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ASF: Organigrama
corupþiei

U
nul din motivele ascunse
ale unificãrii celor trei
supraveghetori ai pieþe-
lor financiare nebanca-
re, în afara celor legate
de coordonarea regle-
mentãrii ºi supraveghe-

rii acestora, l-a constituit nevoia de a
elimina cazurile de corupþie ºi de an-
gajare a multor rude ºi prieteni ai poli-
ticienilor români. Astfel, în Comisia
de Supraveghere a Pensiilor Private
(CSPP), conducerea acesteia era asi-
guratã de doi sindicaliºti care au ocu-
pat funcþii în Ministerul Muncii sau
Casa de Pensii (Marian Sârbu, Ion
Giurescu) membri PSD ºi care au legã-
turã cu pensiile private doar etimolo-
gic, întrucât sistemul de pensii private
este o formã de acumulare, de investi-
re, de plasamente pentru un randament

mai mare. Alãturi de ei, director gene-
ral era Cristian Roºu, vãr primar ºi co-
leg de ºcoalã cu Liviu Dragnea.

Nu a fost de mirare cã cel mai deva-
stator control al Curþii de Conturi a gã-
sit cele mai multe nereguli la CSPP, ur-
mate de procese costisitoare plãtite de
noul ASF.

Sectorul pieþei de capital avea în
fruntea Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare (CNVM) pe Carmen Nego-
iþã, soþia primarului PDL de la sectorul
3, nominalizat pentru o zi la ºefia gu-
vernului de Traian Bãsescu.

Tot aici, Viorel Hrebenciuc îºi plasa-
se colaboratoarea din fostul SGG în
Guvernul Nãstase, pe Dorina Mihãile-
scu (fostã Muºetescu) în calitate de co-
misar, celebrã fiind deja înregistrarea
fãcutã publicã în care Viorel Hreben-
ciuc îi cere Dorinei Mihãilescu sã am-

âne desfãºurarea unei adunãri generale
la Bursa de Valori Sibiu ºi sã-i promitã
lui Mihai Fercalã cã îl face preºedinte la
CNVM, dacã rãspunde acestei cereri.

Ascuns într-un birou la CNVM era ºi
soþul Olguþei Vasilescu, Ovidiu Wlas-
sopol, consilier chiar al Dorinei Mihãi-
lescu. Nici asigurãrile nu erau lipsite de
rudele politicienilor, la loc de cinste
fiind soþia lui Daniel Chiþoiu, despre
care vom auzi, în 2013, de celebrul do-
sar Carpatica, în urma cãruia a fost an-
chetatã alãturi de Dan Radu Ruºanu,
(naºul de cununie al familiei Chiþoiu).

ªi uite aºa am ajuns în 2013, când
Guvernul Ponta a aºteptat ca, prin uni-
ficarea celor trei autoritãþi, sã se facã
curãþenie.

MORI SAVIR

(continuare în pagina 12)

EVOLUÞII ÎN PIAÞA MUNCII SUB EFECTUL PANDEMIEI CHINEZEªTI (I)

Paradoxal, ºomajul nu a crescut
în starea de urgenþã (I)
l Rata ºomajului a înregistrat cel mai mare salt în februarie: 4,3% faþã de 3,7% în luna
ianuarie ºi a crescut cu 0,2% în luna martie ºi aprilie. ªomajul nu a crescut efectiv în
perioada stãrii de urgenþã datoritã subvenþionãrii locurilor de muncãl Starea economiei: o
scurtã analizã descriptivã, pentru înþelegerea tendinþelor pe latura cererii forþei de muncã

C
um era de aºteptat, situa-
þia economiei s-a dete-
riorat în trimestrul I
2020, dar nu semnifica-

tiv, întrucât restricþiile introdu-
se de guvernul României ºi gu-
vernele altor state în planul sã-
nãtãþii publice au influenþat
gradual economia noastrã.
ªocul extern, cauzat de mãsurile gu-
vernelor strãine, a început sã aibã im-
pact în economia noastrã începând cu

a doua jumãtate a lunii februa-
rie, iar influenþa mãsurilor ad-
ministrative luate pe plan intern
s-au resimþit preponderent din a
doua jumãtate a lunii martie.
Au fost 2 luni de funcþionare
relativ „normalã” a economiei
ºi de abia spre sfârºitul lunii
martie s-au accentuat efectele

negative. Aceasta este imaginea gene-
ralã ce explicã creºterea economicã de
+ 0,3% din trimestrul I faþã de trime-

strul IV al anului 2019. Datele cu pri-
vire la cifra de afaceri din industrie,
sectorul terþiar ºi din agriculturã oferã
o imagine apropiatã de realitate ºi ex-
plicã ce s-a întâmplat în economie în
trimestrul I 2020.

Cifra de afaceri în industrie (veni-
turile încasate din activitatea de
bazã) pe tot trimestru I 2020 a fost cu
0,1% mai micã decât în trimestrul I
2019.

(continuare în pagina 9)
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ANALIZÃ S&P GLOBAL:

Preþurile
materiilor
prime au avut,
în mai, cea mai
bunã evoluþie
lunarã din
ultimii 11 ani
l Indicele S&P GSCI, care
mãsoarã dinamica preþurilor
mãrfurilor, a crescut cu
16,4%, luna trecutã
l Indicele S&P GSCI
Energy a urcat cu 35,2% în
mai, redresându-se complet
dupã evoluþia slabã din aprilie

S
entimentul pozitiv al investitori-
lor a adus un avans de 16,4%, în
luna mai, indicelui S&P GSCI,
care mãsoarã evoluþia preþurilor

materiilor prime, aceasta fiind cea mai
bunã performanþã lunarã consemnatã
de index în ultimii 11 ani, potrivit unei
analize S&P Global.

