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Randamentele
bondurilor
din zona euro,
afectate de
evenimentele
politice din
regiune

Randamentul obligaþiunilor guver-
namentale germane cu maturitatea la
zece ani a atins, vineri, nivelul minim
al ultimelor cinci sãptãmâni, în condi-
þiile în care cererea de profil a fost re-
dusã în aºteptarea evenimentelor poli-
tice desfãºurate în weekend în Italia
(alegeri) ºi Germania (anunþul Parti-
dului Social Democrat privind rezulta-
tul votului pentru acordul referitor la
coaliþia de guvernare).

Randamentul obligaþiunilor germa-
ne cu scadenþa la zece ani a coborât cu
3 puncte de bazã vineri, la 0,61% - cel
mai redus nivel din ultimele cinci sãp-
tãmâni. Acest randament a pierdut cir-
ca 20 de puncte de bazã faþã de nivelul
maxim al ultimilor doi ani atins în
februarie.

Totodatã, randamentul titlurilor de
stat italiene cu scadenþa la zece ani a
scãzut cu douã puncte de bazã vineri,
la 2,008% - cel mai redus nivel din ul-
timele douã sãptãmâni.

Majoritatea randamentelor bondu-
rilor þãrilor din zona euro au scãzut, vi-
neri, cu 1-3 puncte de bazã.

V.R.

2 lei

SCANDAL ÎNTRE ACÞIONARI

Tragerea la rãspundere a SIF
Moldova ºi a lui ªtefan Vuza,
în atenþia acþionarilor “Iaºitex”
l Anularea unor tranzacþii în grupul SCR, pe
ordinea de zi a AGA l Claudiu Doroº, directorul
general al SIF2, susþine cã atacul asupra sa ºi a
SIF Moldova este nejustificat

Acþionarii Iaºitex (IASX) vor
discuta, la Adunarea Gene-
ralã din 12 martie, ºi o serie

de puncte intro-
d u s e d e S I F
Moldova – pre-
cum anularea aprobãrii vânzãrii unor
terenuri ale companiei sau a unor
tranzacþii fãcute între societãþi din
grupul SCR, care controleazã emi-
tentul, dar ºi tragerea la rãspundere a
SIF2, pentru comportament abuziv,
conform convocatorului completat,
publicat joi.

De mai multã vreme, la Iaºitex, are
loc un conflict deschis între SIF2, care
deþine 29% din companie, ºi grupul

SCR, controlat
de ªtefan Vuza,
care are 63% din

IASX, prin A2 Impex SRL.
De altfel, ºi SIF2 a cerut introdu-

cerea acþiunii în rãspundere împotri-
va lui ªtefan Vuza, la AGA din 12
martie.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

ÎN CAZUL VÂNZÃRII ªANTIERULUI NAVAL DIN MANGALIA,

Ministerul Economiei ignorã regulile
bursei, iar ASF se face cã nu vede

l Dupã ce Tudose a spus cã statul va prelua ºantierul, Ministerul Economiei susþine cã îºi analizeazã
opþiunile l Deputatul USR Mihai Cãtãlin Botez a interpelat Ministerul Economiei pe acest subiect

Ministerul Economiei ne-a
transmis, sãptãmâna trecu-
tã, cã analizeazã aspectele

privind preluarea ªantierului Daewoo
Mangalia Heavy Industries (DMHI),
respectiv exercitarea dreptului de pre-
ferinþã pentru pachetul majoritar scos
la vânzare de coreenii de la Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME), deºi fostul premier Mihai
Tudose spusese cã statul vrea sã preia
ºantierul.

Astfel, ºi Ministerul Economiei, ºi
fostul premier au contrazis informaþii-
le dintr-un document public, postat la
Bursa de Valori Bucureºti de ªantierul
Naval “2 Mai” Mangalia (listat sub
simbolul STNM), compania prin care
statul român are o participaþie de 49%

din DMHI.
Pe 19 decembrie 2017, ªantierul

Naval “2 Mai” anunþase, printr-un ra-
port la BVB, cã Adunarea Generalã a
Acþionarilor a decis ca societatea sã nu
îºi exercite dreptul de preemþiune, în
lipsa unei decizii de la Guvern.

