
12 pagini

n Redeschiderea sãlilor de spectacol, între pandemie
ºi jocuri politice

PAGINA 10

n PLASAMENTE ALTERNATIVE / Ia statuia neamului!
PAGINA 11

n BANI, ECONOMIE ªI MEDIU
Greenpeace a pus ”tunurile” pe
executiv

PAGINA 9

5 lei Vineri, 19 iunie 2020, nr. 114 (6648), anul XXIX

n ÎNTRE 15 MAI ªI 15 IUNIE / Stocul mediu zilnic
al operaþiunilor repo fãcute de BNR - circa
7 miliarde lei

PAGINA 4

n Corecþie ex-dividend de 12,09% pentru titlurile
Rompetrol Well Services

PAGINA 8

GRAM AUR = 238,8513 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5311 RON EURO = 4,8394 RON DOLAR = 4,2998 RON

5 948491 340012 84660

Pe lângã elicoptere,
Turbomecanica
va repara ºi motoare ale
avioanelor civile
(Interviu cu Radu Viehman, preºedintele consiliului de administraþie ºi director
general Turbomecanica)

BURSA: Am înþeles cã intenþionaþi
sã diversificaþi portofoliul de servicii
ºi sã vã extindeþi în zona aviaþiei civile.
Ce v-a determinat sã urmaþi aceastã di-
recþie?

Radu Viehman: În cei 45 de ani de
existenþã, TURBOMECANICA
(TBM) a fabricat peste 600 de motoare
ºi 150 de seturi de ansamble mecanice
pentru elicopterele PUMA330Lºi pen-
tru avionul IAR 93, respectiv IAR 99
ªoim, asigurând ºi mentenanþa periodic
necesarã bunei lor funcþionãri. Repa-
rãm motoare de 40 de ani: reparãm
anual, în medie, 25 motoare ºi 14 seturi
de ansamble mecanice elicopter. Expe-
rienþa reprezintã un avantaj major.

Pe de altã parte, încã de la începutul
anilor ’90, TBM colaboreazã cu pro-
ducãtori de echipamente originale, ca

ROLLS ROYCE Aviation ºi GENE-
RALELECTRIC Aviation, pentru care
am produs nenumãrate componente
pentru motoare destinate aviaþiei civile,
precumCFM, Trent 700, Trent 900 º.a.

Suntem aºadar familiarizaþi cu asi-
milarea documentaþiei tehnice de pro-
dus ºi avem o experienþã bogatã în ela-
borarea tehnologiilor de reparaþie. ªi
atunci, de ce sã nu investim resursele
noastre în dezvoltarea companiei, prin
lãrgirea profilului de activitate?

BURSA: Dacã lucraþi deja pentru
avioane civile, în ce constã noutatea
proiectului avut în vedere?

Radu Viehman: Aviaþia civilã fo-
loseºte foarte multe feluri de avioane,
echipate cu diferite tipuri de motoare.
Pânã acum am produs numai compo-
nente. Începând cu anul 2023, vrem sã

oferim ºi servicii de întreþinere pentru
cel mai bine vândut motor al tuturor
timpurilor: CFM56-7B, care echipea-
zã avioanele Boeing 737NG.

BURSA: Care sunt atuurile TBM
raportat la exigenþele proiectului?

Radu Viehman: Avantajul nostru
competitiv constã în faptul cã TBM
are secþii specializate în fabricaþie, tra-
tamente termice ºi acoperiri de supra-
faþã, toate certificate la nivel interna-
þional ºi de producãtorii motoarelor. ªi
aici revenim la resurse, obiectivul no-
stru fiind sã utilizãm tehnica existentã
ºi sã internalizãm o pondere semnifi-
cativã a reparaþiilor ºi fabricaþiei de
piese, pentru a majora valoarea adãu-
gatã de TBM pe produs.

Conform expertizei bine cunoscutei
companii SAFRAN Test Cells, proce-
sul de asimilare a CFM 56-7B nu pre-
supune construcþia unui banc de probe
nou, ci doar modificarea bancului de
probe existent, folosit pentru testarea
motoarelor turboreactoare.

BURSA: Existã cerere pentru astfel
de servicii?