Expunerea de peste 50% a indicelui
la mãrfurile din sectorul energiei a
contribuit esenþial la performanþa
menþionatã, noteazã analiza, adã-
ugând cã preþurile de pe piaþa petrolu-
lui au avut un avans semnificativ.
Astfel, indicele S&P GSCI Crude Oil
care mãsoarã dinamica preþului petro-
lului brut american West Texas Inter-
mediate (WTI), a înregistrat un avans
de 55% luna trecutã. Trebuie menþio-
nat, însã, cã nivelul cotaþiilor petrolie-
re nu este unul ridicat, chiar dacã indi-
cele S&P GSCI Crude Oil a avut un
astfel de curs, dat fiind cã, în aprilie,
preþul þiþeiului a coborât în teritoriu ne-
gativ.

Indicele S&P GSCI Energy a cre-
scut cu 35,2% în mai, redresându-se
complet dupã evoluþia slabã din apri-
lie.

În condiþiile în care þãrile ºi-au re-
luat treptat activitãþile dupã carantina
impusã de pandemia de coronavirus,
aºteptãrile unei creºteri a cererii de pe-
trol au coincis cu reducerile voluntare
ºi involuntare ale producþiei de profil.
În acest moment, existã aºteptãri pen-
tru un val de falimente în zona produc-
þiei de ºist din SUA (care avea proble-
me încã dinaintea pandemiei), ceea ce
se va adãuga reducerilor de producþie
petrolierã din alte regiuni. Pieþele vor
fi concentrate pe reuniunea din iunie a
OPEC+ (grupul alcãtuit din Organiza-
þia Þãrilor Exportatoare de Petrol ºi
aliaþii din afara cartelului) pentru vii-
toarele indicii privind un efort supli-
mentar de coordonare a tãierilor de
producþie, necesare reechilibrãrii
pieþei de profil.

Indicele S&P GSCI Natural Gas a
fost singurul cu evoluþie negativã din
sectorul energiei, luna trecutã, înre-
gistrând o scãdere de 16,7%, din cauza
reducerii masive a cererii ºi a contex-
tului în care capacitatea de stocare a
fost din ce în ce mai plinã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

Organigrama ASF lipseºte de pe site-ul
oficial al ASF
Organigrama ASF lipseºte de pe site-ul ofi-
cial al ASF.

ªtiu cã am spus-o ºi în titlul acestui text, dar
aº putea-o spune ºi de trei ori ºi n-ar fi prea
mult.

ASF este cel care trebuie sã impunã transpa-
renþã pe piaþa de capital.

Da.

Nu.

Nu e cazul.

Sã zicem cã e o chestie accidentalã.

Am cerut organigrama la comunicarea ASF
ºi în scurt timp ºi cu amabilitate, am
primit-o.

Dar, organigrama este fãrã nume.

E ca din Monitorul Oficial.

În 2015, Miºu Negriþoiu a publicat organi-
grama ASF cu nume ºi prenume pe fiecare
funcþie.

Organigrama lui Negriþoiu e disponibilã ºi
astãzi pe internet.

Dupã cinci ani, bunele intenþii s-au dus dra-
cului.

Dacã vroiam organigrama fãrã nume, atun-

ci nu mai deranjam ASF-ul, mã uitam în Moni-
torul Oficial.

Dar mie-mi trebuie cu nume.

ªi prenume.

Sã ºtiu cine se ocupã cu corupþia în ASF.

Cã n-or fi chiar toþi!

Sunt niºte oameni care fac mizerii ºi nu se vede,
dintre ei, decât capul lui Gabriel Grãdinescu.

Ce pot sã fac dacã nu am organigrama cu nume
ºi prenume?

O completez cu nume ºi prenume, dupã cum
mã taie capul ºi adaug, sponsori, amanþi ºi
amante, fraþi, unchi, mama, tata, surori ºi
mãtuºi ºi toate rubedeniile suspuse care au
promovat numele ºi prenumele în organigra-
mã ºi colegii de partid cu influenþã directã sau
ocultã ºi colegii din alte afaceri - mã rog, o or-
ganigramã a nepotismului, iubirii casnice ºi
adultere, a influenþei politice ºi de afaceri ºi a
corupþiei.

Îi spun, pe scurt, “Organigrama corupþiei”.

Ãsta e titlul: “ASF: Organigrama corupþiei”

Inevitabil, organigrama este lacunarã.

MAKE

CONSULTANTUL ECONOMIC IONEL BLÃNCULESCU:

“Masa criticã a crizei economico -
financiare va fi atinsã în septembrie”
l Blãnculescu: “Aºa cum medicii au fost consideraþi eroi în timpul pandemiei sanitare, în
acelaºi mod restructuratorii, economiºtii, juriºtii, inginerii vor fi consideraþi eroi în perioada
pandemiei economice”l Ionel Blãnculescu pregãteºte conceptul “Business Recovery
Operations” - ca instrument de lucru la nivelul companiilor pentru minimizarea efectelor
negative ºi perturbãrilor crizei asupra operaþiunilor proprii de afaceri

Î
n luna septembrie a acestui an va
fi atinsã masa criticã a crizei
economico-financiare, atât la ni-
vel global, cât ºi în þara noastrã,
este de pãrere consultantul Ionel

Blãnculescu, opinând cã, aºa cum
medicii au fost consideraþi eroi în
timpul pandemiei sanitare, în acelaºi
mod restructuratorii, economiºtii,
juriºtii, inginerii vor fi consideraþi

eroi în perioada pandemiei econo-
mice.

Specialistul ne-a explicat: „Perio-
dic, economia mondialã sau regionalã
trece prin crize ciclice, provocate de
ciclicitatea economicã, cu cele patru
faze ale acesteia”.

EMILIA OLESCU
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