansaldo Nucleare ºi Elcomex
România. În perioada 2010-2013, au
avut loc runde succesive de negocie-
re a ofertei depuse de consorþiu, dar
aceasta a fost apreciatã, în urma ana-

lizei, ca fiind inacceptabilã din cauza
preþului, care a depãºit cu 10% va-
loarea estimatã a contractului, dar ºi
din cauza ponderii foarte mari a
componentei variabile”.

În prezent, EnergoNuclear este
deþinut integral de stat prin Nu-
clearelectrica, dupã ce toþi in-
vestitorii privaþi (CEZ, GDF
Suez, Iberdrola, RWE, Enel ºi
Arcelor Mittal) s-au retras din
proiect.

Canadienii de la Lavalin,
care au furnizat tehnologia
CANDU ºi au realizat ºi Unitã-
þile 1 ºi 2 de la Cernavodã, se
pare cã nu se dau bãtuþi ºi au
bãtut palma cu chinezii sã cola-
boreze la construcþia reactoare-

lor româneºti, convinºi, probabil
fiind, cã þara noastrã va gãsi finanþa-
re pentru costisitorul proiect.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Creºterea
economiei
britanice, peste
nivelul anterior
crizei

Economia Marii Britanii a crescut
cu 0,8% în trimestrul al doilea din
2014, faþã de primele trei luni din
anul curent, depãºind astfel cu 0,2
puncte procentuale nivelul de ex-
pansiune înregistrat înaintea crizei
(în primele trei luni din 2008), con-
form datelor anunþate la finele sãp-
tãmânii trecute de Oficiul Naþional
de Statisticã (ONS) de la Londra.
Comparativ cu trimestrul al doilea
din 2013, PIB-ul þãrii a sporit cu
3,1% în perioada aprilie-iunie 2014,
acesta fiind cel mai rapid ritm de ex-
pansiune din 2007. Trimestrul anali-
zat a fost al ºaselea consecutiv cu
evoluþie ascendentã.

Dupã publicarea datelor ONS, mi-
nistrul britanic de Finanþe, George
Osborne, a afirmat: “Datoritã efortu-
lui depus de poporul britanic, astãzi
am ajuns la o piatrã de hotar a planu-
lui nostru economic pe termen
lung”.

În primul trimestru din 2014, eco-
nomia Marii Britanii a crescut tot cu
0,8%. Fondul Monetar Internaþional
(FMI) estimeazã cã economia brita-
nicã va avea, anul acesta, cel mai ra-
pid ritm de creºtere din rândul state-
lor dezvoltate din G7, respectiv de
3,2%, faþã de 2,8%, cât prognoza an-
terior. Banca Angliei aºteaptã o
creºtere a economiei naþionale de
3,4% în 2014.

V.R.

PENTRU CÃ NU A PUS ÎN APLICARE O HOTÃRÂRE JUDECÃTOREASCÃ IMPOSIBILÃ

Depozitarul Central riscã o plângere penalã
l Instanþa a obligat Depozitarul sã îi reînscrie în registrul acþionarilor Bucur Obor pe cei pãgubiþi în
urma furturilor de acþiuni din 1998-1999 l Dan Stoicescu: “O decizie neinspiratã, care nu poate fi
pusã în executare, Depozitarul, riscând, din pãcate, o plângere penalã”

Dispunerea Tribunalului Bu-
cureºti, din 2011 ºi recon-
firmatã anul acesta, ca De-

pozitarul Central sã îi repunã în
drept pe acþionarii Bucur Obor
(BUCU), pãgubiþi în urma furturilor
de acþiuni din 1998-1999, a creat o
dificultate majorã instituþiei. Lãsând
la o parte cã decizia instanþei denotã
fie o cunoaºtere precarã a modului
de funcþionare a pieþei de capital, fie
o nepãsare faþã de acesta, întrucât nu

þine cont de faptul cã, în 16 ani, au
avut loc nenumãrate tranzacþii cu
vânzãtori ºi cumpãrãtori de bunã
credinþã, totuºi, Depozitarul pare sã
fi ignorat, timp de trei ani, aceastã
problemã.

Reprezentanþii Depozitarului
Central nu ne-au rãspuns, pânã la
închiderea ediþiei, dacã au pus sau nu
în aplicare sentinþa, mergând pe
principiul “ignorãm problema, cã
poate trece”.

