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PAGINA 14

n NEPI a anunþat un dividend de 18,68
eurocenþi pe acþiune, pentru ºase luni

PAGINA 15

n ªeful Deutsche Bank vrea
mai multe fuziuni în
sectorul bancar din
Europa

PAGINA 16

n PREMIER LEAGUE
SFIDEAZÃ BREXITUL
Transferuri de
1.190.240.000 euro în
aceastã varã!

PAGINA 4
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Inflaþia ºi ºomajul
în zona euro
s-au stabilizat

Rata anualã a inflaþiei în zona euro
a rãmas stabilã în luna august com-
parativ cu luna iulie, la 0,2%, aratã o
estimare preliminarã publicatã mier-
curi de Oficiul european de statisticã
(Eurostat).

Potrivit Eurostat, în luna august
cele mai semnificative majorãri de
preþuri s-au înregistrat la alimente,
alcool ºi þigãri, care au consemnat o
creºtere anualã de 1,3%, comparativ
cu un avans de 1,4% în luna iulie, ur-
mate de servicii, care au consemnat o
creºtere anualã de 1,1%, faþã de
avansul de 1,2% înregistrat în luna
iulie. În schimb, preþurile la energie
au înregistrat o scãdere anualã de
5,7% în luna august, comparativ cu
un declin de 6,7% înregistrat în luna
iulie.

Anterior, Eurostat a informat cã,
în luna iulie comparativ cu luna iunie
2016, inflaþia anualã a scãzut în nouã
state membre UE, a rãmas stabilã în
ºapte state ºi a crescut în 12 state, in-
clusiv în România, conform
Agerpres.

De asemenea, Eurostat a informat
miercuri cã în luna iulie 2016 com-
parativ cu luna iunie 2016, rata
ºomajului în zona euro a rãmas stabi-
lã la 10,1%, în timp ce în Uniunea
Europeanã rata ºomajului a rãmas
stabilã la 8,6%.

(continuare în pagina 3)
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n Cristian Pârvan, AOAR: “Statul trebuie
sã reducã fiscalitatea pe forþa de muncã,
astfel încât sã stimuleze angajarea”
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ÎNCÃ O LOVITURÃ DE IMAGINE PENTRU PIAÞA DE CAPITAL

Brokerul ªtefan Terziu, reþinut
de DIICOT, pentru manipularea
pieþei de capital ºi înºelãciune
l Cazul a fost sesizat de ziarul “BURSA” încã din 2012
l Prejudiciul – 4,36 milioane de lei

P
rocurorii Direcþiei de Inves-
tigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi
Terorism (DIICOT) l-au

reþinut, ieri, pentru 24 de ore, pe bro-
kerul ªtefan Terziu, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de constitu-
ire a unui grup infracþional organi-
zat, manipulare a pieþei de capital,
spãlarea banilor, înºelãciune, insti-
gare la fals în înscrisuri sub semnãtu-
rã privatã, uz de fals ºi instigare la
fals informatic, ºi pe Andrei Terziu,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
complicitate la manipularea pieþei de
capital, spãlarea banilor, înºelãciu-
ne, fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã, fals informatic ºi constitui-
rea unui grup infracþional organizat,
potrivit unui comunicat al DIICOT.

Prejudiciul produs în cauzã este în
sumã de 4.364.451 de lei, conform
procurorilor.

Cazul a fost sesizat în octombrie
2012, înziarul “BURSA”,de investito-
rulAndreiAnghel, careºi-aacuzatbro-
kerulde laCarpatica Invest,ªtefanTer-
ziu, cã a efectuat tranzacþii neautorizate
pe contul sãu, în baza unor acte pe care
le-ar fi falsificat.

Andrei Anghel ne-a spus, în 2012,
cã deºi era acþionar numai la Fondul
Proprietatea,brokerul sãuar fi efectuat
tranzacþiineautorizatecualteacþiuni.

Atunci, domnia sa ne-a precizat cã
a depus la Poliþie ºi la CNVM circa
180 de ordine nesemnate, care au

fost operate: “Am depus ºi alte sute
de ordine pe care semnãtura mea era
falsificatã. Se poate face expertizã”.

Abia în aprilie 2014, procurorii
DIICOT au anunþat cã au derulat o
operaþiune de anihilare a unei grupã-
ri infracþionale, specializatã în mani-
pularea pieþei de capital, au derulat
percheziþii ºi au început urmãrirea
penalã asupra a cinci suspecþi,
inclusiv ªtefan Terziu.

