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Radu Hanga,
ales preºedinte
al Asociaþiei
Administratorilor
de Fonduri

Radu Hanga, din Consiliul de
Administraþie al SIF Moldova, este
noul preºedinte al Asociaþiei Admi-
nistratorilor de Fonduri (AAF), în
urma alegerilor de sâmbãtã, conform
unor surse din piaþã.

Funcþia de vicepreºedinte va fi ocu-
patã de Horia Gusta, de la SAI Certin-
vest, iar din Consiliul Director vor mai
face parte Cristian Pascu (depozitarul
BCR), Dorina Josan (SAI BT Asset
Management), Robert Burlan (SAI
Raiffeisen Asset Management), Da-
niela ªtefu (SAI OTP-Asset Manage-
ment) ºi Dan Nicu (BRD Asset Mana-
gement), potrivit surselor.

Daniel Stoicescu (de la SAI Munte-
nia Invest) ºi-a retras, vineri, candida-
turapentru funcþiadepreºedinteAAF.

Alegerile s-au þinut în contextul în
care Dragoº Neacºu, directorul ge-
neral al “Erste Asset Management”,
a demisionat, anterior, de la condu-
cerea AAF, pe fondul disensiunilor
cu alþi jucãtori din piaþã.

Erste Asset Management, cel mai
mare administrator de fonduri de la
noi, nu mai are nici un membru în
conducerea Asociaþiei.

În perioada urmãtoare, se pare cã
Asociaþia îºivacãutaºiundirectorexe-
cutiv. AAF reuneºte 19 societãþi de
administrare a investiþiilor (SAI),
care administreazã 53 fonduri deschi-
se de investiþii (OPCVM) ºi 14 fon-
duri închise de investiþii (AOPC), 5
Societãþi de Investiþii Financiare
(SIF), 3 bãnci depozitare, conform
informaþiilor de pe site-ul Asociaþiei.

Activele nete ale fondurilor locale
exprimate în euro au crescut uºor în
luna septembrie, cu 0,2%, la 4,44 mi-
liarde euro, iar creºterea (în lei) în anul
2015afost7,3%,potrivitAAF. (A.A.)

RÃZVAN NICOLESCU, PREªEDINTE CA ACER:

„Este momentul ca UE sã
îºi consolideze abordarea
comunã în energie”

Reporter: Ce progrese a fãcut Co-
misia Europeanã pentru implementa-
rea proiectului Uniunii Energetice?

Rãzvan Nicolescu: Este un pro-
iect aflat încã în lucru, care sper sã
aibã o finalitate cât mai ambiþioasã.
Implementarea lui nu este uºoarã,

însã cred cã este momentul ca Uniu-
nea Europeanã sã îºi consolideze
abordarea comunã dupã ce au trecut
60 de ani de la semnarea Tratatului
Cãrbunelui ºi Oþelului.

Reporter: În ce condiþii poate
acest proiect sã ajute România sã de-

vinã hub energetic regional?
Rãzvan Nicolescu: În primul

rând, trebuie sã ne ajutãm noi. Avem
nevoie de o strategie energeticã, de
viziune, determinare ºi integritate.
De la Uniunea Europeanã (UE) ar
putea veni bani dacã vom fi inteli-
genþi sã îi accesãm.

Reporter: Având în vedere cã UE
îºi doreºte o piaþã unicã de energie ºi
de gaze, consideraþi cã trebuie defi-
nit consumatorul vulnerabil la nivel
european ºi nu de fiecare stat în par-
te? Trebuie UE sã ia în consideraþie
alocarea de ajutoare pentru toþi con-
sumatorii vulnerabili?

Rãzvan Nicolescu: Cred cã este
nevoie de un concept comun euro-
pean în ceea ce priveºte sãrãcia ener-
geticã ºi vulnerabilitatea consuma-
torilor. Nu poþi sã vorbeºti de o piaþã
unicã europeanã de energie fãrã un
astfel de concept.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 15)

NICOLAE CINTEZÃ, BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI:

“BNR nu a primit datele
celor nominalizaþi pentru
conducerea CEC Bank”
l Surse: “Dupã retragerea lui Lucian Anghel, nu
a mai fost fãcutã nicio nominalizare pentru
funcþia de prim-vicepreºedinte”

Banca Naþionalã a României
(BNR) nu a primit, încã, do-
cumentaþia necesarã pentru

ca sã poatã analiza ºi sã dea avizul
persoanelor nominalizate pentru
noua conducere a CEC Bank, ne-a
spus, vineri, Nicolae Cintezã, direc-
torul Direcþiei de Supraveghere din
Banca Centralã.

