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CIRCUL BÃNCII NAÞIONALE PE DAREA ÎN PLATÃ

BNR se leapãdã de estimãrile propriului
director de la Stabilitate Financiarã
l Eugen Rãdulescu a declarat, public, cã, pânã acum, au fost fãcute circa 4000 de notificãri pentru
darea în platã l BNR se delimiteazã de afirmaþiile directorului de la Stabilitate Financiarã, spunând
cã sunt estimãri personale l Banca Naþionalã susþine cã nu are în responsabilitate operarea
informaþiilor privind notificãrile de la debitori l Florin Dãnescu, preºedintele executiv ARB, a spus,
recent, cã doar BNR are aceste statistici, pe care le monitorizeazã
Intratã în vigoare de aproape o
lunã, Legea dãrii în platã continuã sã
producã tensiuni, controverse, dar ºi
situaþii hilare, oficiali ai unor instituþii respectabile contrazicându-se pe
marginea efectelor acesteia.
Dupã nebuloasa din jurul impozitului care ar trebui plãtit sau nu în cadrul procedurii de dare în platã, au
apãrut bâlbâieli referitoare la numãrul de notificãri pe care clienþii le-au
transmis bãncilor.

O gafã de proporþii, care, dacã
n-ar fi de plâns ar fi de râs, a fost fãcutã ieri chiar de Banca Naþionalã a
României (BNR), care s-a delimitat
de afirmaþiile fãcute de Eugen Rãdulescu, directorul Direcþiei de Stabilitate Financiarã - potrivit cãrora, pânã
în prezent, au fost fãcute circa 4000
de notificãri -, precizând cã acestea
sunt estimãrile sale personale.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 14)

Corneliu Bodea, Adrem: “Listarea – o iniþiativã riscantã”
l Finanþarea prin Bursã ar fi o alternativã pentru “Adrem Link”, care oferã servicii pentru
consumatori, potrivit CEO-ului Adrem l ”Licitaþiile se câºtigã cu marje foarte mici”

L

istarea companiilor Adrem,
cu specific energetic, reprezintã o iniþiativã riscantã,
considerã Corneliu Bodea CEO
Adrem, în contextul în care pieþele
internaþionale sunt dominate de
impredictibilitate, iar, în România,
“bursa de valori nu este suficient
de solidã, de deschisã pentru a fi
validã pentru companii precum
Adrem”.
Domnia sa a adãugat cã nu exclude sã ia în calcul finanþarea prin Bursã, pe viitor: “Pentru afacerea care
va fi dezvoltatã - Adrem Link (care

Ponderea euro
în rezervele
mondiale, la cel
mai redus nivel
din ultimii 16 ani
Ponderea euro în rezervele valutare globale a scãzut anul trecut,
ajungând la cel mai redus nivel de la
crearea uniunii monetare, în 2000.
Conform unui raport publicat
ieri de Banca Centralã Europeanã
(BCE), ponderea euro în rezervele
valutare mondiale a scãzut cu 0,6
puncte procentuale anul trecut, la
19,9%. Acesta a fost al ºaselea declin anual consecutiv, iar scãderea
sub pragul de 20% este o premierã.
BCE a informat: “Ponderea euro
în rezervele valutare mondiale a scãzut cu aproape trei puncte procentuale faþã de nivelul de vârf înregistrat în 2009, înainte de criza datoriilor din zona euro. Euro a rãmas a
doua cea mai importantã monedã din
sistemul monetar internaþional, dar
se aflã la mare distanþã de dolarul
american”.
Cererea pentru euro a fost afectatã, în 2015, de ratele scãzute ale
dobânzilor ºi de randamentele
negative.
Deºi dolarul rãmâne cea mai utilizatã monedã din lume, ponderea
sa este, de asemenea, în declin:
- 0,9 puncte procentuale, la 64,1%,
cel mai redus nivel din 1999 pânã
acum.
V.R.
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se adreseazã consumatorilor), soluþia listãrii este o alternativã. În momementul în care ajungi la sute de
clienþi poþi sã îndrãzneºti sã te
gândeºti la o listare pentru a te
finanþa”.
Corneliu Bodea a precizat cã este
abordat frecvent de fonduri de investiþii, însã cã îºi doreºte sã rãmânã un
antreprenor român de succes: “Suntem frecvent abordaþi de fonduri de
investiþii. Trebuie sã vã spun cã am
avut rãbdare. Sunt extrem de mulþi
antreprenori români care acceptã intrarea în afacere a unor fonduri. Sunt

