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ABURELI STRATEGICE, DUPÃ “OPT BARIERE”

Mândria ASF este un zero –
proiectul STEAM

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã se mândreºte
d e g e a b a c u p r o i e c t u l

STEAM, al cãrui principal scop este
îndeplinirea criteriilor pentru recla-
sificarea pieþei de capital autohtone
din categoria pieþelor de frontierã, în
grupa superioarã a pieþelor emer-

gente.
ASF a transmis, ieri, un comuni-

cat de douã pagini, în care se laudã
cu numeroase realizãri, în cadrul
proiectului STEAM.

În realitate, piaþa de capital localã
nu îndeplineºte criteriul de lichidita-
te dintre cele necesare promovãrii în

categoria superioarã, dupã cum a
anunþat Bursa de Valori Bucureºti, în
martie.

Proiectul STEAM a fost lansat în
trimestrul al treilea al anului 2014.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

CAPITALUL BÃNCILOR SCADE?

Adrian Vasilescu ne ia de proºti

D
omnul Adrian Vasilescu
ne spune, “cu mâna pe
inimã”, cã nu iubeºte
bãncile cu capital strãin!

Deci consilierul pentru strategie
ºi/sau relaþii publice al BNR sau al

Guvernatorului BNR nu iubeºte nici
o bancã dintre cele care mai funcþio-
neazã, în prezent, în România, deoa-
rece nu mai funcþioneazã nici o ban-
cã cu capital românesc integral
(decât poate Banca Comercialã Fe-

roviara, BCC ºi BRCI, dar nu ºtim în
ce mãsurã acestea mai pot fi conside-
rate cu capital românesc atâta vreme
cât sunt oferite spre vânzare, cãtre
deþinãtori strãini de capital). Proba-
bil cã domnul Vasilescu a vrut sã
spunã “nu iubesc bãncile cu capital
strãin, dar…”

Dar trebuie susþinute, trebuie aju-
tate, deoarece BNR nu are ca obiec-
tiv protejarea consumatorilor, cetã-
þeni români, ci protejarea capitaluri-
lor bãncilor (capitaluri strãine) care,
în prezent, sunt în pericol. Tot dom-
nul Vasilescu, un bun comunicator
de altfel, ne spune, ca o opinie perso-
nalã “fãrã nici o perdea, cã, din clipa
în care Legea privind darea în platã a
fost publicatã în Monitorul Oficial,
clipa 1, ºi clipa 2, când aceastã lege a
intrat în vigoare în 13 mai, capitalul
bãncilor a început sã scadã treptat ºi
nu ºtim pânã unde va scãdea”.

M.A.

(continuare în pagina 8)

Banca centralã americanã ar
putea creºte dobânda în iunie

Oficialii bãncii centrale americane
(Federal Reserve – Fed) ar vrea sã
creascã dobânda cheie în iunie, con-
form minutelor ºedinþei de politicã
monetarã a instituþiei din 26-27 apri-
lie, care par sã confirme cã economia
americanã dã semne cã lasã în urmã
creºterea mai înceatã din primul tri-
mestru.

Conform Bloomberg, oficialii
Fed au pronunþat de ºase ori cuvântul
“iunie” în cadrul reuninii, când a ve-
nit vorba despre dobânda de politicã
monetarã.

“Fed a pus pe masã atât de agresiv
creºterea dobânzilor în iunie, încât
datele economice deja au început sã
dea semne pozitive”, a spus Tony
Bedikian, director general la “Citi-
zens Bank” din Boston.

Preºedintele Fed, Janet Yellen, va

avea oportunitatea sã facã referiri la
o posibilã majorare a dobânzii în ca-
drul unui discurs pe care îl va susþi-
ne la Universitatea Harvard în 27
mai.

Dupã publicarea minutelor Fed,
pieþele financiare aºteaptã în propor-
þie de 32% o majorare a dobânzii
luna viitoare, faþã de 12%, cât era
probabilitatea exprimatã anterior.

Urmãtoarea reuniune de politicã
monetarã a Fed va fi în zilele de
14-15 iunie, la trei zile dupã ce admi-
nistraþia SUA va anunþa situaþia pie-
þei locale a muncii în luna mai.

Amintim cã, în aprilie, rata ºoma-
jului în SUA a rãmas stabilã, la 5%
(7,9 milioane persoane), însã numã-
rul noilor locuri de muncã create de
cea mai mare economie a lumii a atins
cel mai scãzut nivel din ultimele ºapte
luni.

Conform Departamentului Mun-
cii, Statele Unite au creat 160.000 de
noi locuri de muncã în aprilie, faþã de
208.000 în martie. (A.V.)

(continuare în pagina 2)

Grecia are un
excedent bugetar
primar peste
aºteptãri

Grecia a înregistrat un excedent
bugetar primar de 2,37 miliarde de
euro (2,66 miliarde de dolari) în pri-
mele patru luni din 2016, depãºind
cu 1,81 miliarde de euro obiectivul
guvernamental în acest sens, datoritã
reducerii cheltuielilor, anunþã Minis-
terul de Finanþe de la Atena.

