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Tragedie shakespearianã
în Moldova
l Viorel ºi Andrei Hrebenciuc, arestaþi în dosarul retrocedãrilor ilegale de
pãduri l Numele lui Hrebenciuc, vehiculat ºi în afacerea Rafo, una dintre
temele preferate de Bãsescu în campania electoralã din 2004

F

ostul deputat PSD Viorel
Hrebenciuc a fost reþinut,
ieri, în dosarul retrocedãrilor ilegale de pãduri, procurorii cerând judecarea propunerii de
arestare preventivã, dupã ce fiul sãu
Andrei a fost arestat pentru 30 de zile.
Dacã Julieta ºi Romeo ar fi supravieþuit, atunci întâmplãrile de pânã la
maturitate ar fi fost cele pe care le-au
trãit Andrei Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hrebenciuc, ºi Elena Bãsescu,
fiica lui Traian Bãsescu.
Adicã, tata Capulet l-ar fi bãgat la
pârnaie ºi pe Montague Hrebenciuc

ºi pe fi’su, dar mai întâi pe fi’su, pentru cã l-a supãrat mai tare.
În 2007, Andrei Hrebenciuc ºi
Elena Bãsescu au avut o relaþie care
s-a încheiat la începutul anului 2008,
în timp ce pãrinþii lor erau adversari
politici.
Hrebenciuc tatãl este considerat
marele maestru al combinaþiilor al
PSD, dispunând totodatã de un aparat de analizã relativ exact al preferinþelor electoratului. Capacitatea lui
de analizã l-a fãcut un fel de eminenþã cenuºie a politicii PSD, cuvântul
sãu având o misterioasã putere în

partid.
Andrei Hrebenciuc este membru
în Consiliile de Administraþie de la
SIF Moldova ºi Biofarm, societãþi
care s-au delimitat de faptele anchetate în dosarul penal. Intrarea fiului
lui Hrebenciuc în conducerea SIF
Moldova a fost consideratã drept expresia influenþei tatãlui sãu asupra
SIF2, deºi Andrei Hrebenciuc a declarat cã a reuºit sã obþinã votul acþionarilor pe cont propriu.
MARIA PELTAN
(continuare în pagina 12)

Acoperitul Robert Turcescu descoperã
afacerea Megapower

O

fiþerul auto-descoperit Robert Turcescu are zilele
acestea o activitate febrilã
pe propriul site, dar ºi pe o reþea de
socializare, dupã ce, pe 12 septembrie, îºi anunþa posibila retragere din
presã.
Imediat dupã ce s-a deconspirat,
Robert Turcescu anunþa: ”Am
spus cã vã cer iertare (…) Eu de
mâine nu voi mai face aceastã emi-

Obligaþiunile de
stat italiene revin
pe creºtere
Titlurile de stat italiene ºi-au oprit,
la data de 28 octombrie, declinul
consemnat în cele douã zile precedente, chiar dacã în cadrul unei licitaþii de obligaþiuni de ieri a crescut
costurile împrumuturilor þãrii.
Avansul de ieri a venit dupã anunþul privind creºterea încrederii întreprinzãtorilor italieni în economia
naþionalã.
Randamentul titlurilor italiene cu
scadenþa la zece ani era aproape nemodificat în jurul orei locale14:27,
faþã de ziua precedentã: 2,54%.
Luni, randamentul urcase cu patru
puncte de bazã (0,04 puncte procentuale), acesta fiind cel mai important
avans din 20 octombrie pânã în
prezent.
Ieri, Trezoreria de la Roma a plasat titluri de 3,5 miliarde euro (4,4
miliarde dolari). Statul italian a
vândut obligaþiuni de 2,5 miliarde
euro cu maturitatea în august 2016,
cu un cupon zero, la un randament
mediu de 0,692%, faþã de 0,385% la
licitaþia anterioarã, din 25 septembrie. Trezoreria a mai plasat titluri de
un miliard de euro cu maturitãþi în
septembrie 2024 ºi septembrie 2026.
Italia, cea mai mare piaþã a datoriilor
din zona euro, are ca þintã sã vândã,
la data de 30 octombrie, titluri de 4,5
miliarde euro, cu scadenþa în 2019 ºi
2020.
V.R.
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siune. Nu ºtiu dacã se numeºte retragere din presã. Pânã când un
drept judecãtor va spune dacã am
greºit sau ba, pânã la acel moment,
nu mai am puterea sã apar public.
Eu, cu astfel de povarã nu mai pot
trãi”.
În discursul halucinant de atunci,
care a dat naºtere multor speculaþii,
Robert Turcescu a mai spus:
“Sfârºitul nu este aici”.