Domnia sa ne-a precizat, în mai -
când Enache Jiru, secretar de stat în
Ministerul Finanþelor Publice
(MFP), a fost nominalizat de acþio-
narii CEC Bank sã preia funcþia de

Director general - Preºedinte al Con-
siliului de Administraþie, deþinutã în
prezent de Radu Graþian Gheþea -,
cã, în funcþie de cât de repede va pri-
mi BNR referinþele legate de persoa-
nele nominalizate la conducerea
CEC Bank, procedura de avizare
poate dura pânã la câteva luni. Dom-
nia sa ne-a declarat, la acea vreme:
“Au fost cazuri în care am dat avizul
în douã-trei sãptãmâni ºi cazuri în
care am avizat persoanele respective
în trei-patru luni, pentru cã a trebuit
sã aºteptãm ca referinþele sã vinã din
strãinãtate. În cazul de faþã, nu este
nimeni care sã fi lucrat în alte þãri,
astfel încât nu cred cã vom avea pro-

bleme”.
Domnul Cintezã ne-a mai precizat

cã cei nominalizaþi vor participa la
un interviu, Banca Naþionalã a
României acordând avizele în fun-
cþie de rezultatele acestuia.

Fiecare membru al conducerii
bãncii va fi schimbat atunci când
persoana numitã pentru respectiva
funcþie va primi girul BNR, fãrã sã
depindã de momentul în care Banca
Centralã acordã avizele celorlalþi re-
prezentanþi din management, ne-a
mai spus domnia sa.

E.O.

(continuare în pagina 7)

Piperea declanºeazã acþiunile
în încetare împotriva bãncilor
ºi în cazul Volkswagen

A sociaþia Parakletos, con-
dusã de avocatul Gheor-
ghe Piperea, se pregã-

teºte sã declanºeze, de sãptãmâna
aceasta, acþiunile în încetare
împotriva bãncilor ºi în cazul
Volkswagen.

“Vom declanºa noi astfel de pro-
cese, fie direct în numele unor recla-
manþi, fie în numele Aso-
ciaþiei Parakletos, o or-
ganizaþie pentru protec-
þia consumatorilor”, a scris avocatul
pe pagina sa de Facebook.

Domnia sa a menþionat: “ANPC
(n.r. Asociaþia Naþionalã pentru Pro-
tecþia Consumatorilor) poate interzi-
ce sau poate dispune încetarea prac-
ticilor comerciale înºelatoare din do-
meniul (i) creditelor de retail, (ii) al
vânzãrilor de Volkswagen cu softuri
care pãcãlesc testele de emisii de
substanþe toxice în atmosferã ºi (iii)
al vânzãrilor de maºini care aratã
consumuri de 5-6 litri de motorinã pe

suta de kilometri când, în realitate,
consumul este dublu. ªi tribunalele
pot face asta, prin proceduri urgente,
fãrã necesitatea producerii de probe
ale prejudiciului sau ale vinovaþiei
comercianþilor.

În domeniul creditelor de retail,
ANPC sau instanþele pot interzice
clauzele abuzive de genul dobânzii

care variazã dupã indicii
interni ai pieþei, de genul
comisionului «de frun-

zã-verde» sau de genul indexãrii
ratelor în franci elveþieni la cursul
zilei.

Întrucât nici BNR, nici asociaþiile
profesionale ale dealer-ilor de
maºini nu le vor spune ANPC ºi/sau
instanþelor cum se poate face asta, o
sã atrag eu atenþia celor interesaþi
asupra dispoziþiilor art. 13 din Legea
nr. 363/2007 privind practicile co-
merciale incorecte. (E.O.)

