
5 948491 340012 54750

16 pagini2 lei
n DUPÃ CE COMBINATUL A TRANSMIS CÃ SE

VA VINDE PE BUCÃÞI,
Oltchim a anunþat extinderea cu un an a
perioadei de reorganizare PAGINA 5

n Vast Resources a crescut cu 2% calitatea
concentratului de cupru PAGINA 15

n Taxã de circa 10 dolari
pentru fiecare pasager
care utilizeazã
aeroportul din Doha

PAGINA 16

n CAMPIONATUL MONDIAL
Germanul Daum, principala
vedetã a echipei naþionale!

PAGINA 4

GRAM AUR = 168,92971 4N

Petrolul se
ieftineºte, pe
fondul producþiei
mari ºi aprecierii
dolarului

Preþurile petrolului au scãzut, ieri,
pe marile pieþe internaþionale, ca ur-
mare a presiunilor de creºtere a pro-
ducþiei în unele state membre ale
Organizaþiei Þãrilor Producãtoare
de Petrol (OPEC) ºi a aprecierii
dolarului, relateazã Reuters.

Irakul, care a majorat exporturile
prin porturile sale sudice în luna au-
gust, va continua sã majoreze pro-
ducþia, a declarat sâmbãtã ministrul
irakian al petrolului.

De asemenea, Arabia Sauditã, cel
mai mare exportator mondial, a
menþinut luna aceasta producþia în
apropierea nivelurilor-record.

Cotaþia petrolului Brent este în co-
borâre cu 85 de cenþi, la 49,07 dolari
pe baril, dupã un minim de 49,07 do-
lari pe baril. Preþul a scãzut cu peste
7% de la nivelul maxim atins acest
an, în 9 iunie, de 52,86 dolari.

Preþului petrolului de referinþã pe
piaþa americanã a scãzut cu 85 cenþi,
la 46,79 dolari pe baril.

Dolarul american s-a întãrit luni
pânã la un nivel maxim al ultimelor
trei sãptãmâni în faþa yenului japo-
nez, potrivit News.ro, dupã ce decla-
raþiile preºedintelui Federal Reserve
au crescut ºansele unei majorãri a
dobânzilor în acest an în Statele Uni-
te. n
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ªASE COMPANII STRÃINE VOR PRIMI 621 MILIOANE LEI
DE LA BUGET

Cioloº finanþeazã multinaþionalele
ºi ignorã antreprenorii autohtoni
l Cristian Pârvan, preºedintele PIAROM: “Anul trecut, valoarea
ajutoarelor de stat pentru companiile cu capital strãin a fost de 146
milioane euro, în timp ce susþinerea societãþilor româneºti a constat în
finanþarea a zece proiecte ale Ministerului Economiei, cu circa 36 milioane
de euro” l Blãnculescu: “Ajutorul de stat - una dintre mãsurile cu cele mai
bune rezultate”

Acordarea ajutoarelor de stat
companiilor cu acþionariat
strãin este un subiect con-

troversat, oamenii de afaceri români
susþinând cã statul, în timp ce finan-
þeazã multinaþionalele, nu îi sprijinã
pe antreprenorii autohtoni. Este cu-
noscut faptul cã firmele strãine oco-
lesc legea, transferându-ºi profituri-
le în afara þãrii, pentru a nu plãti în
România impozite pe profit.

Recent, inspectorii Direcþiei Ge-
nerale de Administrare a Marilor
Contribuabili (DGAMC) au verifi-
cat activitatea unei multinaþionale

din domeniul farma ºi au constatat
un prejudiciu de 44,49 de milioane
de lei (circa 10 milioane de euro), ca-
uzat bugetului de stat prin sustragere
de la plata TVA.

Acum, guvernul Cioloº a ales sã
sprijine un numãr de ºase mari com-
panii private cu o sumã totalã de 621
de milioane de lei, a anunþat Ministe-
rul Finanþelor Publice (MFP), care a
selectat Pirelli, Arctic, Clariant Pro-
ducts, Robert Bosch, Safe Med
International ºi Alu Menziken,
dintr-un numãr de 36 de societãþi co-
merciale, pentru acordarea unor

ajutoare de stat.
Cea mai mare sumã, de 163 mi-

lioane lei, urmeazã sã fie primitã de
producãtorul de electrocasnice
Arctic, care va utiliza banii pentru
realizarea unei noi fabrici de electro-
casnice.