Pe 2 octombrie, însã, a anunþat cã
nu exclude o posibilã revenire în
presã, iar pe 14 octombrie a început
sã posteze pe site-ul sãu diverse informaþii.
Pe 25 octombrie a început sã
publice informaþii despre dosarul Megapower, o afacere a anilor 1990 în care au fost implicaþi
mai mulþi politicieni ºi care se
pare cã a lãsat statul român cu o

gaurã de circa 12 milioane de dolari.
“Tic-Tac” sunt cuvintele pe care le
scrie Turcescu la finalul postãrilor,
sugerând cã “bate ceasul” deznodãmântului ºi cã, într-un mod misterios, el, ofiþerul acoperit-descoperit,
ºtie asta.
A.S.
(continuare în pagina 13)

PRIMELE ARESTÃRI PREVENTIVE ÎN
DOSARUL MICROSOFT

DNA: „Cocoº a luat ºpagã
9 milioane de dolari printr-un
lanþ de firme off-shore”

D

irecþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) a dispus, ieri,
urmãrirea penalã a
omului de afaceri
Dorin Cocoº (fostul
soþ al Elenei Udrea,
în prezent candidat la
prezidenþiale), a fostului ministru al
Comunicaþiilor Gabriel Sandu, a
primarului din Piatra Neamþ, Gheorghe ªtefan, ºi a lui Nicolae Dumitru,

care controleazã grupul de firme Niro.
Cei patru au fost reþinuþi pentru 24 de ore
cu propunere de
arestare preventivã,
fiind acuzaþi de trafic
de influenþã, spãlare
de bani ºi luare de
mitã în dosarul Microsoft.
A.T.
(continuare în pagina 13)

Trenurile lui Cãlin Miticã
riscã sã deraieze
l Omul de afaceri care controleazã Transferoviar ºi
Remarul 16 Februarie, acuzat de constituirea unui
grup infracþional ºi mituirea mai multor funcþionari
publici l În iureºul percheziþiilor de ieri a fost prinsã
ºi compania naþionalã a sãrii Salrom SA

P

rocurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) Cluj au
fãcut, ieri, 22 de percheziþii în
Bucureºti ºi în judeþele Ilfov, Cluj ºi
Galaþi într-un dosar privind infrac-

þiuni de corupþie comise în perioada
2012-2014.
Surse apropiate situaþiei au declarat, ieri dimineaþã, pentru ziarul
BURSA, cã percheziþiile au vizat sediul central al CFR Cãlãtori, dar ºi
Transferoviar Grup ºi Remarul 16
Februarie (firme deþinute de omul de
afaceri Cãlin Miticã).
ALINA TOMA
(continuare în pagina 12)

Bãncile spaniole vor
Un client al fostei “Raiffeisen Capital &
împrumuta 18 miliarde euro Investment” acuzã clauze abuzive
de la BCE, în decembrie
în contractul de intermediere cu banca
Bãncile spaniole vor lua împru- cele opt licitaþii pe care le organizeamuturi de circa 18 miliarde de euro zã instituþia ca mãsurã pentru stimu(23 de miliarde de dolari) în cadrul larea economiei din zona euro. Nivelicitaþiei viitoare de credite ieftine pe lul a fost sub aºteptãrile analiºtilor,
termen lung pe care o va lansa Banca care anticipau o cerere de 100-300
Centralã Europeanã (BCE) în de miliarde de euro.
decembrie, potrivit estimãrilor miOficialii BCE estimeazã cã,
nistrului econoîncepând
cu
miei de la Madrid, INTERNATIONAL tranºa ce va fi lanLuis de Guindos.
satã în decemOficialul spaniol a afirmat ieri, în brie, cererea din partea bãncilor pencadrul unei reuniuni în Parlament: tru programul TLTRO (targeted lon“La prima licitaþie, bãncile spaniole ger-term refinancing operations) de
au contractat aproximativ 15 miliar- creditare pe patru ani va fi mai mare.
de de euro. Aºtept ca instituþiile de BCE le acordã bãncilor din zona
credit din þara noastrã sã solicite euro împrumuturi pe patru ani, cu o
acum 17-18 miliarde de euro”.
ratã anualã a dobânzii de 0,15%, ca
În luna septembrie, 255 de bãnci sã încurajeze creditarea cãtre comeuropene au accesat credite ieftine panii. (A.V.)
acordate de BCE în valoare totalã de
(continuare în pagina 6)
82,6 miliarde euro, în prima dintre

l Clienþii sunt obligaþi sã deschidã cont curent la
Raiffeisen Bank, pentru pãstrarea serviciilor de
brokeraj, potrivit investitorului l Dana Mirela
Ionescu, “Raiffeisen”, precizeazã cã investitorii
îºi pot þine disponibilitãþile la orice bancã