(continuare în pagina 2)

JUSTITIE

O IDEE INEDITÃ, ULTERIOR RETRACTATÃ:

Desfiinþarea
BVB

I
deea oportunitãþii desfiinþãrii
Bursei de Valori Bucureºti, o
opinie atribuitã sãptãmâna tre-
cutã de un ziar financiar Oanei

Petrescu, partener coordonator al di-
viziei de consul-
tanþã în manage-
ment a Deloitte
România, a fost
prezentatã, vineri,
la o emisiune de la
RFI, sponsorizatã
de OMV Petrom,
deºi, joi, declara-
þia fusese retracta-
tã de autoare.

J u r n a l i s t u l
Constantin Rud-
niþchi, care pre-
zintã o rubricã
economicã la RFI,
nu a citat ziarul, ci
a spus, pur ºi sim-
plu: “Doamna
Oana Petrescu ºi
domnul George
Mucibabici, doi
foºti bancheri ºi
actuali reprezen-
tanþi ai unei mari companii interna-
þionale de consultanþã, au fãcut o
propunere ºoc: desfiinþarea Bursei
de Valori Bucureºti. Ideea aduce în
dezbatere o serie de argumente: se
afirmã cã piaþa bursierã nu a mai
atras companii cu capital privat din
anul 2008. Au existat în schimb mai

mult firme cu capital majoritar de
stat, care au fost listate cu pachete
minoritare, la Bursa de Valori din
Bucureºti. În plus, spun contestatarii
Bursei, costurile listãrii ºi ale

transparenþei sunt mari, astfel cã an-
treprenorii români nu sunt atraºi de
listarea companiei pe piaþa de capi-
tal. Publicul larg, spun cei doi
consultanþi, nu este informat ºi nu in-
vesteºte în companiile cotate la bursã.

În concluzie, propunerea doamnei
Oana Petrescu este ca firmele

româneºti sã se listeze la Londra
pentru cã este mai eficient”.

Acþionarii OMV Petrom, compa-
nia care sponsorizeazã rubrica de la
RFI, au aprobat, recent, listarea la

Bursa din Londra,
la propunerea
Fondului Proprie-
tatea. În plus, De-
loitte Audit SRL,
care a pus în di-
scuþie funcþionali-
tatea BVB, a fost
auditorul inde-
pendent al Petrom
din anul 2004
pânã în 2010, ul-
terior fiind înlo-
cuit cu Ernst&Yo-
ung, devenit EY.

Deloitte Audit
SRL este ºi audi-
torul Fondului
P r o p r i e t a t e a ,
prestând pentru
acesta ºi serviciile
legate de listarea
secundarã la Lon-
dra.

Reprezentanþii OMV Petrom nu
au rãspuns pânã la închiderea ediþiei
dacã susþin oficial ideea desfiinþãrii
BVB prezentatã în cadrul emisiunii
RFI.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

ODETA NESTOR, ONJN:

“Trebuie schimbatã mentalitatea conducerii
ºi a angajaþilor Loteriei”

l ªeful Oficiului pentru Jocuri de Noroc: “Cu siguranþã vor fi schimbãri în
echipa actualã de management a companiei”

Reporter: Cum vedeþi decizia
Guvernului de a trece Loteria
Românã, prin Ordonanþã de Urgen-
þã, în subordinea ONJN?

Odeta Nestor: Având în vedere si-
tuaþia în care se gãseºte Compania Na-
þionalã Loteria Românã, prin scãderea
profitului în mod constant în ultimii
ani, ca urmare a informaþiilor negative
apãrute în spaþiul public, informaþii
care au slãbit încrederea populaþiei în

aceastã instituþie, precum ºi a manage-
mentului nespecializat în domeniul
specific al jocurilor de noroc din ulti-
ma vreme, Guvernul României a con-
siderat cã, pentru o perioadã determi-
natã de timp, coordonarea activitãþii
companiei sã fie asiguratã de cãtre
ONJN, date fiind expertiza ºi rezulta-
tele pozitive înregistrate de cãtre Ofi-
ciu, de la înfiinþare pânã în prezent, în
domeniul pieþei jocurilor de noroc din