Compania nu a revenit cu un nou ra-
port de informare a investitorilor, ca sã
clarifice situaþia, iar Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã (ASF), supra-
veghetorul pieþei de capital, tolereazã
aceastã confuzie, deºi ar trebui sã ia
mãsuri pentru informarea corectã a in-
vestitorilor, dacã nu chiar sã sancþio-
neze comunicãrile false.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

“Antreprenoriatul a înflorit, acolo unde a eºuat statul”
l “Mediul antreprenorial are nevoie de stabilitate economicã ºi politicã,
pentru o dezvoltare armonioasã”

(InterviucuCristinaChiriac,preºedinteleFederaþieiPatronaleaFemeilorAntreprenor)

Reporter: Cum a luat naºtere Fede-
raþia Patronatelor Femeilor Antrepre-
nor din România? Cum credeþi cã va fi
perceputã aceastã federaþie de cãtre
celelalte federaþii/patronate din me-
diul de afaceri? Veþi iniþia dialogul cu
acestea?

Cristina Chiriac: La îndemnul
unor antreprenoare cu state vechi în
România mi-am asumat acest proiect,
de construire a Federaþiei Patronate-
lor Femeilor Antreprenor (FPFA).
Mãrturisesc cã la început mi-a fost
teamã sã îmi asum aceastã res-
ponsabilitate, tocmai deoarece cu-

nosc cât de controversatã este so-
cietatea româneascã.

România antreprenorialã este
fãrâmiþatã în zeci de bucãþi, mãcinatã
de orgolii ºi de mândrie, uitând cã
scopul principal este sã devenim o
voce puternicã care sã apere interese-
le antreprenorilor. Noi, antreprenorii,
suntem cei mai cuminþi copii ai eco-
nomiei româneºti ºi totuºi tot noi sun-
tem primii care suntem pedepsiþi.

A consemnat

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 14)

AVOCATUL BURADA, DESPRE PROCESELE PE CHF:

“Avem primele decizii pe darea
în platã menþinute de Tribunal
în favoarea clienþilor”
Tribunalul Bucureºti a început

sã se pronunþe în dosarele des-
chise pe Legea dãrii în platã,

pânã acum existând patru decizii
menþinute de Instanþã în favoarea con-
sumatorilor, ne-a spus avocatul Ale-
xandra Burada, care îi reprezintã pe

clienþi în respectivele procese.
Cele patru hotãrâri ale Tribunalului

prevãd adaptarea contractelor de cre-
dit pentru perioada care urmeazã,
îngheþând cursul CHF/leu la valoarea
din momentul acordãrii, respectiv la
cursul istoric plus 20%, sau împãrþind

povara rezultatã din
creºterea francului el-
veþian în mod egal,
între bancã ºi client.

În toate aceste ca-
zuri, banca are dreptul
sã facã recurs.

Avocatul Burada
ne-a precizat: “Avem
un portofoliu de 250

de litigii deschise în baza Legii dãrii în
platã, din care urmeazã sã se judece la
Tribunal un numãr de 60 de dosare, res-
tul fiind încã la judecãtorie. Dintre cele
aflate la Tribunal, 60% le-am câºtigat
în primã instanþã, iar 40% le-am pier-
dut”.

Într-una din motivãrile justiþiei, în
care aceasta a decis îngheþarea cursu-
lui CHF, pentru viitor, la valoarea isto-
ricã, Tribunalul a reþinut cã “echitatea,
alãturi de buna-credinþã, oferã un fun-
dament al impreviziunii, pornind de la
relaþia existentã între ele”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

PIAÞA DE CAPITAL

Federaþia Patronalã a Femeilor

Antreprenor (FPFA), o nouã enti-

tate dedicatã femeilor de afaceri

din România, va fi lansatã în

aceastã sãptãmânã, pe 8 Martie.

Din aceastã Federaþie fac parte

Patronatul Femeilor Antreprenor

ºi Patronatul Femeilor din

Meºteºugãrit, Asociaþia Free-

lancerilor ºi Asociaþia Naþionalã

a Antreprenorilor.

