
GRAM AUR = 137,0748 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6197 RON EURO = 4,4025 RON DOLAR = 3,2850 RON

5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 53250

n Prima plantaþie de Goji din Braºov
se întinde pe douã hectare PAGINA 4

n Acþionarii Romgaz au votat bugetul pe
2014 ºi au respins acordarea de bonusuri
pentru conducere

PAGINA 5

n Guvernul a adoptat
Strategia naþionalã de
securitate ºi siguranþã
nuclearã

PAGINA 3

n Sancþiunile impuse
Rusiei vor duce la
creºterea preþurilor
pe piaþa energiei
din Europa

PAGINA 16

2 lei Joi, 31 iulie 2014, nr. 142 (5235), anul XXIV 16 pagini

Hidroelectrica -
noi denunþãri de

contracte cu antreprenorii
investiþiilor “istorice”

l “Se aºteaptã o extindere a urmãririi penale ºi pentru retehnologizarea
Centralei Porþile de Fier II ºi a centralelor de pe Oltul Inferior” l Borza:
“Hidroelectrica finanþeazã investiþiile de care are nevoie, dar cu bani mai
puþini, pentru cã se furã mai puþin” l Avocatul susþine cã societatea era
prãduitã de peste 400 de “bãieþi deºtepþi”, prin lucrãri la suprapreþ

Reporter: Cum aþi reuºit sã sporiþi
profitul Hidroelectrica din primele
ºase luni, în condiþiile scãderii veni-
turilor ºi achitãrii mai multor credite
luate de societate? Aþi tãiat sau nu
bugetul de investiþii?

Remus Borza: Am constatat cu oa-
recare amãrãciune cã un rezultat finan-
ciar istoric al Hidroelectrica a fost co-
mentat tendenþios de persoane care nu
au nimic de-a face cu acest domeniu.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

CAZUL BUCUR OBOR NU ESTE INEDIT

Între sentinþã ºi executare, s-a ivit
faza de analizã
lDepozitarul Central transmite conducerii BUCU: ”Efectele hotãrârilor
judecãtoreºti sunt în curs de analizã, analiza fiind deosebit de complexã ºi dificilã,
prin prisma consecinþelor sale asupra pãrþilor implicate ºi a pieþei de capital, în
general”lASF: Neînscrierea pãgubiþilor în Registrul Acþionarilor se aflã în analizã

Depozitarul Central (DC) a
fost obligat, printr-o ho-
tãrâre judecãtoreascã pro-

nunþatã în anul 2011, sã reînscrie ca
acþionari 1.344 de persoane, cu câte
735 de titluri fiecare (în total, 7,32%

din capitalul social al companiei,
simbol: BUCU).

Cu toateacestea, DCpare sãnu ia în
seamã decizia Tribunalului, deoarece,
dupã mai bine de trei ani, pãgubiþii nu
au intrat în posesia acþiunilor, iar situa-

þia companiei Bucur Obor este bloca-
tã, acþionarii neputând sã convoace
Adunarea Generalã a Acþionarilor.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 13)

MIHAI BOGZA

“Nu vrem ca, la anul,
sã ni se ia cu douã mâini
ceea ce ni s-a dat
anul acesta cu o mânã”

Interviu cu domnul Mihai Bogza,
preºedintele Consiliului Investitorilor Strãini (FIC)

Reporter: Domnule Mihai Bog-
za, aþi început recent al doilea
mandat de preºedinte al Consiliului
Investitorilor Strãini (FIC). Care este
principala prioritate a FIC în noul
dumneavoastrã mandat?

Mihai Bogza: Principala noastrã
prioritate a fost ºi rãmâne realizarea
unui mediu de afaceri prietenos, care
sã conducã la o creºtere economicã
rapidã.

Reporter: ªi cum se mãsoarã ca-
litatea mediului de afaceri?

Mihai Bogza: Existã mai multe
clasamente care mãsoarã atractivita-
tea acestuia, cum ar fi cel întocmit de
Banca Mondialã, de exemplu. Dar
dincolo de astfel de clasamente,
unde în general þara noastrã se situ-
eazã pe locuri deloc onorante, testul
suprem îl constituie volumul in-
vestiþiilor strãine. Aici, din pãcate,
România mai are foarte mult de pro-
gresat – de câþiva ani nivelul FDI
(Foreign Direct Investments –
Investiþii Strãine Directe) se situeazã

undeva în zona a douã miliarde de
euro anual, mult sub potenþialul þãrii
ºi sub ceea ce reuºesc sã atragã alte
þãri care înregistreazã ritmuri rapide
de dezvoltare. Mai grav, grosul ace-
stor investiþii merge cãtre recapitali-
zarea companiilor deja existente ºi
cãrora criza le-a erodat capitalul, ºi
nu cãtre investiþii în companii noi.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 15)

OTP cumpãrã Millennium
Bank pentru 39 milioane euro
l Laszlo Diosi: “Vrem sã ajungem la o cotã de
piaþã de 5% în România”

OTP Bank România a sem-
nat, ieri, contractul de achi-
ziþie al Millennium Bank

România, valoarea tranzacþiei ri-
dicându-se la 39 milioane euro.