România ºi Europa.
Aceastã decizie are în vedere adap-

tarea activitãþii ºi a managementului la
dinamica ºi specificul pieþei interne ºi
mai ales europene, prin implementa-
rea unui plan coerent de dezvoltare a
afacerii, bazat pe principii economice
solide ºi de guvernanþã corporativã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

A sosit momentul ca Uniunea Europeanã (UE) sã îºi

consolideze abordarea comunã dupã ce au trecut 60

de ani de la semnarea Tratatului Cãrbunelui ºi Oþelu-

lui, considerã Rãzvan Nicolescu, preºedinte al Consi-

liului de Administraþie al ACER (Agenþia Europeanã

de Reglementare în Energie) ºi consultant în cadrul

Deloitte România. Domnia sa ne-a declarat cã nu va

mai candida pentru funcþia de la ACER, apreciind cã

cei ºase ani petrecuþi în cadrul instituþiei sunt sufi-

cienþi. Domnul Nicolescu ne-a spus cã este nevoie de

un concept comun european în ceea ce priveºte sãrã-

cia energeticã ºi vulnerabilitatea consumatorilor, fãrã

de care nu putem vorbi despre piaþa unicã europeanã

de energie.

Odeta Nestor: “Vom fi drastici în de-

mersul de schimbare a mentalitãþii, de

creare a unei echipe închegate ºi coe-

rente ºi nu vom ezita niciun moment sã

ne despãrþim fãrã regrete de orice an-

gajat care nu are capacitatea sã lucre-

ze ca parte a echipei ºi care nu trateazã

sarcinile ºi obiectivele stabilite cu ma-

ximã seriozitate”.

Mentalitatea conducerii ºi a angajaþilor

Loteriei trebuie schimbatã, este de pãre-

re Odeta Nestor, preºedintele Oficiului

Naþional pentru Jocuri de Noroc (ONJN),

care a preluat, recent, Loteria Românã.

Printre altele, domnia sa ne-a spus, în

cadrul unui interviu, cã în mod sigur

vor fi schimbãri în echipa actualã de

management a companiei.

Loteria Românã a fost preluatã de

ONJN, printr-o Ordonanþã de Urgenþã,

în pline cercetãri efectuate de procurorii

Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA)

la nivelul companiei de stat.

Oficiul are, acum, rang de minister, fiind

sub directa coordonare a premierului.

NOTA PREªEDINTELUI
GRUPULUI DE PRESÃ BURSA
Observând frecventele critici

la adresa conducerii BVB, pu-

blicate de ziarul BURSA, în ul-

timul an, o serie de cititori (unii

am convingerea cã sunt chiar

de bunãcredinþã, iar nu doar

“postaci” nãimiþi) au formulat

suspiciunea cã am duce o

“campanie Anti-BVB”.

Mi-a fost greu sã le rãspund civilizat.

Criticile publicate de BURSA erau, fie-

care, întemeiate pe fapte ºi erau argu-

mentate.

Ele au vizat lipsa de rezultate în dez-

voltarea BVB, înºelând aºteptãrile de

la mandatul directorului general Lud-

wik Sobolewski (care ne fusese pre-

zentat drept “pomul lãudat”, dar,

dupã doi ani de neizbânzi, ca sã-ºi

mascheze impotenþa, le pune pe sea-

ma statului ºi îi cere ajutorul, com-

parându-ne cu Nigeria, în di-

scursuri publice, în strãinãta-

te); am observat, în BURSA,

de asemenea, caracterul

amorf ºi nereprezentativ al

preºedintelui BVB Lucian

Anghel, care a devenit ºi mai

ºters decât este prin sine, sub

aroganþa polonezului Sobo-

lewski; am criticat, în BURSA, lipsa de

reacþie a Consiliului BVB, care a ac-

ceptat un contract de management

nejustificat de scump (se vedea asta

de la început, dar acum evidenþa face

inutil orice argument), ba chiar a ad-

mis “legea tãcerii” impusã de Sobo-

lewski - singurul îndrituit sã vorbeascã

despre BVB (desigur, are voie sã vor-

beascã ºi Lucian Anghel, dar…el ce

are de spus?!)

(continuare în pagina 5)
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