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Euro a trecut
de pragul de
1,25 dolari

Euro a trecut ieri, pe pieþele
externe, pentru o scurtã pe-
rioadã de timp, de pragul de

1,25 dolari, fiind în a patra zi de
apreciere generatã de unele date po-
zitive privind economia regiunii.

Moneda unicã europeanã a mai
atins un curs de 1,25 de dolari la data
de 25 ianuarie 2018 ºi în 1 februarie,
acesta fiind un nivel care nu mai fu-
sese consemnat de la sfârºitul lui
2014.

Conform cifrelor oficiale anunþate
ieri de Eurostat, surplusul comercial
din zona euro a continuat sã creascã,
ajungând la 23,8 miliarde de euro în
decembrie 2017, de la 22 de miliarde
de euro în luna precedentã. Analiºtii
aºteptau un excedent de 22,4 miliar-
de de euro.

În a doua parte a zilei de ieri, euro
era cotat la 1,2481 dolari, în creºtere
cu 0,2% faþã de ziua precedentã. Pe
parcursul zilei de ieri, euro a urcat
pânã la 1,2510 dolari. Din 9 februa-
rie, când moneda unicã atingea
1,2205 dolari, aceasta a câºtigat pes-
te 2%.

A.V.

(continuare în pagina 13)
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Zentiva, pe cale sã
pãrãseascã Bursa
l Zentiva NV face ofertã de cumpãrare pentru
18,32% din producãtorul local de medicamente ºi
intenþioneazã sã cearã retragerea celorlalþi acþionari
l În decembrie, Zentiva a anunþat cã Zentiva NV
a primit angajamente de vânzare din partea unor
acþionari cu deþineri de 10,44%, la preþul de 3,5 lei

Zentiva NV, acþionarul majo-
ritar al Zentiva SA (SVD) a
lansat o ofertã publicã de

cumpãrare pentru 18,32% din pro-

ducãtorul de medicamente din þara
noastrã (76,37 milioane de acþiuni),
la preþul de 3,5 lei/unitate, potrivit
unui raport transmis Bursei de Va-
lori Bucureºti.

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã a aprobat, miercuri, docu-
mentul ofertei, care se va derula în
perioada 20 februarie – 5 aprilie
2018.

A.A.

(continuare în pagina 6)

Problema DNA ºi relevanþa
analizei diofantice

E
ste clar: avem o problemã
cu DNA-ul! Cu Koveºi,
cu procurorii din famiglia
citricelor, alde portocalã ºi

alþii, cu procedurile, cu calitatea, fi-
nalitatea ºi instrucþia dosarelor, cu
comenzile politice
ºi de altã naturã,
care pentru unii sunt
ordine de zi pe uni-
tate, deci “se execu-
tã, nu se discutã”, cu
învîrtelile necurate
ale procurorilor care
s-au aburcat biniºor
mai presus de orice lege, cu modul în
care vîrfurile DNA-ului relaþioneazã
cu alte instituþii ale puterii, de la Par-
lament la Preºedinte ºi de la Minis-
trul Justiþiei, la CSM ºi servicii de in-
formaþii. De unde ºtiu? Urlã tîrgul,
domnule...! Unde te duci, unde te
întorci, Parlament, Guvern, ziare,

reviste, declaraþii de presã, radio,
tv, ca sã nu mai vorbim despre
“surse”, peste tot aceeaºi arie:
“DNA ºi DNA fãrã tine n-am pu-
tea, fie viaþa cît de rea...!” Na, c-am
dat-o ºi eu pe manele!

Bun...acum, înainte sã cãutãm so-
luþii, înþelept ar fi, sã definim cît mai
bine, mai clar, mai complet, proble-
ma. Dupã adversarii cei înrãiþi ai
DNA-ului, problema este aceea cã în
lipsa unui management adecvat ºi în
prezenþa unei agende personale a
Codruþei Koveºi, nu neapãrat for-
mulatã de ea, sub umbrela larg des-
chisã a activitãþilor mai puþin ortodo-
xe, dar protejate semi, ori chiar ilegal
de cîteva decizii CSAT, care nici
astãzi nu au fost înlãturate, hãt...de
mult pe vremurile lui Bãdica Bã-
sescu ºi a matrozilor Maior ºi Col-
dea, DNA-ul s-a dat de trei sau mai
multe ori peste cap ºi, din instituþie

