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Patru firme au depus oferte
pentru activele nevândute ale
Oltchim
l Gheorghe Piperea: “Preþurile oferite acum sunt
mult mai mari faþã de cele de anul trecut”

Patru firme au depus oferte indicati-
ve privind activele Oltchim (OLT), rã-
mase nevândute în urma primului pro-
ces de vânzare, respectiv Divizia Pe-
trochimicã Bradu
(Pachetul 8), Instala-
þia Anhidridã Ftalicã
din Râmnicu Vâlcea
(Pachetul 9) ºi, par-
þial, Instalaþia PVC II
din Râmnicu Vâlcea
(Pachetul 7), infor-
meazã combinatul
petrochimic din
Râmnicu Vâlcea
printr-un raport remis
Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

Potrivit comunicatului, Aiotec din
Germania a depus oferte pentru Insta-
laþia PVC II ºi Divizia Petrochimicã
Bradu, Nimir Chemicals din Pakistan
pentru Instalaþia Anhidridã Ftalicã,
Vynova Holding din Luxemburg pen-
tru toate cele trei pachete ºi Mata Che-
micals din Pakistan pentru Instalaþia
Anhidridã Ftalicã.

“În prezent, pãrþile interesate des-
fãºoarã proceduri de due diligence,
urmând ca ofertele finale sã fie tran-
smise pânã în data de 31 octombrie

2018”, se aratã în anunþul companiei.
Avocatul Gheorghe Piperea, adminis-

trator judiciar al Oltchim, ne-a declarat:
“În momentul în care s-au alcãtuit pa-

chetele de active s-a
spus foarte clar cã sunt
toate la vânzare (n.r.
procedurã eºuatã anul
trecut) ºi, în consecin-
þã, când se vor reîntru-
ni condiþiile de acum
un an de zile le vom
putea scoate din nou la
vânzare. Ele sunt sco-
ase la vânzare, iar pre-
þurile oferite acum

sunt mult mai mari faþã de cele de anul
trecut. Sigur cã acestea sunt niºte ofer-
te neangajate ºi, dupã un proces de
due-diligence, care se va încheia la
sfârºitul lunii octombrie, aºteptãm sã
fie transformate în oferte angajante,
care vor fi supuse aprobãrii creditori-
lor.

Între timp, avem un hop în luna oc-
tombrie, când trebuie sã perfectãm
contractul cu Chimcomplex Borzeºti”.

ANDREI IACOMI
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ÎN PREMIERÃ ÎN ROMÂNIA

Piscinã de 1,5 milioane euro,
într-un complex de birouri
l Investiþie Genesis Property în parcul de birouri West Gate
Park, unde a fost construitã ºi o unitate de cazare l Liviu
Tudor: “Piaþa birourilor trebuie sã creascã organic, nu din
relocãri ale multinaþionalelor“

Este nevoie ca piaþa de birourisãcreas-
cã organic ºi sã aibã chiriaºi noi, nu din
relocãri ale multinaþionalelor, conside-
rã Liviu Tudor, preºedinte ºi fondator
Genesis Property. Domnia sa ne-a de-
clarat: “Este de urmã-
rit cum vor fi ocupate
noile spaþii de birouri
anunþate - peste
217.000 mp de birouri
noi. Consider cã este
nevoie ca piaþa de bi-
rouri sã creascã orga-
nic, cu chiriaºi noi, nu
din relocãri ale multi-
naþionalelor. Un lucru
este cert - România
rãmâne, în continuare, extrem de atrac-
tivã pentru multinaþionale, iar acestea
vor influenþa dezvoltãrile de spaþii de
birouri ºi de clãdiri noi. De asemenea,
vor începe sã se uite ºi spre oraºele mai

mici, însã acolo problema gãsirii de for-
þã de muncã specializatã este ºi mai
mare decât în Capitalã.

Noi rãmânem concentraþi în conti-
nuare pe îmbunãtãþirea serviciilor ºi a

gradului de satisfacþie
a angajaþilor chiri-
aºilor, întrucât aceºtia
nu se mai mulþumesc
sã aibã în apropierea
biroului doar restau-
rant, cafenea ºi salã de
sport. Oamenii îºi do-
resc sã le fie livratã o
experienþã, vor sã
aibã acces la activitãþi
comunitare, sã fie co-

nectaþi atât în lumea digitalã, cât ºi în
cea realã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

AVOCATUL GRAZIELA BÂRLÃ:

“Fisculne furã”

F
iscalitatea din þara noastrã este
o problemã ucigãtoare, plinã
de nereguli, de texte de lege
ambigue, care nu sunt publice,
dar sunt folosite ca ºi cum ar

exista, ne-a spus avocatul Graziela
Bârlã, care susþine: “Existã un soft de
calculator, nepublic, la care au acces
doar câþiva funcþionari ai Fiscului.
Acest soft a fost emis în baza Ordinu-
lui 2144/2008, al unui ministru de Fi-
nanþe, nu este publicat în Monitorul
Oficial, dar este folosit ºi, în baza lui,
un operator de calculator modificã da-
tele fiºei fiscale, în sensul în care ia sau
adaugã datorii, fãrã ca ele sã fie reale.
Acest lucru reprezintã o problemã

foarte gravã, pentru cã este o formã de
furt din buzunarul contribuabilului.
Ilegalitãþile Fiscului sunt fãrã mãsu-
rã”.