Doamna Cristina Chiriac, pre-

ºedintele FPFA, ne-a povestit

mai multe despre aceastã iniþia-

tivã în interviul alãturat.

SÃPTÃMÂNA TRECUTÃ, AM AVUT CELE MAI MARI IMPORTURI DE GAZE
DIN ULTIMII CINCI ANI

ANRE, încontrol laTransgaz,E.ON,ENGIEºiOMV
l În Europa, vremea rece a provocat majorarea semnificativã a preþurilor la gazele naturale

Þara noastrã a importat, sãptãmâ-
na trecutã, pânã la o treime din
consumul zil-

nic de gaze pentru a
trece cu bine perioa-
da geroasã, acestea
fiind cele mai mari
importuri zilnice de gaze din ultimii
cinci ani, potrivit unor surse din secto-

rul energetic, citate de Agerpres.
Autoritatea Naþionalã de Regle-

mentare în domeniul
Energiei (ANRE) a
avut, sãptãmâna trecu-
tã, controale la Trans-
gaz, E.ON, ENGIE ºi

OMV. Oficialii ANRE ne-au transmis:
“Acþiunile de control întreprinse au ca

obiect analizarea existenþei unor posi-
bile dezechilibre create în piaþa de
gaze. Concluziile controalelor vor fi
cunoscute la începutul sãptãmânii
viitoare (n.r. sãptãmâna aceasta)”.

Consumul zilnic de gaze a fost de
circa 65 de milioane de metri cubi,
iar sursele de provenienþã au fost
producþie internã (aproximativ

27-28 de milioane de metri cubi),
gaz extras din depozite (circa 14-15
milioane de metri cubi) ºi importuri,
care au ajuns ºi la 22 de milioane de
metri cubi (adicã 33% din consum),
aceasta fiind cea mai mare cantitate
de gaze importatã într-o zi în ultimii
cinci ani. (A.S.)

(continuare în pagina 2)

Consumul zilnic de gaze
a fost de circa 65 de

milioane de metri cubi.

SUA VOR INTRODUCE TARIFE DE 25%
LA IMPORTURILE DE OÞEL ªI DE 10% LA
ALUMINIUL IMPORTAT

UE: “Decizia SUA
reprezintã o ameninþare la
adresa relaþiilor comerciale
transatlantice”
l Juncker: “Nu vom sta fãrã sã facem nimic, în timp
ce industria noastrã este lovitã cu mãsuri injuste”
lComisarul european pentru comerþ: “Decizia riscã
sã submineze Organizaþia Mondialã a Comerþului”

Uniunea Europeanã va rãspun-
de “adecvat” impunerii de
taxe pentru importurile de

oþel ºi aluminiu anunþate, sãptãmâna
trecutã, de preºedintele american, Do-
nald Trump, a afirmat, la finalul sãp-
tãmânii trecute, preºedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker, po-
trivit agenþiei EFE.

“Nu vom sta fãrã sã facem nimic, în

timp ce industria noastrã este lovitã
cu mãsuri injuste, care pun în pericol
mii de locuri de muncã europene”, a
declarat Juncker într-un comunicat,
adãugând cã el considerã decizia o
mãsurã nejustificatã de protecþio-
nism.

A.S.

(continuare în pagina 4)

Preºedintele Donald Trump a anunþat cã Statele Unite vor introduce de
sãptãmâna aceasta tarife de 25% la importurile de oþel ºi de 10% la alumi-
niul importat, transmit Bloomberg ºi Reuters. La o întâlnire organizatã la
Casa Albã cu oficiali din industria SUA, Trump a promis cã va reconstrui
industria americanã a aluminiului ºi a oþelului, afirmând cã în ultimele dece-
nii aceasta a fost tratatã incorect de alte state.
Introducerea unor astfel de tarife, o idee lansatã de preºedintele Donald
Trump, este incompatibilã cu reglementãrile Organizaþiei Mondiale a Co-
merþului (OMC) ºi nu se justificã pe motive legate de siguranþa statului, a
afirmat adjunctul ministrului german al Economiei, Matthias Machnig.


