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n Pogonaru îºi mutã 14,07% din “Nord”
pe ECDL România
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GRAM AUR = 144,3229 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0873 RON EURO = 4,4413 RON DOLAR = 3,9427 RON

n Clienþii Volksbank
trebuie integraþi în
Banca Transilvania,
înainte de fuziune
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ANDREW PRELEA, AFRICAN CONSOLIDATED RESOURCES:

“Autoritãþile române þin morþiº
sã falimenteze mineritul din Bãiþa”
l Omul de afaceri susþine cã existã interes în cheltuirea a 20 de milioane de euro pentru închiderea minei

(Interviul cu domnul Andrew Prelea, preºedinte ºi director executiv al African Consolidated Resources)

Reporter: Care este poziþia Afri-
can Consolidated Resources în scan-
dalul Bãiþa? Concret, în ce constã
conflictul dintre companie ºi autori-
tãþi?

Andrew Prelea: Vorbim de mai
multe conflicte din punctul de vede-
re al companiei, care este o subsidia-
rã a Vast Resources PLC – societate
listatã pe Bursa din Londra. Am ana-
lizat, în 2012, posibilitatea de a intra
la Remin Baia Mare. Am cheltuit 1,5
milioane dolari ºi am fãcut studii ºi
toate diligenþele necesare pentru a
pune pe masa autoritãþilor române o
ofertã. Dupã care, oficialii români
ne-au spus cã ei nu cred cã African
Consolidated Resources are capa-
citatea sã redeschidã minele, chiar
dacã noi am venit în proiect cu mai
multe bãnci internaþionale de investi-
þii, care au spus cã ne pun la dispoziþie
fondurile necesare pentru Remin, de
îndatã ce semnãm contractul. Am fi
putut crea 13.000 de locuri de muncã
pe toatã durata proiectului ºi am fi plã-
tit la bugetul de stat taxe de 1,6 miliar-
de dolari în 15 ani de activitate.

A consemnat

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

MINISTRUL DE
EXTERNE SLOVAC
AVERTIZEAZÃ:

“Spaþiul
Schengen, fãcut
fãrâme de fluxul
necontrolat de
imigranþi”
l Victor Negrescu:
“Spaþiul Schengen nu
are nicio legãturã cu
migraþia”

Spaþiul Schengen de liberã cir-
culaþie a fost “fãcut fãrâme”
de fluxul necontrolat de imi-

granþi pe continentul european, a
declarat, ieri, ministrul de externe al
Slovaciei, Miroslav Lajcak, potrivit
AFP, citatã de Agerpres. Oficialul a
mai spus cã imigranþii trec absolut
liber prin þãrile care sunt responsa-
bile sã-i protejeze frontiera.

”În vremuri normale, este dificil
sã obþii o vizã Schengen, în timp ce
acum zeci de mii de persoane circulã
pe acolo fãrã niciun control. ªi atunci,
existã acest Schengen sau nu?”, a de-
clarat ºeful diplomaþiei slovace, la fi-
nalul unei reuniuni a guvernului de
la Bratislava.

Guvernul de stânga al lui Robert
Fico propune nu doar o protecþie
crescutã a frontierelor spaþiului
Schengen, ci ºi, o reflecþie asupra ca-
uzelor imigraþiei”.

C.I.

(continuare în pagina 6)

ANAF vrea sã fie
Fiscul american
l Diaconu: “ANAF nu poate finaliza reforma
din poziþia de rudã sãracã a Finanþelor, aflatã la
discreþia decizionalã a funcþionarilor din
minister” l Eugen Teodorovici: “E normal ca
ANAF sã fie separatã de Ministerul Finanþelor”
l Ialomiþianu despre un board al ANAF: “O
greºealã, ministrul Finanþelor va fi de decor”