Motivul pentru care ANAF face
acest lucru este cã bugetul are un defi-
cit foarte mare ºi se încearcã pe toate
cãile obþinerea unor sume cât mai con-
sistente, ne-a mai spus doamna Bârlã,
într-un interviu, adãugând cã foarte
mulþi funcþionari din Fisc sunt de
foarte rea-credinþã.

ªi mai rãu este faptul cã abuzul nu
se mai incrimineazã, iar funcþionarii
publici sunt exoneraþi de tot ceea ce
pot sã facã, abuzurile fiind, acum,
inimaginabile.

“În alte þãri, aºa numita infracþiona-
litate a gulerelor albe este sancþionatã
cu o duritate fabuloasã ºi noi, aici, am
lãsat garda cât se poate de jos”, subli-
niazã Graziela Bârlã, apreciind cã “din
punct de vedere economic, aceasta
este o soluþie foarte «bunã» pentru ca
economia sã ajungã pe buza
prãpastiei”.

În ultima vreme, nemulþumirea ju-
decãtorilor este din ce în ce mai ridica-
tã, pentru cã presiunile sunt foarte, fo-
arte mari, ne-a mai spus domnia sa, de-
clarându-ne: “Dacã legile justiþiei nu
îºi vor gãsi o stabilitate ºi dacã sancþiu-
nile pentru ceea ce înseamnã infracþio-
nalitatea gulerelor albe nu va fi aplica-

tã, atunci turnura pe care o poate lua
inclusiv justiþia nu este una dintre cele
mai bune, pentru cã riscul este acela de
a nu putea sã sancþionãm faptele anti-
sociale. O societate care nu are san-
cþiuni este o societate care poate fi gu-
vernatã de haos ºi justiþia nu mai are
niciun fel de importanþã”.

Printre altele, domnia sa considerã
cã legislaþia noastrã trebuie completa-
tã cu reglementãri comunitare ºi cã tre-
buie sã gândim universal.

EMILIA OLESCU

Control ºi presiuni de catifea
de la banca centralã

Afirmaþia cã BNR controleazã eco-
nomia României ar putea fi considera-
tã un truism. Afirmaþia cã o controlea-
zã nociv ar putea fi consideratã ºocan-
tã, dacã pentru ea nu ar da mãrturie mi-
lionul de faliþi rezultat din cre-
ditarea prãdãtoare permisã de
BNR bãncilor comerciale,
precum ºi sutele de mii de
foºti patroni de IMM care
ºi-au pierdut afacerile ºi ave-
rea din cauza conjuncturilor ºi
trendurilor maligne create de
BNR, uneori din intenþie
maleficã, alteori din prostie
crasã.

Invit, însã, cititorii care îºi pot rãpi
10 minute din timpul alocat cafelei
de luni dimineaþã sã descopere una
dintre principalele metode prin care
BNR controleazã, pe faþã, economia:
este vorba de cumpãrãrile ºi vânzãri-
le reversibile de titluri de stat deþinu-
te de bãnci, numite ºi repo sau rever-
se repo, cã aºa stã bine oricãrui cor-
poratist care se preface cã a uitat lim-
ba românã.

Reportul este un contract prevãzut

de Codul civil care consacrã o vânza-
re cu plata imediatã a unor titluri de
credit sau a unor valori mobiliare cir-
culând în comerþ ºi un angajament
bilateral de revânzare viitoare a unor

titluri sau valori mobiliare
de aceeaºi specie, cãtre
aceeaºi persoanã, pe un
preþ determinat cu ocazia
perfectãrii primei vânzãri.
Cumpãrãtorul-revânzãtor
este denumit reportator, iar
vânzãtorul-rãscumpãrãtor
este denumit reportat. Re-
portul este menit, aºa cum
rezultã din definiþia sa nor-

mativã (art. 1772 Cciv), a opera un
dublu ºi reciproc transfer al dreptului
de proprietate asupra bunurilor
vândute, unul imediat, în favoarea re-
portatorului, ºi cel de-al doilea amâ-
nat pânã la termenul prevãzut în con-
tract, în favoarea reportatului. Obli-
gaþia de revânzare trebuie sã fie asu-
matã în baza aceluiaºi act juridic, în
favoarea aceleiaºi persoane, adicã a
reportatului.
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