A consemnat M.S.
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Scaunul de preºedinte
al ASF îl aºteaptã pe
Nicu Marcu
lDaniel Zamfir s-a retras din cursãl PSD a cedat funcþia PNL-ului
lNumirea lui Marcu este programatã în 24 iunie

R
etragerea oficialã din cursã
a senatorului PSD Daniel
Zamfir îi lasã liber drumul
lui Nicu Marcu la ºefia Au-
toritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF). Marcu, ac-

tualmente vicepreºedinte al Curþii de
Conturi, beneficiazã atât de sprijinul
PNL, cât ºi de susþinerea tacitã a PSD.
În contextul în care Marcu se bucurã
de o susþinere transpartinicã, iar ter-
menul de depunere pentru candidaturi
a expirat ieri, pare o certitudine cã
Marcu va fi votat de Parlament sãp-
tãmâna viitoare.

Pânã la închiderea ediþiei, calenda-
rul nu fusese încã confirmat de ºedinþa
Birourilor Permanente Reunite, însã
potrivit unor surse, programul va fi
spart în 2: o parte din audieri în Comi-
siile de specialitate va avea loc sãp-
tãmâna viitoare, cu tot cu vot la scurtã
distanþã, iar sãptãmâna ulterioarã vor
fi þinute audierile pentru instituþiile rã-
mase. Potrivit surselor, audierile pen-
tru ºefia ASF ar fi parte din primul val
de sãptãmâna viitoare: depunerea ra-
portului/avizului ca urmare a efectuã-
rii selecþiei va fi finalizatã marþi, 23
iunie, urmând ca votul sã fie dat mier-
curi, 24 iunie, la ora 14:00.

Consensul dintre PSD ºi PNL pri-
vind alegerea lui Nicu Marcu face par-
te din înþelegerea mai largã din ultima
sãptãmânã dintre cele douã partide. În
ciuda disensiunilor pe starea de alertã,
în timp ce preºedinþia ºi guvernul încã
se contreazã cu opoziþia, PNL-ul votea-
zã braþ la braþ cu PSD în Parlament.
Înþelegerea e valabilã ºi pentru poziþii-
le rãmase vacante din ASF, CNCD,
ANRE, Consiliul Legislativ ºi Curtea
de Conturi, dupã negocierile începute
la finalul lunii mai. Împãrþeala
PSD-PNL este ca social-democraþii sã
renunþe la ASF, instituþie pe care PSD a
controlat-o încã de la înfiinþarea din
2013, pentru un post de vicepreºedinte
la ANRE, reglementatorul pieþei ener-
giei. În privinþa celorlaltor 2 posturi va-
cante de membri simpli la ANRE, libe-
ralii ºi social-democraþii le-au împãrþit
frãþeºte, fiecare luând câte unul.

Cedarea preºedinþiei ASF în favoarea
preferinþelor PNL de cãtre Ciolacu vine
în contextul în care Orban a declarat re-
cent cã nominalizarea lui Zamfir ar fi “o
adevãratã sfidare din partea PSD”.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)

C
ompania Turbomecanica demareazã un proiect investiþional de anvergu-

rã, în scopul dezvoltãrii unei baze de întreþinere pentru motoare destina-

te avioanelor civile, reconfirmând astfel pe plan internaþional capabilita-

tea româneascã în domeniul aviaþiei. Cu aceastã ocazie, Radu Viehman,

preºedintele consiliului de administraþie ºi director general al companiei, a ac-

ceptat sã ne acorde un interviu.

NECONTRIBUTIVITATEA NAªTE DISPUTE

Impozitarea pensiilor speciale aºteaptã
ºutul Curþii Constituþionale

A
legerile locale ºi parlamentare
ce ar urma sã se desfãºoare în
toamna acestui an ºi-au pus
amprenta cu privire la impozi-

tarea pensiilor speciale. Dacã iniþial,
în urmã cu douã zile, a existat aproape
unanimitate în Camera Deputaþilor, în
calitate de for decizional, pentru im-
pozitarea pensiilor speciale, ieri, în
plenul reunit al Parlamentului, senato-
rii ºi deputaþii USR au susþinut cã pen-
siile parlamentarilor nu trebuie impo-
zitate, ci abrogate. Solicitarea lor a
fost respinsã de ceilalþi membri ai Par-
lamentului care au arãtat cã pensiile
respective nu pot fi abrogate, deoare-
ce existã decizii ale Curþii Constitu-
þionale care stipuleazã cã un drept
câºtigat prin aprobarea unei legi nu
poate fi ulterior abrogat.