OTPva ajunge, astfel, la o cotã de
piaþã de 2,1% (instituþia de credit cu
capital majoritar maghiar are, în
prezent, o cotã de piaþã de 1,3%, iar
cea de origine portughezã, una de
0,8%).

Obiectivul OTP Bank România

este ca, pe termen mediu (cinci-zece
ani), sã ajungã la o cotã de piaþã de
5% ºi sã intre în rândul primelor zece
bãnci din þara noastrã, a declarat La-
szlo Diosi, directorul general al in-
stituþiei financiare. Domnia sa a pre-
cizat cã o astfel de þintã nu poate fi
atinsã, fãrã cumpãrarea unor alte
entitãþi bancare.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 5)

FMI: “Bãncile
austriece, cele
mai afectate de
sancþiunile
impuse Rusiei”

Instituþiile de credit austriece au cea
mai mare expunere faþã de Rusia,
relativ la dimensiunea activelor

acestora, potrivit unui raport al Fondu-
lui Monetar Internaþional (FMI).

Instituþia atrage atenþia cã, pe mãsu-
rã ce situaþia financiarã a Rusiei ºi
Ucrainei se va deteriora, bãncile cu
deþineri semnificative de titluri de cre-
dit ale celor douã þãri se vor confrunta
cu riscuri de neplatã tot mai ridicate.

“Având în vedere prezenþa regio-
nalã extinsã a bãncilor austriece, ori-
ce probleme pe care le au acestea ar
putea afecta furnizarea de credite în
restul Europei emergente”, menþio-
neazã raportul FMI.

ªi bãncile franceze, italiene ºi sue-
deze au, la rândul lor, expuneri mai
mari decât instituþiile financiare din
celelalte economii avansate, con-
form documentului.

Expunerile interbancare sunt con-
centrate în Austria ºi Suedia, noteazã
sursa citatã.

Raiffeisen Bank International a
anunþat, recent, prin vocea directorului
general, Karl Sevelda, cã se bazeazã în
continuare pe operaþiunile din Rusia,
orientându-se mai puternic cãtre seg-
mentul de retail, decât cãtre cel corpo-
rate, ºi sperã în “gãsirea unui echilibru”
între Rusia ºi Uniunea Europeanã.

MIHAI ªTEFAN

(continuare în pagina 13)

MIHNEA COSTOIU: APA LA ROMÂNI ADUCE NOROC

Vin ploile, a sosit sãrãcia!
Inundaþiile au lovit din nou sudul

þãrii. Lunga varã fierbinte, preco-
nizatã la începutul anului, s-a

transformat în marea varã ploioasã.
Între douã lansãri de candi-
daþi ºi un scandal penal-po-
litic, atenþia opiniei publice
este aþintitã asupra zonelor
în care apele îºi fac de cap.
Ca ziarist simþi nevoia sã fii
non-stop la curent cu ceea
ce se întâmplã ºi aproape cã
te intoxici cu surplusul de
amãnunte. Te informezi ºi
relatezi, într-un flux aproa-
pe continuu. E rãu, foarte
rãu, dramatic, simþi compa-
siune pentru nãpãstuiþi, dar
compasiunea merge pânã la un
punct, acelaºi care îl împiedicã pe un
om proaspãt ridicat de la o masã co-
pioasã sã înþeleagã tot ceea ce simte
un flãmând care nu a mai vãzut un
colþ de pâine de zile bune. Lucrurile
se pot schimba foarte uºor, în cazul
meu schimbarea a venit cu un prim
telefon. Din Ghergheºti (Dâmbovi-
þa), localitatea aflatã pe malul râului
Argeº, m-a sunat mama: „Plouã to-

renþial de mai bine de 12 ore, curtea e
plinã de apã”. A fost un prim semnal
de alarmã, dupã care preþ de câteva
ore alarmele au tot sunat.

La revedere marmeladã,
adio þuicã de prunã

Chiar dacã debitul Argeºului a
crescut mult peste limitele obiºnuite,
localitatea în care se gãseºte casa pã-
rinteascã nu este încã ameninþatã de
râu, dar este pusã în pericol de ploile
care nu se mai terminã. Cum ploaia
este însoþitã de rafale puternice de
vânt, un nou telefon mã anunþã cã re-

colta de prune din livada proprie este
compromisã, aºa cã pot spune „la re-
vedere marmeladã, adio þuicã de
prunã”. La vecini jalea e ºi mai mare,

mulþi dintre ei încã nu recol-
taserã grâul, iar dupã acea-
stã ploaie nu mai au parte
nici mãcar de paie. Nici cu
porumbul nu sunt speranþe
prea mari, lanuri întregi
s-au transformat în enorme
bãlþi. Zarzavaturile au fost ºi
ele grav afectate, dar aici mai
am o speranþã, la câþiva kilo-
metri distanþã acolo unde lo-
cuiesc socrii într-o zonã cu le-
gumicultori vestiþi. Chiar
dacã se spune cã speranþa

moare ultima, la mine a murit prima.
Un alt telefon, de la fata mea, aflatã în
vacanþã la bunicii materni în Puntea de
Greci, sat aflat pe malul Neajlovului, a
adus un nou val de veºti proaste.