Rãspunsul este dat, însã, de re-
prezentanþii “Bucur Obor”, care
aratã, într-un raport transmis Bur-
sei de Valori Bucureºti, cã Depozi-
tarul nu a pus în aplicare dispozi-
þiile executorii ale hotãrârilor ju-
decãtoreºti, menþionând acest fapt
drept motiv pentru imposibilitatea
þinerii Adunãrii Generale a Acþio-
narilor.

“Este o situaþie fãrã ieºire, datã de
necunoaºterea de cãtre instanþã a

modului de tranzacþionare pe piaþa
de capital”, ne-a spus avocatul Dan
Stoicescu, adãugând: “Este o decizie
neinspiratã care nu poate fi pusã în
executare, din pãcate, Depozitarul
riscând sã fie subiectul unei plângeri
penale, pentru sãvârºirea infracþiunii
de nerespectare a unei hotãrâri jude-
cãtoreºti.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 4)

Guvernul îºi numãrã
“neperformanþele” din
managementul privat
l Ionuþ Dumitru: “Politicul a interferat puternic
în implementarea guvernanþei corporative la
companiile de stat” l Cristian Pârvan: “Dupã ce
a numit manageri privaþi, acþionariatul de stat nu
i-a lãsat sã-ºi ducã mandatele la final”

Managementul profesionist
implementat la companii-
le de stat a constituit tot

timpul subiect de controversã între
boardul numit în fruntea societãþilor
cu capital de stat ºi acþionarii acesto-
ra, respectiv ministerele în subordi-
nea cãrora se aflã.

Mai mult, pontenþialii candidaþi de
calibrucarear fivrut sãparticipe lapro-
cesul de selecþie pentru managementul
profesionist la companiile publice
s-au speriat de presiunile politice la
care pot fi supuºi ºi au renunþat la in-
tenþia de a ocupa poziþii de conduce-
re în astfel de societãþi.

Dupã ce investitorii au cerut în
mai multe ocazii o analizã din care sã
reiasã cât de oportunã a fost imple-
mentarea Ordonanþei privind guver-
nanþa corporativã în companiile de
stat, subliniind, la unison, cã politi-
cul a continuat sã se implice în con-
ducerea acestor societãþi ºi dupã nu-
mirea “managementului profesio-
nist”, premierul Victor Ponta a decis
sã formeze o comisie care sã evalue-
ze activitatea “managerilor privaþi”.

Doar cã membrii acestei comisii
vor fi aceiaºi miniºtri care au aprobat
sau nu, dupã caz, obiectivele pe care
noii ºefi ai companiilor vizate ºi
le-au propus pentru eficientizarea
respectivelor societãþi, în marea lor

majoritate cu probleme.
În opinia lui Ionuþ Dumitru,

preºedintele Consiliului Fiscal,
înfiinþarea unei comisii inter-ministe-
riale nu este cea mai bunã soluþie
pentru evaluarea implementãrii
Ordonanþei 109/2011.

“Ar fi trebuit ca aceastã comisie sã
fie una independentã de forþa politi-
cã, altfel vom avea un conflict de in-
terese”, susþine reprezentantul Con-
siliului Fiscal, care ne-a spus cã, la
nivelul discuþiilor cu delegaþia FMI,
a fost lansatã ideea ca aceastã activi-
tate sã fie externalizatã unei comisii
fãrã influenþe politice.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

BURSA

Excelenþa Sa, domnul Dan

Ben-Eliezer, Ambasadorul Isra-

elului la Bucureºti, a declarat,

într-un interviu pentru ziarul

BURSA: “Dacã nu va fi oprit,

Hamas va continua sã îºi dez-

volte capabilitãþile pentru

mega-atacuri teroriste, dar

pentru acest proces avem ne-

voie de parteneri puternici.

Aceastã luptã din Fâºia Gaza

este pentru combaterea unei

organizaþii teroriste. Cred cã,

înainte de toate, regiunea tre-

buie demilitarizatã ºi sã ne asi-

gurãm cã toate entitãþile terori-

ste dispar”. Domnia sa apre-

ciazã cã acuzaþiile ambasado-

rului iranian cu privire la crime-

le de rãzboi comise de Israel

împotriva palestinienilor sunt

false ºi atrage atenþia cã Iran

este unul dintre finanþatorii ºi

furnizorii de armament ai gru-

pãrii teroriste Hamas. Excelen-

þa Sa considerã cã o pace su-

stenabilã poate fi obþinutã în

Gaza, cu condiþia sã nu fie

abuzatã de Hamas.