“Ajutorul de stat este una dintre
mãsurile care au înregistrat cele mai
bune rezultate, prin investiþiile reali-
zate, tehnologiile dezvoltate, crearea
de forþã de muncã etc.”, susþine con-
sultantul economic Ionel
Blãnculescu.

Referitor la finanþãrile anunþate de
MFP, domnia sa ne-a declarat: “Vor-
bim despre repartiþia pe acest an a fi-
nanþãrii din pachetul aferent perioa-
dei 2014-2020. Este vorba despre un
program naþional care se numeºte
«Ajutor de stat», aprobat ºi de Uniu-
nea Europeanã, prin care statul con-
curã la realizarea unor obiective
mari. Acum au fost deblocate fondu-
rile pentru 2016. Criteriile pentru ca
o companie sã se încadreze pentru
obþinerea unei finanþãri de acest gen
sunt dimensiunea resurselor umane
ºi dezvoltarea de echipamente”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

SURSE:

Hidroserv – aproape de intrarea în insolvenþã
Consiliul de Administraþie al Hi-

droserv, filiala de mentenanþã ºi ser-
vicii a Hidroelectrica, va lua în cal-
cul, în ºedinþa de astãzi, sã cearã in-
solvenþa companiei, au declarat, ieri,
surse din sectorul energetic.

Acestea au precizat: “Pe ordinea
de zi a ºedinþei de mâine (marþi - n. r.)
a Consiliului de Administraþie al Hi-
droserv se aflã intrarea în insolvenþã.
Hidroserv a ajuns în aceastã situaþie
întrucât lucrãrile de mentenanþã la
Hidroelectrica au fost foarte puþine
în ultimii ani, respectiv în perioada
cât aceasta s-a aflat în insolvenþã”.

Potrivit surselor, intrarea în insol-
venþã a Hidroserv va afecta activita-
tea Hidroelectrica în urmãtorii ani,

întrucât nu va mai avea cine sã exe-
cute lucrãrile de reparaþii la centrale.

“Hidroelectrica este dependentã
de Hidroserv, dar când vrei sã faci
profit pe termen scurt nu te mai
gândeºti la asta. Moartea Hidroserv

va însemna cã nu va mai avea cine sã
repare agregatele hidro”, au precizat
sursele.

A.G.

(continuare în pagina 6)

AFIRMAÞIILE LUI MUGUR ISÃRESCU ATRAG REACÞII CRITICE

Cîþu: “Mi se face silã când vãd ce declaraþii
face Guvernatorul BNR”

l Isãrescu: “Romano Prodi m-a avertizat (n.r.
înainte de 2007) cã nu suntem pregãtiþi, inclusiv
aici (n.r. arãtând spre cap), nu suntem pregãtiþi sã
intrãm în Uniunea Europeanã” l Blãnculescu:
“Dacã am fi acceptaþi în zona euro, atunci am
înºela din nou aºteptãrile europenilor, ca acum
aproape zece ani”

Guvernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR) Mugur Isãrescu
continuã sã atragã atenþia prin decla-
raþiile sale controversate ºi sã dea
ocazia analiºtilor din piaþã sã-ºi ex-
prime opiniile negative faþã de afir-
maþiile pe care le-a fãcut în ultima
perioadã.

La conferinþa de presã de vineri,
26 august, care a avut loc la Alba Iu-
lia, acesta i-a uimit din nou pe unii
dintre specialiºti.

Guvernatorul Isãrescu a afirmat cã
România nu a fost pregãtitã sã devinã
membru al Uniunii Europene, în anul
2007, dar cã, dacã aderarea nu avea loc
atunci, exista posibilitatea ca aceasta sã
nu se mai fi concretizat.

Mugur Isãrescu a afirmat, citat de
Mediafax: “Adevãrul e cã noi n-am
fost pregãtiþi sã intrãm în Uniunea
Europeanã, în 2007. Am liberalizat
contul de capital, în condiþii de infla-
þie mai mare, dar dacã nu intram, în

2007, nu ºtiu dacã mai intram ºi,
pentru asta, îmi asum toatã responsa-
bilitatea, pentru cã eu am negociat,
ca premier, cu Romano Prodi (n.r.
fost preºedinte al Comisiei Europe-
ne) ºi m-a avertizat, de atâtea ori, cã
nu suntem pregãtiþi, inclusiv aici
(n.r. arãtând spre cap), nu suntem
pregãtiþi sã intrãm în Uniunea
Europeanã. S-a fãcut pasul acesta”.

A.R.

