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ANDREI VÃCARU, JLL ROMÂNIA, DESPRE ECONOMIE:

“Investitorii vãd
România mai riscantã
decât Grecia”

Investitorii asociazã României, în
prezent, un risc mai mare decât Gre-
ciei în privinþa economiei, percepþia
acestora modificându-se semnificativ
comparativ cu acum
doi sau trei ani, a afir-
mat, ieri, în cadrul
unei conferinþe,
Andrei Vãcaru, direc-
torul departamentului
Capital Markets, JLL
România.

Domnia sa a decla-
rat: “În comparaþie cu
acum 2-3 ani, percep-
þia asupra României ºi
riscul anexat þãrii noastre, s-au modificat
substanþial. Dacã atunci vorbeam de un
nivel mai scãzut decât cel al Ungariei, în
momentul de faþã, riscul asociat Ro-
mâniei este mai mare decât cel al Gre-
ciei, care tocmai a trecut printr-un fali-
ment ºi careareodatorieuriaºã.Cu toate
acestea, riscul pe care investitorii îl vãd

lanoi în þarãestemaimaredecât acolo”.
Riscul asociat unei economii repre-

zintã sentimentul investitorilor faþã de
datoria guvernamentalã.

“Tranzacþii de
520 milioane
euro pe piaþa
imobiliarã, în
primele nouã
luni din an”

Valoarea tranzac-
þiilor finalizate, efec-
tuate pe piaþa imobi-
liarã din România, în

primele nouã luni ale acestui an, se ri-
dicã la 520 de milioane de euro, cu
13% sub nivelul de 600 de milioane de
euro înregistrat în perioada similarã
din 2017, a mai spus domnul Vãcaru.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 4)

Trei trandafiri pentru
preºedinþia ASF

ª
apte au fost ºi ºapte au ºi rã-
mas candidaþii la preºedinþia
Autoritãþii de Supraveghere
Financiarã (ASF),
Coca Constantinescu
infirmând zvonul pus
în circulaþie în presa
de ieri, care acredita-

se cã ºi-ar fi depus candidatura
marþi, în ultimul sfert de orã
pânã la limita de timp, ba chiar
cã ar fi ameninþat cu dezvãluirea unor
“informaþii explozive” despre actualul
preºedinte (interimar) Leonardo Ba-
dea ºi vicepremierul Viorel ªtefan –
amândoi fiind înscriºi în competiþia
pentru ºefia ASF: “Coca Constantines-
cu ºi-a depus candidatura în cadrul
ASF pentru aceeaºi funcþie pe care o

ocupã ºi în prezent - vicepreºedinte al
Sectorului de Asigurãri – Reasigurãri.
Informaþiile din presã care spun cã

acum candideazã pentru func-
þia de preºedinte al ASF sunt
false”, ne-a declarat consilie-
rul sãu, Rãzvan Radu.

Aºa cum arãtase BURSA,
în presã se scurseserã listele cu
candidaturi:

Candidaþii pentru funcþia de
preºedinte ASF: Leonardo Badea,
Micu Andrei-Rãzvan, Sava Claudia
Cãtãlina, Adrian Simionescu, Viorel
ªtefan, Radu Toia ºi Mircea Ursache.

Candidaþii pentru funcþia de
prim-vicepreºedinte ASF: Doina Ele-
na Dascãlu, Micu Andrei-Rãzvan ºi
Sava Claudia Cãtãlina.

Candidaþii pentru funcþia de vice-
preºedinte ASF: Micu Andrei-Rãz-
van, Sava Claudia Cãtãlina, Toia
Radu, Mircea Ursache, Armeanu ªte-
fan Daniel, Baranga Laurenþiu Paul,
Bota Marius Sorin Ovidiu, Coca Con-
stantinescu, Gheorghe Cornel, Ga-
briel Grãdinescu, Cristian Roºu,
Andrei-Liviu Stamatian ºi Mircea
Oancea.

Candidaþii pentru membrii neexe-
cutivi: Birtalan Joszef, Bolchi Florin,
Constantinoiu Vicenþiu-Marian, Crã-
ciunicã Gabriela Luminiþa, Diab Ca-
melia, Giurescu Ion, Marcu Gheorghe,
Mitroi Adrian, Socol Aura Gabriela,
ªtefan Belloiu, Vorniceanu Marius,
Wlassopol Ovidiu Rãzvan.

Cele patru categorii de funcþii cores-

pund structurii de conducere a ASF -
preºedintele, prim-vicepreºedintele,
trei vicepreºedinþi ºi patru membri ne-
executivi (nouã membri în total).