supusã legii, menitã sã serveascã
înfãptuirea dreptãþii, în numele legii,
a devenit “biciul lui Dumnezeu” pus
cu sîrg pe spinarea tuturor celor care
au îndrãznit sã stea în calea, pe atun-
ci, atotputernicilor zilei, ori pe gru-
mazul celor ce trebuiau scoºi din jo-
curile politice, din raþiuni evidente
(încurcau locul!), ori mai puþin evi-
dente ºi a cãror raþiune nu s-a definit
întotdeauna la Bucureºti. Pe scurt,
problema cu DNA-ul este aceea cã a
contribuit la crearea, iar astãzi la
menþinerea în funcþiune a unui si-
stem ocult de putere (“statul para-
lel”) care scurcircuiteazã sistemul
legal ºi democratic al þãrii, îl submi-
neazã ºi duce la ruinã firava, slãbã-
noaga, noastrã democraþie. Dacã nu
credeþi nu aveþi decît sã-i audiaþi, pe
scurt ori pe larg, pe alde Tãriceanu ºi
Pesedeanu...pardon...scuzaþi...Te-
leormãneanu Dragnea. Dacã îi
asculþi pe partizanii, la fel de înrãiþi
dar în sensul opus! ai DNA-ului,
începînd, desigur cu Doamna
Koveºi, obþineþi, mai întîi, varianta
soft: toatã zarva nu este decît un foc
de paie aprins în capul DNA, cu cea
mai deplinã rea credinþã ºi necuratã
intenþie de cei care sunt deja, ori sunt
doar pe cale sã devinã “obiectul de
activitate” al instituþiei cu pricina...
ºnapani, poltoni, ºmecheri de funcþii
mari ºi averi la fel de mari, dar cît se
poate de ilicite ºi....mã rog, toatã pro-
tipendata cea semeaþã a mîndrului
PSD, în frunte cu liderul sãu istoric,
mesianic, salvator, neprihãnit, ne-
preþuit ºi de neînlocuit, alfa ºi omega
social-democraþiei de Dîmboviþa ºi
Teleorman, domnul Dragnea.

(continuare în pagina 3)

VALERY KUZMIN, AMBASADORUL FEDERAÞIEI RUSE LA
BUCUREªTI:

"Suntem fericiþi cã perimetrele
offshore din Marea Neagrã vor
începe sã fie exploatate"
l Lucian Bode, co-iniþiator al BRUA, îi cere clarificãri lui Teodor Meleºcanu
privind exportul de gaze cãtre Ungaria

S
untem fericiþi cã perimetre-
le de pe coasta continentalã
din România (n.r. offshore
din Marea Neagrã) vor

începe sã fie exploatate, pentru cã
acolo este inactivã o resursã foarte
importantã a industriei energetice,
ne-a declarat, recent, Excelenþa Sa,

domnul Valery Kuzmin, Ambasado-
rul Federaþiei Ruse la Bucureºti, cu
ocazia Zilei Diplomatului.

Domnia sa a precizat: "ªtim cã
unele companii ruseºti vor sã se im-
plice (n.r. în pozã), dar nu sunt la cu-
rent cu detaliile planurilor lor con-
crete - ce vor face ºi cât de curând".

Domnia sa considerã cã existã
perspective promiþãtoare în sectorul
de petrol ºi gaze din România, do-
meniu care este de bazã pentru dez-
voltarea oricãrei þãri.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 13)

ANUL TRECUT, FAÞÃ DE 2016

Profitul Bãncii Transilvania a scãzut
cu 3,46%, la 1,186 miliarde lei
l Banca Transilvania a cumpãrat Bancpost, în 2017, ºi a devenit acþionar al
Victoriabank, la începutul acestui an

Profitul net al Bãncii Transilvania
(BT) a scãzut cu 3,46%, anul trecut
faþã de 2016, ajungând la 1,186 mi-
liarde lei. În 2017, ºefii Bãncii

Transilvania au semnat cu Euro-
bank Group contractul de achiziþie
a acþiunilor Bancpost, ERB Retail
Services IFN ºi ERB Leasing IFN.
Surse din piaþã susþin cã BT a plãtit
pentru preluarea celor trei entitãþi
ale grupului elen circa 230-250 mi-
lioane euro. În prezent, tranzacþia
este în stadiul de perfectare, Consi-
liul Concurenþei urmând sã îºi dea
avizul pânã în jurul datei de 15 mar-
tie, conform surselor noastre.