(continuare în pagina 7)

COMISIA EUROPEANÃ ÎL CONTRAZICE
PE VICE-CANCELARUL GERMAN:

“Negocierile pe tema
acordului TTIP progreseazã”
l Oficial german: ”Negocierile cu SUA au eºuat
de facto, chiar dacã nimeni nu vrea sã admitã
acest lucru" l În iunie, dupã Brexit, premierul
francez Manuel Valls a declarat cã acest acord
“nu merge în direcþia bunã” ºi nu va putea fi
încheiat

Negocierile între oficialii europeni
ºi americani pentru tratatul de liber
schimb (TTIP) avanseazã, a afirmat,
ieri, Comisia Europeanã, la o zi dupã
ce vice-cancelarul german, Sigmar
Gabriel, a declarat cã discuþiile pen-
tru acordul TTIP au eºuat, transmite
AFP.

Margaritis Schinas, purtãtorul de
cuvânt al Comisiei Europene, a de-
clarat: “Comisia Europeanã face
progrese constante în negocierile

care se deruleazã în prezent cu privi-
re la TTIP. Chiar dacã discuþiile co-
merciale au nevoie de timp, procesul
continuã. Ultima rundã de negocieri
a avut loc la mijlocul lunii iulie la
Bruxelles”.

Oficialul european a subliniat cã
negocierile au intrat într-o fazã cru-
cialã, în condiþiile în care pe masa
negocierilor existã propuneri pentru
toate capitolele. (C.I.)

(continuare în pagina 2)

DUPÃ 18 ANI DE LA FURTURILE DE ACÞIUNI DIN 1998-1999

Bucur Obor are douã soluþii ca sã îi
despãgubeascã pe acþionarii furaþi
l Rãscumpãrare sau majorare de capital – variantele de despãgubire
l Ziarul “BURSA” a scris, în iunie, cã unii acþionari au fost de acord sã îi
despãgubeascã de la ei pe cei furaþi

Acþionarii “Bucur Obor” (BUCU)
au fost convocaþi, pe 20 octombrie,
sã aprobe soluþionarea situaþiei crea-
te în urma furturilor de acþiuni din
anii 1998-1999, fiind propuse douã
variante – un program de rãscumpã-
rare, în urma cãruia sã fie împroprie-
tãriþi pãgubiþii, sau o majorare de ca-
pital, conform unui raport transmis
Bursei de Valori Bucureºti (BVB)

Depozitarul Central a fost obligat,
printr-o hotãrâre judecãtoreascã pro-
nunþatã în anul 2011, sã reînscrie ca
acþionari un numãr de 1344 de per-
soane, care deþin, în total, 7,32% din
capitalul social al companiei, cu un
numãr de 735 de titluri fiecare. Solu-
þia nu a putut fi pusã în practicã, deo-

arece, timp de 16 ani, s-au fãcut
tranzacþii de bunã credinþã.

Ziarul BURSA a scris, în iunie, cã
unii acþionari au fost de acord sã îi
despãgubeascã de la ei pe cei furaþi,
înþelegere aprobatã de Autoritatea

de Supraveghere Financiarã (ASF),
conform unor surse din piaþã, ºi con-
firmatã de Depozitarul Central.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

PENTRU DETURNÃRI INFIME DE BANI

Conducerea “Doi ºi-un sfert”, urmãritã penal
l Rareº Vãduva – de la SRI, prin DIPI, direct la DNA l Cioloº îl demite pe
Vãduva la ºapte luni dupã ce l-a numit în funcþie l Cauza a fost disjunsã din
dosarul în care a fost trimis în judecatã Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru
pentru Securitate Naþionalã ºi fost ministru al Afacerilor Interne

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA) au
dispus, ieri, efectuarea urmãririi pe-
nale faþã de mai multe persoane cu
funcþii de conducere în cadrul De-
partamentului de Informaþii ºi Pro-
tecþie Internã (DIPI), serviciul secret
al Ministerului Administraþiei ºi

Internelor (MAI), urmaºul fostei
„Doi ºi-un sfert” (numitã dupã nu-
mele fostei unitãþi de informaþii a
Internelor, UM 215).

Procurorii îl acuzã pe Rareº Vãdu-
va, comisar ºef, la data faptelor sub-
secretar de stat la DIPI , ulterior ºi în
prezent ºef al DIPI, cu rang de secre-

tar de stat, sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de deturnare de fonduri,
fals intelectual, uz de fals, abuz în
serviciu, toate în formã continuatã,
precum ºi favorizarea fãptuitorului
ºi obstrucþionarea justiþiei.

A.S.

(continuare în pagina 3)