Remarcabilã este înscrierea pentru
preºedinþie a lui Adrian Simionescu,
cel mai vechi membru al comunitãþii
pieþei de capital dintre toþi candidaþii la
toate categoriile (de altfel, fãrã sã bag
mâna-n foc, s-ar putea sã fie cel mai
vechi broker român al Bursei de Valori
Bucureºti).

Obiºnuit sã stabileascã raporturi
în comunitatea pieþei de capital, la
întrebarea ziarului BURSA “Care
sunt raþiunile pentru care vrea sã
devinã preºedintele ASF?”, Adrian
Simionescu nu s-a sfiit sã declare:

(continuare în pagina 15)

MUGUR ISÃRESCU, BNR:

“Adoptarea euro -
o problemã de «când»,
nu de «dacã»”

România nu beneficiazã de o clauzã
de derogare, ceea ce înseamnã cã
adoptarea monedei europene este o
problemã de “când”, nu de “dacã”
vom trece la moneda unicã, a afirmat,
ieri, guvernatorul Bãncii Naþionale a
României, Mugur Isãrescu, în cadrul
unei conferinþe cu tema “Convergenþa
cãtre extinderea zonei euro”.

Domnia sa a decla-
rat: “Angajamentul
nostru de a ne alãtura
zonei euro este in-
contestabil, dar mo-
dul în care procesul
complex, prin care
sunt asigurate pre-
condiþiile de conver-
genþã economicã,
este derulat rãmâne
în mare parte la lati-
tudinea autoritãþilor din þãrile candi-
dat. În acest context, abordarea a variat
atât de-a lungul timpului, cât ºi în
rândul statelor. O abordare mai pru-
dentã nu indicã o inabilitate sau difi-
cultate în îndeplinirea criteriilor nomi-
nale de convergenþã, ci mai degrabã
aratã, în special dupã debutul crizei
globale, când unele dintre beneficiile
adoptãrii s-au estompat, de ce costuri-
le asociate au devenit din ce în ce mai
vizibile. De aceea observãm o

revizuire substanþialã ºi abordãri mai
cuprinzãtoare referitor la procesul de
aderare la euro, în general”.

În cazul trecerii la euro a României,
guvernatorul Isãrescu a subliniat cã
þara noastrã nu este scepticã în aceastã
privinþã, ci doar încearcã sã fie realistã
pentru a asigura o sincronizare adec-
vatã a acelui moment ºi o aderare cu

succes la zona euro.
Mugur Isãrescu a

afirmat: “Nu putem
sãri cu vederea faptul
cã þãrile din fostul spa-
þiu sovietic care au
adoptat euro, þãrile
baltice precum Leto-
nia, Lituania, Estonia
sau Slovacia ºi Slove-
nia, sunt state relativ
mici, cu un nivel dife-

rit al convergenþei reale ºi cu probleme
structurale mai mici. Sunt þãri diferite de
cele care se aflã acum în procesul adop-
tãrii monedei euro, eu însumi sunt
printre cei care subliniazã nevoia de
convergenþã sustenabilã, fiind
conºtient cã pentru a profita de pe urma
aderãrii la zona euro, câteva precondiþii
esenþiale trebuiesc îndeplinite”.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 8)

Arestãri dupã mitingul
din 10 august
l 169 de jandarmi s-au declarat victime ale Diasporei

Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti a
dispus, ieri, arestarea preventivã, pen-
tru 30 de zile, în cazul a ºapte protesta-
tari care, în timpul evenimentelor din
10 august din Piaþa Victoriei, au
agresat mai mulþi
jandarmi.

Arestãrile au fost
decise în urma per-
cheziþiilor efectuate
de procurori ºi poli-
þiºti la domiciliile ce-
lor ºapte inculpaþi.

Parchetul de pe
lângã Judecãtoria
Sectorului 1 Bucureºti
susþinea într-un comu-
nicat de presã emis în 17 septembrie:
”Procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Sector 1 Bucureºti
efectueazã cercetãri într-o cauzã penalã
cu denumirea genericã «Dosarul Dias-
porei», formatã în urma reunirii a 78 de
acte de sesizare. Cercetãrile privesc

exercitarea de violenþã fizicã ºi moralã
împotriva a 169 de persoane vãtãmate,
care au avut calitatea de organe de Jan-
darmerie ºi au desfãºurat activitãþi cu
ocazia protestului din Piaþa Victoriei,

din data de 10 august
2018”.

Cei 169 de jan-
darmi din comunica-
tul de mai sus au re-
clamat cã au fost
agresaþi fizic ºi moral.

Curios este cã, la
mai mult de o lunã,
dupã evenimentele
din 10 august, numã-
rul victimelor autode-

clarate din cadrul Jandarmeriei româ-
ne a crescut exponenþial, de peste cinci
ori, în timp ce numãrul victimelor din
rândul protestatarilor s-a dublat.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 3)

Graficã de Oana B.

MAKE