Agenþia Naþionalã de Administra-
re Fiscalã (ANAF), prin vocea
preºedintelui Gelu Diaconu, vrea
autonomie decizionalã
pentru o reformã com-
pletã a instituþiei.
Preºedintele ANAF i-a propus în
aceastã sãptãmânã premierului Vic-
tor Ponta o formulã de reorganizare
care sã consolideze autonomia deci-
zionalã a instituþiei, în afara con-
diþionalitãþilor de ordin politic con-
junctural ce apar la fiecare ciclu elec-

toral. Domnia sa a declarat: “Propu-
nerea mea a vizat constituirea unui
board de specialiºti cu prestigiu

recunoscut, pe modelul
Fiscului american, pe
care îl vom adapta,

fireºte, cadrului legislativ autohton
ºi care va coordona politicile ºi stra-
tegia ANAF, în locul unei singure
persoane, respectiv în locul
preºedintelui ANAF. (A.S.)

(continuare în pagina 2)

LAGARDE:
“Riscurile se pot
extinde rapid de la
o economie la alta”

Recenta volatilitate arãtatã de pie-
þele financiare indicã rapiditatea cu
care se extind riscurile de la o econo-
mie la alta, a declarat directorul ge-
neral al FMI, Christine Lagarde,
într-o conferinþã la Jakarta.

Domnia sa a subliniat, potrivit Re-
uters: „În ultimele sãptãmâni s-a de-
monstrat cã Asia se aflã în centrul
economiei mondiale ºi am vãzut cât
de mult se pot extinde problemele de
pe o piaþã asiaticã în restul lumii.
Economia mondialã se confruntã cu
factori negativi generaþi de reechili-
brarea economiei chineze, creºterea

lentã din Japo-
nia, scãderea
preþurilor ma-
teriilor prime ºi
incertitudinile
provocate de
p e r s p e c t i v a
m a j o r ã r i i
dobânzilor în
Statele Unite”.

Pieþele de
capital ºi valutare la nivel global au
înregistrat fluctuaþii mari de la deci-
zia de luna trecutã a autoritãþilor din
China de a devaloriza yuanul. Direc-
torul general al FMI a mai spus cã, în
contextul volatilitãþii pieþelor, fieca-
re þarã trebuie sã-ºi adapteze politici-
le, care trebuie sã includã consolida-
rea protecþiei prin politici fiscale pru-
dente, þinerea sub control a creºterii
excesive a creditãrii, folosirea cursu-
lui valutar, care sã acþioneze ca absor-
bant al ºocurilor, menþinerea rezerve-
lor valutare la un nivel corespunzãtor
ºi întãrirea reglementãrilor.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 3)

LA TRIBUNALUL BUCUREªTI

Douã noi procese colective ale
ANPC - judecate astãzi
l Acþiunile sunt îndreptate contra Alpha Bank ºi Credit Europe Bank IFN
l ANPC a câºtigat, pe fond, primul proces colectiv împotriva unei bãnci,
respectiv OTP Bank l Dacã ANPC va câºtiga în acþiunile judecate astãzi,
decizia justiþiei va fi extinsã asupra tuturor contractelor similare cu cele ce fac
obiectul acestor dosare

Douã procese colective pe clauze
abuzive, intentate de Autoritatea Na-
þionalã pentru Protecþia Consumato-
rilor (ANPC) împotriva Credit
Europe Bank IFN ºi Alpha Bank, ur-
meazã sã fie judecate, astãzi, la Tri-
bunalul Bucureºti.

Dacã acestea vor fi câºtigate de
ANPC, decizia instanþei va trebui
extinsã asupra tuturor contractelor

de credit similare cu cele care fac
obiectul cauzelor pe rol.

Potrivit informaþiilor primite de la
Autoritate, în cazul ANPC versus
Credit Europe Bank IFN SA, vor
avea loc discuþii pe cererile de inter-
venþii, pe excepþiile invocate de ban-
cã ºi pe fondul cauzei. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

ANDREEA CRISTOFORIDIS:

“Banca Româneascã
mã ºantajeazã”
l Doamna Cristoforidis susþine cã banca o obligã sã
semneze cã acceptã sã plãteascã 500 lei pentru un
acord pe care, altfel, instituþia nu îl elibereazãl Banca
Româneascã: “Acest comision unic se încadreazã în
normele legale” l ANPC analizeazã cazul

Banca Româneascã îºi ºantajeazã
clienþii, susþine Andreea Cristofori-
dis, care are un credit contractat în
franci elveþieni (CHF) de la aceastã
bancã.