Datele privind excedentul exclud
bugetele pentru asistenþã socialã ºi

administra-
þiile locale,
dar ºi o parte
a cheltuieli-
lor militare.

În interva-
lul ianua-
rie-aprilie,
veniturile to-

tale la bugetul Greciei au ajuns la
15,67 miliarde de euro, fiind cu 488
de milioane de euro sub þinta Guver-
nului. Veniturile din taxe s-au situat
la 14,11 miliarde de euro, cu 325 mi-
lioane de euro mai mult decât
obiectivul Guvernului.

În aceeaºi perioadã, cheltuielile
bugetare au însumat 16,2 miliarde de
euro, faþã de 18,4 miliarde de euro,
cât a fost þinta.

Creditorii internaþionali i-au cerut
Greciei sã obþinã un excedent primar
(care nu include costurile cu servi-
ciul datoriei) de 3,5% din PIB în
2018 ºi sã-l menþinã la acest nivel
timp de mai multe decenii.

V.R.

n PLASAMENTE ALTERNATIVE
Români pe meridianele pieþei de artã

PAGINA 7

n Ministerul Finanþelor vinde din nou
bonduri pe pieþele externe

PAGINA 15

n “Bayer” a lansat o
ofertã nesolicitatã de
preluare a “Monsanto”

PAGINA 16

n ETURIA:
30% dintre vacanþele
vândute au fost pentru
familii

PAGINA 4

n Infractorii cibernetici furã banii din
bancomate, prin Skimer PAGINA 2

n Iohannis: “O sã cer SRI sã verifice dacã unele
informãri pot fi desecretizate ºi date publicului”

PAGINA 3

GRAM AUR = 161,8627 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0656 RON EURO = 4,5025 RON DOLAR = 4,0126 RON

INTERVIU CU DAN CRISTIAN POPESCU, CANDIDAT PNL LA
PRIMÃRIA SECTORULUI 2:

“Intenþionez sã verific toate retrocedãrile din
Sectorul 2, din ultimii 16 ani”
l “Cel mai mare furt din România s-a fãcut prin legea retrocedãrilor”
l “Relaþia mea cu Alina Petre nu are vreo legãturã cu denunþurile pe care le
face ea”l “Nu am nici o legãturã cu Dragoº Dobrescu liderul miºcãrii Monaco”

Reporter: În ultima vreme, presa
a vehiculat mai multe informaþii des-
pre dumneavoastrã, în contextul în
care sunteþi candidat la Primãria
Sectorului 2, în vizor fiind luatã rela-
þia dumneavoastrã cu Alina Petre
(fostã Mãgureanu). Presa a scris cã
dumneavoastrã aþi influenþat-o pe
Alina Petre sã facã denunþuri la
DNA contra unor personaje celebre
din scena politicã ºi financiarã.

Dan Cristian Popescu: Nu am
influenþat nici un martor, iar relaþia
mea de prietenie cu Alina Petre nu
are vreo legãturã cu denunþurile pe
care le face ea.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

Un fond Certinvest a dat 280.000 de
euro pe 10% din Ascendia

l Compania de eLearning se pregãteºte de listarea pe AeRO

Fondul de investiþii Certinvest
Dinamic, administrat de SAI
Certinvest, a preluat 10% din

Ascendia, companie româneascã de
eLearning, pentru suma de 280.000
de euro, în cadrul unui plasament
privat.

Potrivit unui comunicat transmis
ieri, Certinvest ºi Ascendia vizeazã
împreunã susþinerea companiei de
eLearning în procesul de listare pe
piaþa alternativã AeRO, proces ad-
ministrat de societatea de brokeraj
Intercapital Invest.

Acþionarii Ascendia au decis, pe 7
aprilie, majorarea capitalului social,
de la valoarea de 130.000 lei, la
144.444,40 lei ºi au renunþat la drep-
tul de preferinþã, oferind acþiunile
nesubscrise spre vânzare prin
plasament privat.

Finalizarea majorãrii ºi efectua-
rea plãþii de cãtre fondul Certinvest
a fost constatatã pe 19 aprilie, po-
trivit datelor din Monitoriul Ofi-
cial. Astfel, noua structurã a acþio-
nariatului Ascendia este formatã
din Cosmin Mãlureanu, cu o deþi-

nere de 63%, Alex Mãlureanu, cu
22,5%, Adriana-Ioana Mãlurea-
nu, cu 4,5% ºi FDI Certinvest Di-
namic, cu 10%.

Ascendia a înregistrat, anul tre-
cut, un profit de 1,33 milioane de
lei, de 8 ori mai mare faþã de 2014,
pe fondul unor afaceri de 4,08 mi-
lioane de lei, de 3 ori mai mari faþã
de anul anterior, potrivit datelor de
la Ministerul Finanþelor.

A.A.