La votul final, impozitarea pensiilor
parlamentare a trecut cu 354 voturi
pentru, o abþinere ºi 43 de parlamentari
care nu ºi-au exercitat votul.

Dezbaterile au fost aprinse din cau-
za celor de la USR care i-au acuzat pe

social-democraþi ºi liberali cã proiec-
tul privind impozitarea pensiilor parla-
mentarilor care modificã legea adop-
tatã cu o zi înainte este un motiv în plus
pentru ca respectivele acte normative
sã fie respinse de Curtea Constituþio-
nalã a României.

Dan Barna, preºedintele USR a
spus: “Prin demersul de astãzi vã asi-

guraþi cã legea de ieri devine neconsti-
tuþionalã. V-aþi gândit sã faceþi o com-
binaþie pânã trec alegerile ca sã rãm-
âneþi cu pensiile speciale. Noi nu vom
susþine aceastã ºmecherie. Ceea ce fa-
ceþi prin aceastã prevedere este ca
într-un film cu Sergiu Nicolaescu unde
bãgaþi un pachet de dinamitã la temelia
Constituþiei asigurându-vã cã CCR va

declara neconstituþionalã aceastã lege.
Practic agãþaþi niºte zurgãlãi pe care
CCR sã îi observe ºi vã asiguraþi cã tot
demersul de acum se va întoarce în
Parlament. Vã avertizez însã cã fiecare
demers prin care CCR are ocazia sã re-
spingã impozitarea pensiilor speciale
va creºte frustarea ºi revolta cetãþeni-
lor care vor spune cã Parlamentul ºi
clasa politicã nu vor sã rezolve aceastã
problemã”.

Liderul USR a mai spus cã, dacã le-
gea impozitãrii pensiilor speciale va
pica la CCR, toþi liderii politici care au
susþinut acest proiect are trebui sã îºi
prezinte demisia.

Alfred Simonis, liderul grupului
PSD din Camera Deputaþilor a acuzat
inconsecvenþa aleºilor USR care au
votat pentru impozitarea pensiilor spe-
ciale, dar nu ar dori impozitarea pen-
siilor parlamentarilor, deºi au votat
acest lucru în comisia de statut.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

CIFRE DEALOGIC:

Val de delistãri de la
Bursa din Singapore
lNouã companii au renunþat la SGX sau sunt în curs
de delistare în 2020, timp în care numai cinci societãþi
s-au alãturat acestei pieþel Companiile pãrãsesc SGX
din cauza lichiditãþii scãzute ºi a diverselor scandaluri

B
ursa din Singapore (SGX) este lovitã de un nou val de delistãri anul ace-
sta, în contextul unei lichiditãþi scãzute ºi al scandalurilor legate de gu-
vernanþa companiilor, ceea ce submineazã eforturile pieþei de a concura
cu rivalul regional din Hong Kong, anunþã Financial Times (FT).

Nouã companii au renunþat la Bursa din Singapore în anul curent sau sunt în
curs sã facã acest lucru, potrivit datelor Dealogic, care aratã cã, în acelaºi timp,
doar cinci companii s-au listat la SGX. Dealogic subliniazã cã 2020 va fi, pentru
SGX, al doilea an consecutiv în care pierde mai multe companii decât atrage.

Analiºtii spun cã aceste plecãri de la SGX au devenit o problemã persistentã
pentru Singapore, din cauza lichiditãþii ºi evaluãrilor scãzute, a scandalurilor
frecvente de contabilitate ºi de guvernanþã care afecteazã companiile cotate - fac-
tori care afecteazã sever încrederea investitorilor.

Arnaud Vagner, director al Iceberg Research, afirmã în acest context: “Inve-
stitorii sunt alimentaþi cu atâtea scandaluri contabile încât nu vor sã mai inve-
steascã în Singapore”. Domnia sa aminteºte de problemele contabile care au
dus aproape la prãbuºirea casei de comerþ cu materii prime Noble Group, listatã
la Singapore. Arnaud Vagner adaugã cã, în loc sã se confrunte cu scãderea în
continuare a preþurilor acþiunilor, unii întreprinzãtori au ales sã îºi treacã socie-
tãþile în privat, delistându-le. (ALINA VASIESCU)
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