Zamfir ºi Piperea i-au învins
pe Dragu ºi Biriº
l Zamfir: “Codul Fiscal va fi modificat, nu
Legea dãrii în platã” l Deputatul liberal: “Nu
vor exista criterii de genul «casã în care
locuieºti» sau criterii legate de venituri”
Ministerul Finanþelor Publice va
modifica, prin Ordonanþã de Urgenþã,
Codul Fiscal, în vederea clarificãrii situaþiei legate de impozitarea transferului de proprietate prevãzut de Legea
dãrii în platã, dupã cum a anunþat, ieri,
deputatul liberal Daniel Cãtãlin Zamfir, care a promovat textul legii.
Domnia sa, împreunã cu avocatul
Gheorghe Piperea ºi cu reprezentanþii Uniunii Naþionale a Notarilor Publici din România (UNNPR) au discutat, ieri, cu secretarul de stat din
MFP Gabriel Biriº.
Dupã întâlnire, Daniel Zamfir a
precizat: “Întâlnirea de azi (n.r. ieri) de
la Ministerul Finanþelor a fost extrem
de constructivã. Am convenit cu toþii
cã pentru lãmurirea nedatorãrii impo-

zitului la darea în platã se va emite o
ordonanþã de urgenþã care va modifica
textul Codului Fiscal ºi nu Legea dãrii
în platã, aºa cum am solicitat în toatã
aceastã perioadã. Nu vor exista criterii
de genul «casã în care locuieºti» sau
criterii legate de venituri. Au rãmas de
clarificat niºte chestiuni tehnice solicitate de cãtre notari, dar vreau sã vã asigur cã principiul în care cred foarte
tare va fi respectat! Nu poþi plãti impozit când nu obþii niciun venit, mai
mult, îþi asumi o pierdere uriaºã!”
Forma finalã a proiectului de
OUG care va modifica articolul 111
din Codul Fiscal va fi fãcutã publicã
sãptãmâna viitoare, a anunþat avocatul Piperea. (E.O.)
(continuare în pagina 4)

experienþe pozitive ºi experienþe mai
puþin bune. Strategia noastrã nu este
aceea de a exclude posibilitatea sã
acceptãm un fond de investiþii, pentru cã investiþia de tip equity este o
finanþare de care companiile româneºti au nevoie. Noi am început în
1992 de la absolut zero ºi ne finanþãm în principal de la bãnci. Avem
aceastã ambiþie de a rãmâne un
antreprenor român de succes. Este
nevoie de aºa ceva”.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)

“Cooperarea ruso-românã
meritã mai mult”
l “Considerãm necesar sã fie construitã o astfel
de arhitecturã în domeniul securitãþii care ar
garanta tuturor participanþilor ei mãsura egalã de
protecþie”
Stimaþi cititori, dragi prieteni,
Pe data de 12 iunie aniversãm una
dintre principalele sãrbãtori oficiale
ale þãrii noastre – Ziua Rusiei, care
este legatã de adoptarea în urmã cu
26 de ani a declaraþiei sale privind
suveranitatea de stat.
Aceastã datã a devenit un simbol
al unitãþii ºi al
responsabilitãþii poporului
nostru pentru
prezentul ºi
viitorul sãu.
Aºa cum a
a f i r m a t
preºedintele
nostru, domnul Vladimir
Putin, “puterea Rusiei
constã în unitate, ºi, în acelaºi timp, ea rãmâne o parte a lumii
globale”. Totodatã, evenimentele
din 1990 au reprezentat în istoria
Rusiei renunþarea la limitarea ideologicã ºi trecerea la un model mai
modern de guvernare democraticã.
În aceastã privinþã, aº dori sã constat
cã Federaþia Rusã a promovat întotdeauna o politicã externã, orientatã în prin-

cipal spre crearea unor condiþii externe
favorabile pentru dezvoltarea sa durabilã pe plan intern. Baza sa au constituit-o eforturile susþinute de a crea relaþii
de egalitate în drepturi ºi de respect reciproc cu alte state ºi formaþiuni integraþioniste.
Suntem în favoarea unui parteneriat
bazat pe fapte,
ºi nu pe vorbe,
pe urmãrirea
obiectivelor
comune convenite, care sã satisfacã interesele tuturor
popoarelor ºi
statelor, ºi care
sã fie puse
împreunã,
luând în considerare factorul
de multipolaritate în politica mondialã contemporanã.
Considerãm necesar sã fie construitã aºa o arhitecturã în domeniul
securitãþii care ar garanta tuturor
participanþilor ei mãsura egalã de
protecþie.
OLEG MALGINOV
(continuare în pagina 3)