Atunci, brokerul ªtefan Terziu

ºi-a susþinut nevinovãþia.
În 2014, ªtefan Terziu ne-a spus

cã el însuºi a fãcut plângere penalã la
DIICOT ºi DNA împotriva “Carpa-
tica Invest” ºi ASF, pentru abuz în
serviciu: “În primul rând, simboluri-
le (n.r. acþiunile) despre care spune
CNVM cã au fost manipulate sunt cu
certitudine societãþi de pe piaþa Ra-
sdaq, care este nereglementatã.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)

FLORIN MOÞIU, MINISTERUL JUSTIÞIEI:

“Foarte curând vom ºti care sunt tarifele
notariale pentru darea în platã”
l La aproape patru luni de la intrarea în vigoare
a Legii dãrii în platã, încã nu ºtim ce taxe percep
notarii pentru aceastã procedurã l UNNPR: “Au
fost finalizate 193 de acte de dare în platã”

Î
n scurt timp vom ºti ce disco-
unt vor aplica notarii la tarife-
le practicate în cadrul proce-
durii de dare în platã, dupã

cum ne-a spus domnul Florin Mo-
þiu, secretar de stat în Ministerul
Justiþiei.

Ieri a avut loc ultima dezbatere
înainte de elaborarea formei finale a

Ordinului de ministru care va stabili
acest discount. În cadrul întâlnirii a
fost luatã în discuþie posibilitatea re-
ducerii cu 90% a taxelor notariale
încasate pentru acþiunile de dare în
platã.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 5)

Francois Hollande va inaugura
investiþia Airbus de 55 milioane
de euro de la Ghimbav

Preºedintele Franþei, Francois Hol-
lande, va inaugura fabrica Airbus de la
Ghimbav pe 13 septembrie, potrivit
unor surse apropiate investitorilor. Po-
trivit luiSergeDurand,directorulgene-
ral al Airbus Helicopters Industries,
primul elicopter produs la Ghimbav va
fi livrat abia la finele lui 2017, dar
începând din luna septembrie 2016, fa-
brica devine funcþionalã ºi operativã.

Compania intenþioneazã ca în ca-
zul în care proiectul H215 se dove-
deºte unul de succes sã aducã la
Braºov ºi alte proiecte.

Serge Durand a spus: “Deocam-
datã am încheiat un protocol cu com-
paniile aeronautice din România –

IAR Ghimbav, Aerostar, Aerotech ºi
Turbomecanica – pentru a deveni
furnizori de piese pentru elicopterul
care va fi produs în România, acesta
urmând sã fie produs în totalitate cu
piese produse în România”.

Serge Durand a mai arãtat cã la
Ghimbav se va produce, în prima fazã,
varianta civilã a H215, urmând ca cea
militarã sã fie transferatã peste câþiva
anide la fabricadinFranþacãtreceadin
Braºov. În plus, în 2019, Durand sperã
ca peste 30 de ingineri din România sã
lucreze la designul elicopterelor care
vor fi produse la Ghimbav, compania
intenþionând sã dezvolte aici ºi un cen-
tru de cercetare-dezvoltare.

Valoarea investiþiei totale în noul
proiect Airbus Helicopters de la Ghim-
bav este de 55,7 milioane de euro, din
care ajutorul statului român este de ma-
ximum 5,2 milioane de euro.

„Vom ajunge pânã la 350 de anga-
jaþi la fabrica din Ghimbav în 2019,

atunci când vom începe sã producem
câte 15 elicoptere H215 pe an”, a
mai spus Durand.

Guillaume Faury, CEO Airbus
Helicopters, a declarat cã la Ghim-
bav va fi asamblat elicopterul H215,
ultimul venit în familia de aeronave
H a grupului franco-german, fratele
„mai mic” al H225. H215 este o va-
riantã avansatã a fostului elicopter
AS332 Cie/L1e, care ar urma sã fie
vândut „la preþuri accesibile”,
deoarece „costurile sunt mici”.

Airbus Helicopters, o divizie a Air-
bus Group, oferã soluþii pentru elicop-
tere civile ºi militare din toatã lumea.
Compania are în funcþiune o flotã de
aproximativ 12.000 de elicoptere ope-
rate de peste 3.000 de clienþi în aproxi-
mativ 154 de þãri. Airbus Helicopters
are peste 22.000 de angajaþi la nivel
global ºi în 2015 a generat un venit de
6,8 miliarde de euro.

OVIDIU VRÂNCEANU

ÎN REGIM DE URGENÞÃ

Primãria Capitalei va demara
consolidarea clãdirilor în Centrul
Vechi ºi pe Calea Victoriei

Primãria Capitalei va demara, în
regim de urgenþã, consolidarea în
Centrul Vechi ºi pe Calea Victoriei, a
declarat, ieri, Ga-
briela Firea, pri-
marul general al
M u n i c i p i u l u i
Bucureºti.