Domnia sa ne-a declarat: “Banca
m-a ºantajat cã, dacã nu semnez cã
accept sã plãtesc un comision de 500
de lei ca sã-mi elibereze un acord
care-mi este necesar la închirierea
imobilului pus garanþie pentru con-

tractarea creditului, nu-mi dã respec-
tivul document. Eu le-am spus de la
început cã nu concep sã plãtesc o
astfel de sumã, am fãcut ºi plângeri,
inclusiv la ANPC, dar ei mã obligã
sã semnez un act adiþional, prin care
îmi dau acordul cu privire la aceasta
taxã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

PONTA A ANUNÞAT CÃ VA DEVANSA MÃSURILE DIN CODUL
FISCAL, DACÃ ÎI MERGE ECONOMIA

Reducerea impozitului
pe dividende, în octombrie?
l Coaliþia pentru Dezvoltarea României: “Reducerea TVA este
insuficientã pentru a creºte competitivitatea economiei”

Oamenii de afaceri au cerut,
marþi, în cadrul întâlnirii cu
premierul Victor Ponta, im-

plementarea de urgenþã a mãsurilor
din Codul Fiscal, pe care liderii po-
litici tocmai le-au amânat pentru
2017, pr in consens , dupã ce
preºedintele Klaus Iohannis a respins
promulgarea legii.

Surse din mediul de afaceri ne-au
spus, însã, cã autoritãþile nu le-au dat
prea mari speranþe, în cadrul întâlni-
rii, cã le vor fi acceptate doleanþele.

Dar Victor Ponta a declarat cã mã-
surile destinate mediului de afaceri
care sunt conþinute de Codul Fiscal,
dar care au fost amânate pânã la 1 ia-

nuarie 2017, pot intra în vigoare mai
devreme dacã “datele certe ºi realitã-
þile economice” o permit, el pre-
cizând cã l-a informat ºi pe preºedin-
tele Iohannis. Acest anunþ a fost întã-
rit, ieri, ºi de ministrul Finanþelor,
Eugen Teodorovici.

Cei doi nu au menþionat ce mãsuri
ar putea fi devansate cu prioritate.

Cu toate acestea, surse citate de Rea-
litatea TV au declarat cã Guvernul pre-
gãteºte o ordonanþã de urgenþã, în oc-
tombrie, pentru reducerea impozitului
pentru dividende, de la 16%, la 5%.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

n Ana Birchall: “Solicit
reluarea urgentã a
dezbaterii proiectului
meu pe tema conversiei”
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Mai mulþi mineri din zona Bãiþa ªtei s-au
blocat în subteran începând de marþea
trecutã, solicitând condiþii de muncã mai
bune ºi deblocarea activitãþilor unor firme
private asociate cu societatea de stat Bãi-
þa SA. Ieri la prânz, s-a încheiat protestul
de la mina Bãiþa, unde 55 de persoane au
stat blocate în subteran, iar 12 s-au aflat
în greva foamei.
Evenimentul a scos la ivealã un conflict
între autoritãþi ºi compania de stat Bãiþa
SA versus firmele private Bãiþa Bihor SA
ºi African Consolidated Resources, dar ºi
relaþiile juridice încâlcite ale societãþii de
stat cu aceste firme.
African Consolidated Resources susþine
cã este partenerul Bãiþa SA prin achiziþio-
narea companiei Mineral Mining, aflatã
acum în faliment.
Bãiþa SA ºi Mineral Mining au fost asocia-
te pentru exploatarea resurselor polime-
talice, iar African Consolidated Resour-
ces a solicitat reluarea producþiei.
În ecuaþie este ºi compania privatã “Bãiþa
Bihor”, care a luat de la Bãiþa SA licenþa
de exploatare a calcarului.
Autoritãþile locale susþin cã firmele priva-
te îi folosesc pe minerii blocaþi în subteran
ca armã de ºantaj, pentru cã le-a fost re-
fuzat dreptul de exploatare a resurselor.
Conducerea African Consolidated Reso-
urces a respins aceste afirmaþii, spunând
cã minerii au iniþiat protestul de bunã voie
ºi a acuzat de dezinformare autoritãþile
centrale ºi locale. African Consolidated
Resources ºi Bãiþa Bihor au afirmat cã li se
refuzã fãrã temei legal dreptul de exploa-
tare a resurselor polimetalice ºi de calcar