Salariaþii ANRE, în conflict cu Deloitte
România

l Rãzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, actualmente consultant
Deloitte: “Declaraþiile publice au fost fãcute în nume personal” l ANRE:
“Atacurile repetate la adresa noastrã pot afecta integritatea ºi autonomia
instituþiei”l ANRE: “Opiniile exprimate pot fi reflecþia unor posibile
interese ale operatorilor economici reglementaþi care au încheiat contracte
pentru servicii de consultanþã cu Deloitte România”
Atacurile repetate ale reprezentanþilor companiei Deloitte România la
adresa Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Energie (ANRE) pot afecta
integritatea ºi autonomia instituþiei,
mai ales în contextul în care, în prezent, ANRE este angrenatã în finalizarea procesului de liberalizare totalã a
pieþei de energie electricã ºi a celei de
gaze naturale, potrivit unui comunicat
de presã al reprezentanþilor salariaþilor

The Tower, Dubai - cea mai
înaltã clãdire din lume din 2020
l Construcþia noului zgârie-nor va începe în iulie
wer din Arabia Sauditã, One World
Trade Centre din New York, precum ºi cea mai înaltã clãdire din
Uniunea Europeanã, The Shard Londra.
Turnul se va afla în centrul Dubai
Creek Harbour, o nouã destinaþie la
malul mãrii pentru hoteluri, locuinþe, magazine ºi restaurante. Noile
apartamente, vilele ºi penthouse-urile din apropierea turnului vor
avea un preþ începând de la 184.135
de lire. Dezvoltatorii sperã cã investitorii vor fi atraºi de accesibilitatea proprietãþilor din Dubai Creek
Harbour.

OLEG MALGINOV, AMBASADORUL
EXTRAORDINAR ªI PLENIPOTENÞIAR AL
FEDERAÞIEI RUSE ÎN ROMÂNIA, CU
OCAZIA ZILEI RUSIEI:

RÃZVAN NICOLESCU: “ÎN CADRUL ANRE, PREA PUÞINI
OAMENI ÎªI FAC TREABA, DEªI EXISTÃ MAI MULÞI ANGAJAÞI
DECÂT ÎN TRECUT”

BURJ KHALIFA VA PIERDE RECORDUL

Dezvoltatorul imobiliar Emaar Properties din Dubai a lansat, la finele lunii aprilie, cel mai recent proiect de lux
al sãu, ce presupune construcþia celei
mai înalte clãdiri din lume, The Tower,
care va detrona actualul deþinãtor al
acestei poziþii - zgârie-norul Burj Khalifa (828 de metri înãlþime).
Deºi nu a dezvãluit înãlþimea noului turn, Emaar Properties a confirmat cã acesta va fi mai înalt decât
clãdirea Burj Khalifa, care a fost finalizatã în 2009.
Zgârie-norul The Tower (Turnul)
va eclipsa, de asemenea, Shanghai
Tower din China, Abraj Al-Bait To-

DOLAR = 3,9636 RON

Turnul este conceput de arhitectul Santiago
Calatrava Valls, iar cheltuielile pentru construcþie sunt estimate la peste
un miliard de dolari. Construcþia va
începe în iulie 2016, termenul de finalizare fiind 2020. n
Citiþi detalii în pagina 2

din ANRE.
Rãzvan Nicolescu, fost ministru al
Energiei, actualmente consultant în
cadrul Deloitte, a declarat, recent, în
cadrul unei conferinþe, cã, în cadrul
ANRE, prea puþini oameni îºi fac
treaba, deºi existã mai mulþi angajaþi
decât în trecut: “În ANRE sunt 300
de oameni, dar lucreazã 30. Pânã
acum erau 200 ºi lucrau 30, iar acum
sunt 300 ºi lucreazã tot 30".

Ulterior declaraþiilor din conferinþa de presã, Rãzvan Nicolescu a postat pe o reþea de socializare: “Am
mare încredere într-o revigorare rapidã a unor instituþii. Cele mai mari
aºteptãri le am în legãturã cu Agenþia
Naþionalã de Reglementate în Energie (ANRE) care a fost între primele
cinci-ºase din Europa ca performanþã. (A.S.)
(continuare în pagina 15)