Domnia sa a
menþionat cã, în
zona Centrul
Istoric, 38 de
imobile (proprie-
tate privatã a sta-
tului sau proprietate mixtã) au risc
seismic I pericol public, 11 imobile
prezintã risc seismic I, iar 6 – risc se-
ismic II. Din cele 38 de imobile, Pri-
mãria deþine 87 apartamente,
ocupate în prezent de 200 cetãþeni.

Gabriela Firea a mai spus, despre
clãdirile cu bulinã de pe Calea Victo-

riei, cã 12 din acestea sunt imobile
încadrate în clasa I de risc seismic
care prezintã pericol public, o clãdi-

re se aflã în clasa I
de risc seismic,
trei clãdiri - în
clasa II de risc se-
ismic, iar douã în
clasa III de risc
seismic. Alte
nouã clãdiri sunt
imobile încadrate
în categorii de ur-
genþã ºi neînca-

drate în clase de risc seismic cores-
punzãtoare. Din cele 27 de clãdiri,
doar patru imobile sunt consolidate -
Calea Victoriei nr. 23, 33-35, 56 ºi
128A.

IOANA POPA
(continuare în pagina 2)

Secolul 21 ºi moartea programatã
a vieþii private la nivel global

Acest titlu nu se doreºte a fi
unul alarmist, însã cores-
punde unei realitãþi confir-

mate de mult. Rãmâne astfel o re-
ponsabilitate personalã a fiecãruia
dintre noi, construirea unei proprii
“Arce a lui Noe” pentru a nu fi
înghiþiþi în oceanul de date denumit
“big data”.

Din moment ce, conform statisti-
cilor din 2015 ale ONU, existã de
douã ori mai mulþi cetãþeni conectaþi
la Internet decât cei care beneficiazã
de o simplã toaletã, iar numãrul de
obiecte conectate la Internet este de
zece ori mai mare decât numãrul to-
tal al locuitorilor planetei, numai vi-
sãtorii pot spera sã scape de contro-
lul exercitat prin intermediul
propriilor noastre date.

Cu toate acestea, existã mai multe
opþiuni de acþiune, alegeri aparent
banale, dar mâine, într-un an, în zece
ani, oricine
adoptã opþiunile
corecte vor fi
mai puþin expuºi
riscului decât
ceilalþi.

Pentru cã Big
Brother existã,
dar nu este cel
despre care vor-
beºte toatã lu-
mea. Nici un stat din lume nu are ca-
pacitatea tehnicã de a colecta, anali-
za ºi utiliza astãzi o cantitate uriaºã
de date colectate în masã, compara-
bilã cu cea pe care o posedã corpora-
þiile care dezvoltã software ºi servi-
cii pe care le utilizaþi, tot în masã, zil-
nic...altfel spus, trebuie sã ne asu-
mãm faptul cã a publica/posta ceva
online va rãmâne pentru totdeauna
în domeniul public, cu excepþia a

ceea ce tranziteazã reþelele publice
prin metodele cele mai avansate de
criptare/securizare a mesajelor.

1. Cadouri (mici ºi
nesemnificative) în
schimbul vieþii
dumneavoastrã private?

În SUA ºi în alte state cu o puter-
nicã forþã ºi strategie comercialã,
cardurile de fidelitate existã încã
din anii 1970. Cu informaþiile pe
care le conþin, acestea devin pentru
comerþ, unelte extraordinare pen-
tru reducerea preþurilor, oferin-
du-ne exact ceea ce cautã cel mai
mult clienþii din toate tipurile de
magazine.

Pentru consumator, se oferã re-
duceri uneori generoase de preþuri,
în funcþie de gradul de fidelitate ºi
cheltuielile fãcute într-un anumit
magazin sau reþea de magazine.
Însã în spatele acestui proces, o datã
cu punerea în comun a tuturor ace-

stor carduri într-un sistem informa-
tic, se ascunde cel mai performant
sistem de colectare a datelor cu ca-
racter personal.

Legislaþia europeanã împiedicã
pentru moment aceºti comercianþi sã
revândã datele astfel colectate, însã,
în þãrile în care legea este mai permi-
sivã, vedem un fenomen care merge
uneori pânã la hãrþuirea clienþilor,
prin utilizarea fãrã control a datelor
acestora.

Astãzi, aceste date sunt chiar ºi
mai precise ºi uºor de obþinut, deoa-
rece ele se pot combina cu cãutãrile
realizate online în baza acestora,
platformele ce conþin motoare de cã-
utare fiind utilizate pentru furnizarea
de publicitate personalizatã (ad mar-
ket), sau cu cele obþinute prin inter-
mediul tuturor site-urilor care oferã
servicii gratuite în schimbul datelor
cu caracter personal, precum o mare
parte a reþelelor sociale ºi a unor
magazine online.

(continuare în pagina 14)
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