din zonã.
În acest context, Ministerul Economiei a
venit cu precizãri privind motivul refuzu-
lui, susþinând cã asocierea pe licenþa de
exploatare a calcarului dintre Bãiþa SA ºi
Bãiþa Bihor SA, încheiatã în 18.03.2014,
a fost asumatã, în calitate de director ge-
neral al SC Bãiþa SA, de doamna Maria
Rodica Trip, care a fost ºi acþionar majori-
tar la societatea Bãiþa Bihor SA, pânã pe
data de 19 decembrie 2013. Instituþia a

mai afirmat cã doamna Trip, în calitate de
director general al societãþii Bãiþa SA, a
acceptat inserarea unor clauze prin care
se creeazã premisele ca, în cazul în care
SC Bãiþa SA nu va mai putea continua ex-
ploatarea licenþei datoritã modului în care
este administratã chiar de domnia sa,
aceastã licenþã sã fie transferatã fãrã
echivoc cãtre Bãiþa Bihor SA, societate la
care doamna Maria Rodica Trip a fost ac-
þionar majoritar.

Despre solicitarea fãcutã de compania
African Consolidated Resources SRL de a
se asocia la licenþã cu Bãiþa SA pentru
exploatarea resurselor polimetalice, Mi-
nisterul Economiei spune cã nu sunt înde-
plinite condiþiile legale: „Mineral Mining
SA, firmã preluatã de African Consolida-
ted Resources SRL, are datorii la Bãiþa
SA. Asigurarea de cãtre SC African Con-
solidated Resources SRL a unei sume de
bani într-un cont escrow nu atrage dupã
sine ºi plata datoriei faþã de Bãiþa SA”.
În 2014, activitatea societãþii Bãiþa SA a
fãcut obiectul unor verificãri demarate de
corpul de control al ministrului Economiei,
care, constatând deficienþe grave în acti-
vitate, a sesizat DNA. Procurorii antico-
rupþie cerceteazã acum cazul, dupã cum
ne-au declarat recent surse apropiate si-
tuaþiei, care au afirmat cã înstrãinarea li-
cenþei cãtre firmele private face obiectul
cercetãrilor penale.
Într-un interviu acordat ziarului BURSA,
Andrew Prelea – preºedinte ºi director
executiv al African Consolidated Resour-
ces – ºi-a argumentat poziþia, susþinând
cã autoritãþile noastre nu au temei legal
sã respingã cererea companiei de a relua
asocierea cu Bãiþa SA ºi de a relua exploa-
tarea minereurilor polimetalice. Domnia
sa a acuzat autoritãþile cã vor sã falimen-
teze mineritul din Bãiþa, pentru cã au inte-
res sã cheltuiascã 20 de milioane de euro
pentru lucrãri de închidere a minelor.
Andrew Prelea ne-a spus cã, prin prelua-
rea Mineral Mining, African Consolidated
Resources este deþinãtorul de drept al li-
cenþei ºi minei polimetalice de la Bãiþa.

FINANTE

FMI:
“Fiecare þarã
trebuie sã-ºi
adapteze
politicile la
volatilitatea
pieþelor
financiare”.