La începutul anului, Banca Tran-

silvania a devenit acþionar al Victo-
riabank, a treia cea mai mare bancã
din Republica Moldova, având o
participaþie de peste 66% împreunã
cu Banca Europeanã pentru Recon-
strucþie ºi Dezvoltare (BERD),
dupã ce a primit aprobarea pentru
achiziþia unui pachet de 39%, din
partea autoritãþilor de supraveghe-
re din România ºi Republica Mol-
dova.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)
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Oferta de preluare obligatorie
a “Cemacon” a fraþilor Pavãl, sub
preþul din piaþã
l Cotaþia nu pare atractivã pentru BOF – fondul controlat de Erste ºi Florin
Pogonaru

PIF Industrial, deþinutã de
proprietarii Dedeman, fraþii
Pavãl, a lansat o ofertã pu-

blicã de preluare obligatorie, pen-
tru 55,5% din producãtorul de cãrã-
mizi “Cemacon” (63,27 milioane
de acþiuni), la preþul de 0,55 lei/uni-
tate.

În piaþã, cotaþia CEON a încheiat
ziua de miercuri la 0,606 lei/unitate,
cu 5,3% sub nivelul de la începutul
anului (0,64 lei/unitate). Astfel, pre-
þul din ofertã este cu 14% sub cel de
la începutul anului. În aceste condi-
þii, oferta nu pare atractivã pentru ce-
ilalþi acþionari, între care se numãrã

fondul Business Capital For Roma-
nia Opportunity Fund Cooperatief
U.A. (BOF), deþinut de Erste Bank
(83,33%) ºi Florin Pogonaru, care
controleazã 33% din Cemacon, sau
CIT Resources, cu 10,92%.

PIF Industrial face oferta la ace-
laºi preþ la care Dedeman a cumpã-
rat, în decembrie, 11,8% din “Ce-
macon” de la Consultanþa
Andrei&Andrei SRL. Potrivit legii
pieþei de capital, “o persoanã care,
ca urmare a achiziþiilor sale sau ale
persoanelor cu care acþioneazã în
mod concertat, deþine valori mobi-
liare emise de un emitent care, adã-

ugate la deþinerile sale anterioare
sau ale persoanelor cu care acþione-
azã concertat îi conferã acestuia, di-
rect sau indirect, mai mult de 33%
din drepturile de vot asupra emiten-
tului este obligatã sã lanseze o ofer-
tã publicã adresatã tuturor deþinãto-
rilor de valori mobiliare, la un preþ
echitabil ºi având ca obiect toate de-
þinerile acestora, cât mai curând po-
sibil, dar nu mai târziu de douã luni
de la momentul atingerii respectivei
deþineri”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Surse: “ªeful ANPC Bogdan
Pandelicã, pe fãraº”
l Bãdãlãu: “Se pare cã domnul Pandelicã nu ºi-a
îndeplinit sarcinile”

Bogdan Marcel Pandelicã ar urma
sã plece din funcþia de preºedinte al
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
Consumatorilor (ANPC), dupã cum
ne-au spus surse apropiate situaþiei.
Acestea ne-au precizat cã PSD i-a re-
tras, miercuri, sprijinul politic. Niculae
Bãdãlãu, secretarul general al PSD,
ne-a declarat: “Guvernul a analizat ac-
tivitatea secretarilor de stat, inclusiv pe
cea a domnului Pandelicã, având rang
de secretar de stat, iar acesta nu ºi-ar fi
îndeplinit sarcinile la ANPC”.

Întrebaþi de ziarul BURSA dacã
Bogdan Pandelicã a fost deja demis,
reprezentanþii biroului de presã ne-au
spus, asearã, la închiderea ediþiei, cã

nu au informaþii despre acest subiect.
Atât ziarele argeºene, cât ºi alte

site-uri de ºtiri au dat ca sigurã demi-
terea lui Pandelicã, decizia fiind una
politicã. Hotãrârea privind eliberarea
din funcþie a lui Bogdan Pandelicã va
fi publicatã în Monitorul Oficial.

Pandelicã a fost numit ºef al
ANPC la începutul lunii noiembrie,
înlocuindu-l pe Marius Dunca. Bog-
dan Pandelicã a avut mai multe fun-
cþii politice ºi a mai condus Autorita-
tea Naþionalã pentru Protecþia Con-
sumatorilor în anul 2009, fiind
membru PSD de 20 de ani.

E.O.