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 2)

Imagini din satul
Puntea de Greci!

Hidroelectrica SA a realizat un profit isto-

ric de 509 milioane lei în primele ºase

luni, cu 28 milioane lei mai mare decât în

perioada similarã a anului trecut, în condi-

þiile unei scãderi a veniturilor, fapt ce a

prilejuit multe critici potrivit cãrora, admi-

nistratorul judiciar al societãþii, Remus

Borza, ar fi tãiat masiv din bugetul de in-

vestiþii pentru a obþine acest rezultat.

Domnia sa a respins aceste acuzaþii ºi

ne-a declarat, într-un interviu, cã face su-

ficiente investiþii ºi lucrãri de mentenan-

þã, dar la un preþ mult mai mic decât îna-

inte de intrarea companiei în insolvenþã.

Remus Borza susþine cã lucrãrile la supra-

preþ umflau bugetele de investiþii înainte

de 2012 ºi cã Hidroelectrica a fost

cãpuºatã de aproape 500 de “bãieþi

deºtepþi”. Avocatul afirmã cã de doi ani

negociazã cu firme precum Hidrocon-

strucþia, Romelectro sau Energomontaj,

diminuarea valorii lucrãrilor la investiþiile

în curs ºi susþine cã se va ajunge la denun-

þarea contractelor dacã nu se înþeleg asu-

pra noilor preþuri. Domnul Borza ne-a mai

spus cã lucrãri supraevaluate au toþi con-

tractorii. Administratorul judiciar al Hidro-

electrica ne-a mai detaliat în interviu cum

a redus costurile pentru sporirea profitabi-

litãþii companiei ºi ce planuri de eficienti-

zare mai are în perioada urmãtoare.

Consiliul Investitorilor Strãini susþine

reducerea CAS, dar aceastã mãsurã

trebuie sã fie sustenabilã, în aºa fel

încât bugetul sã se poatã încadra anul

viitor ºi în anii urmãtori în þintele de de-

ficit fãrã sã fie necesare alte majorãri

de impozite, ne-a declarat într-un inter-

viu domnul Mihai Bogza, preºedintele

Consiliului Investitorilor Strãini (FIC) .

Domnia sa nu-ºi doreºte ca reducerea

CAS în acest an sã genereze majorãri

de alte taxe anul viitor, pentru cã, la ni-

velul de evaziune care atinge aproape

50% la anumite categorii de impozite,

cei care în mod obiºnuit îºi plãtesc taxe-

le vor trebui sã compenseze ºi ceea ce

nu achitã evazioniºtii, iar membrii FIC,

care sunt printre cei mai conºtiincioºi

contribuabili, vor fi cei mai afectaþi.

Remus Borza

Citiþi, în pagina 2, articolul
„Mihai Heriºanu, Argeº: Agricultorii

vor pierde cel puþin 40% din producþie”.

Sarcinile de serviciu ale
ASF sunt “proiecte speciale”
care meritã prime
l Senatorul Cosmin Nicula: “Le recomand
reprezentanþilor ASF sã fie foarte atenþi la ce fac,
pentru cã, în septembrie, dupã ce vacanþa
parlamentarã va lua sfârºit, ne vom întâlni din nou!”

Unii salariaþi ai ASF, care au
muncit pentru proiecte spe-
ciale, vor fi recompensaþi

cu prime, a declarat ieri Miºu Negri-
þoiu, preºedintele Autoritãþii pentru
Supraveghere Financiarã (ASF).

Domnia sa a anunþat ieri, pe un
post de televiziune: “Avem deja
douã proiecte, douã colective care au
muncit foarte bine ºi foarte serios,
dupã cum ºtiþi. Spre exemplu: rapor-
tul pe care l-am prezentat la Parla-
ment ºi pe care l-am afiºat ºi pe site
este fãcut de un colectiv sârguincios,
care a muncit în douã sãptãmâni ºi au

fãcut o lucrare remarcabilã ºi cred cã
ei meritã o primã. ªi o sã mai dãm ºi
alte exemple. Pur ºi simplu, proiecte
de impact pentru organizaþie. Noi
avem atâtea proiecte acum ºi sunt
atâtea lucruri de transformat, cã vre-
au sã mobilizez colectivul, ca sã se
angajeze la aceste proiecte”.

Raportul de activitate ASF este
prevãzut sã fie întocmit, în Regula-
mentul ASF ºi, deci, reprezintã sar-
cinã de serviciu.

MARIA GAGIU

(continuare în pagina 3)

Citiþi, în pagina 16,
WSJ: “Subsidiarele bãncilor ruseºti
din Austria, Cipru, Cehia, Slovacia,

Ungaria, Germania ºi Franþa,
exceptate de la sancþiuni”.