(continuare în pagina 15)

NICULAE HAVRILEÞ, ANRE:

“ANRE va analiza dacã
Transelectrica ºi Transgaz îºi
îndeplinesc planurile de investiþii”
l Petru Vãduva, “Transgaz”: “Noi ne-am
îndeplinit toate obiectivele care puteau fi
îndeplinite”

Autoritatea Naþionalã de Regle-
mentare în Energie (ANRE) va
analiza, pânã la 1 iulie, dacã Trans-
electrica ºi Transgaz îºi îndepli-
nesc planurile de investiþii ºi indi-
catorii de performanþã în funcþie de
care conducerea societãþilor pri-

meºte salarii ºi bonusuri, a decla-
ra t , ie r i , Niculae Havr i le þ ,
preºedintele ANRE, în cadrul unei
conferinþe.

ANDREI MURGULEÞ

(continuare în pagina 13)

Veniturile din

taxe s-au

situat la 14,11

miliarde de

euro.

Dan Cristian Popescu, candidatul PNL
la Primãria Sectorului 2, are ca obiectiv
controlul tuturor dosarelor de retroce-
dare din sector, din ultimii ºase ani, în
contextul în care ºi procurorii au în de-
rulare mai multe anchete pe aceastã
temã, inclusiv Primarul Sectorului 2,
Neculai Onþanu fiind anchetat într-un
astfel de dosar.
Lui Dan Cristian Popescu i se spune
“deputatul milionar”, întrucât, în de-
claraþia sa de avere, sunt trecute mai
multe proprietãþi (douã chiar la
Hollywood, SUA), peste 10 milioane
de lei în conturi, dar ºi bijuterii de peste
200.000 de euro.
În ultima vreme, domnia sa a intrat în
atenþia presei ºi prin prisma relaþiei cu Alina Petre (fostã Mãgureanu), care a fã-
cut denunþuri la DNA contra unor personaje celebre din scena politicã ºi finan-
ciarã.
Dan Cristian Popescu ne-a vorbit, în cadrul unui interviu, despre obiectivele sale
la Primãria Sectorului 2, dar ºi despre relaþia cu Alina Petre.

Dolarul se apreciazã în aºteptarea
unei eventuale majorãri a dobânzii
Fed. Ieri, la ora 09.52, pe piaþa din
New York, moneda americanã a ur-
cat cu 0,1%, la 1,1205 unitãþi/euro.

Realizãrile ASF
În cadrul Pilonului I, principalele acþiuni întreprinse de ASF
au vizat:
“-elaborarea proiectului de lege privind emitenþii de in-
strumente financiare ºi operaþiunile de piaþã ºi a proiec-
tului de lege pentru modificarea ºi completarea Ordonan-
þei de urgenþã nr. 32/2012 privind OPCVM ºi SAI, pre-
cum ºi pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
297/2004 privind piaþa de capital. Toate aceste proiecte
de lege se aflã în prezent în faza de avizare interministe-
rialã;
-elaborarea unui proiect de lege privind pieþele de instru-
mente financiare ºi a unui proiect de lege privind fondurile
de investiþii alternative, aflate în prezent în faza de finalizare

la nivelul subgrupurilor de lucru constituite de cãtre ASF cu
participanþii la piaþã;
-analizarea dispunerilor de mãsuri emise de CNVM/ASF cu
scopul preluãrii/adaptãrii/abrogãrii dispoziþiilor cuprinse de
acestea, în vederea simplificãrii legislaþiei secundare a pieþei
de capital prin preluarea, adaptarea sau abrogarea dispoziþii-
lor cuprinse de acestea”.
În cadrul Pilonului II au fost urmãrite direcþii de acþiune pri-
vind: “-evaluarea Sistemului RoClear al Depozitarului Cen-
tral din perspectiva Recomandãrilor ESCB-CESR în contex-
tul aderãrii la platforma T2Securities;

(continuare în pagina 6)

DANIEL ZAMFIR:

“Notarii vor reduce la minim onorariile, în cazul
legii dãrii în platã”
l Biriº cãtre clienþii bancari: “Iniþiatorii legii nu fac decât sã vã instige
împotriva mea ºi a colegilor din minister” l Deputatul liberal acuzã
guvernul Cioloº de ipocrizie

Conducerea Uniunii Naþionale a
Notarilor Publici (UNNP) va da sãp-
tãmâna viitoare o decizie prin care se
vor reduce la minim onorariile nota-
riale în cazul legii dãrii în platã, a de-
clarat deputatul liberal Daniel Zam-

fir, în urma unei întâniri pe care a
avut-o cu oficialii UNNP. Domnia sa
a menþionat: “Mai mult decât atât,
(n.r. oficialii conducerii UNNP) au
ºi trimis în teritoriu o circularã prin
care îi îndeamnã pe notari sã primea-

scã notificãrile stabilind ºi preþul
pentru aceastã procedurã, care va fi
de 100 RON.

A.S.

(continuare în pagina 3)