U

n client al fostei societãþi de
brokeraj Raiffeisen Capital&Investment (RCI), care
a fuzionat cu Raiffeisen Bank, acuzã
instituþia cã l-a obligat sã îºi deschidã
cont curent pentru pãstrarea relaþiei
contractuale pe care o avea cu RCI,
în caz contrar banca urmând sã
încheie unilateral contractul de intermediere.
Clientul susþine cã “cerinþa bãncii
se bazeazã exclusiv pe norme interne
ale acesteia, presupune costuri supli-

mentare pentru clienþi ºi nu are o
bazã legalã”.
Domnia sa ne-a transmis: “Consider cerinþa ca fiind abuzivã, ilegalã ºi
de naturã sã afecteze drepturile
clienþilor ºi competiþia, atât în piaþa
de brokeraj, cât ºi în cea bancarã”.
În schimb, reprezentanþii Raiffeisen Bank spun cã investitorii îºi pot
pãstra banii la orice bancã.
G.M.
(continuare în pagina 14)

Dana Mirela Ionescu:
“Deschiderea unui cont curent
la Raiffeisen Bank nu implicã
nici un cost, iar administrarea
acestuia presupune un efort
lunar de doar 4,9 lei”.

Cine va plãti ºi cine va fi responsabil
pentru viitoarele falimente bancare din Europa?

C

ele mai dure teste de stres BURSA, 27.10.2014).
aplicate vreodatã sistemului
ªi atunci, de unde vine aceastã
bancar european, cel
încredere “oarbã” în ceea ce se
puþin conform declaraþiilor
dovedeºte a fi mai mult un
autoritãþilor responsabile penexerciþiu de relaþii publice?
tru derularea lor, au trecut.
Una dintre explicaþiile reChristian Noyer, guvernazultatelor oferite de testele de
torul Bãncii Franþei, s-a decla- CÃLIN stres este datã de revista Risk.
rat extrem de mulþumit de re- RECHEA Într-un articol recent de pe
zultatele “excelente” ale bãnsite-ul publicaþiei se aratã cã
cilor franceze, dupã cum scrie Fi- “uºa rotativã”, prin care personalul
nancial Times. Perfect? Nici pe de- însãrcinat cu supravegherea sisteparte. În acelaºi articol, FT aratã cã mului bancar trece de cealaltã parte a
“bãncile franceze sunt cele mai slabe baricadei ºi invers, funcþioneazã
din Europa conform testelor de stres “mult mai activ în finanþe decât în
alternative” (n.a. vezi ºi articolul “Va alte sectoare”, reflectând “relaþia exreveni încrederea în sistemul bancar trem de strânsã între cei care supraeuropean dupã testele de stres?”, vegheazã ºi cei supravegheaþi”.

Oare nu explicã acest lucru susþinerea necondiþionatã a bãncilor de
cãtre autoritãþile de reglementare ºi
supraveghere, chiar pânã în momen-

unor bãnci sau a sistemului bancar,
dacã tãcerea este rãsplãtitã ulterior
printr-un post bine plãtit în “sectorul
privat”?
La doar o zi dupã publica“Bãncile centrale, în ciuda rea rezultatelor de cãtre BCE
eforturilor ºi declaraþiilor ºi EBA (European Banking
sforãitoare, nu pot elimina Authority), un editorial Blociclul economic. Când vor omberg aprecia cã “bãncile
încã reprezintã o
învãþa lecþia aceºti idioþi?” europene
ameninþare”, deoarece “dacã
ALBERT EDWARDS, testele de stres ar fi fost prea
analist Societe Generale dure, atunci ar fi reprezentat o
loviturã pentru încrederea în
tul în care implozia nu mai poate fi sistemul bancar ºi ar fi aruncat Euroacoperitã decât prin bani publici? În pa într-o altã crizã”.
aceste condiþii, cine ar avea “curaPrintre “compromisurile” amintijul” sã aducã în atenþie fragilitatea te de Bloomberg se aflã utilizarea ac-

tivelor ponderate la risc în determinarea ratelor de capitalizare (n.a. “o
oportunitate pentru a inventa numerele”, dupã cum scrie Bloomberg),
ignorarea fenomenului de “îngheþare” a creditãrii sau vânzarea forþatã a
activelor, precum ºi a pericolului
contagiunii la nivelul sistemului
bancar european.
O altã criticã se referã la ignorarea
scenariului deflaþionist. “Ignorarea pericolului deflaþionist pentru sistemele
bancare din sudul Europei au transformat testul de stres într-o farsã”, a declarat economistul Philippe Legrain, fost
consultant al Comisiei Europene.
(continuare în pagina 14)

