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ASF, obligatã sã îi plãteascã
Claudiei Sava, ºefa Direcþiei de
Supraveghere ºi Control din cadrul
instituþiei, peste 200.000 de euro

C
laudia Cãtãlina Sava este fe-
ricita posesoare a unei sen-
tinþe datã de Tribunalul Bu-
cureºti alaltãieri, prin care
primeºte o primã pentru
întreaga activitate desfãºura-

tã în cadrul fostei Comisii Naþionale a
Valorilor Mobiliare (CNVM), de
1.032.228 lei (peste 200.000 de euro).
Fericirea ei probabil cã este umbritã
de faptul cã sentinþa îi alocã cu 3,5 mi-
lioane lei (peste 700.000 euro) mai

puþin decât a solicitat în cererea de
chemare în judecatã.

Tribunalul Bucureºti a decis în do-
sarul 35429/3/2015, în 7 octombrie
2020, admiterea parþialã a cererii
formulatã de cãtre Claudia Cãtãlina
Sava în contradictoriu cu Autoritatea
pentru Supraveghere Financiarã, in-
stituþie al cãrei angajat este, pe fun-
cþia de ºef al Direcþiei de Suprave-
ghere ºi Control. Conform deciziei
instanþei, ASF este obligatã sã îi plã-

teascã Claudiei Sava în cuantum net
suma de 1.032.228 lei, reprezentând
indemnizaþia cuvenitã reclamantei la
încetarea mandatului de membru
CNVM, cu titlu de primã pentru
întreaga activitate. Judecãtorii au re-
spins capãtul de cerere privind
dobânda, astfel cã reclamanta va pri-
mi cu 3,5 milioane lei mai puþin
decât a solicitat. Sentinþa Tribunalu-
lui Bucureºti poate fi apelatã, în ter-
men de 10 zile de la comunicare,

apelul urmând a fi judecat de Curtea
de Apel Bucureºti.

Din modul în care a acþionat ASF în
alte cazuri similare aflate pe rolul in-
stanþelor, este posibil ca ºi în situaþia
prezentã ambele pãrþi sã formuleze
apel: Claudia Sava – pentru a obþine ºi
diferenþa de 3,5 milioane lei cu titlu de
dobândã penalizatoare, iar ASF – pen-
tru a nu plãti niciuna dintre sumele res-
pective.

Claudia Sava este soþia fostului vi-

ceprimar general al Capitalei, liberalul
Rãzvan Sava, care a fost primar gene-
ral în prima parte a anului 2016, dupã
suspendarea din funcþie a lui Sorin
Oprescu. Claudia Cãtãlina Sava, di-
rector supraveghere ºi control SIIF în
cadrul ASF, primeºte pentru funcþia
actualã o sumã anualã mai micã decât
primea la CNVM.

GEORGE MARINESCU
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ANALIZÃ S&P GLOBAL
PENTRU 2020:

Amenzile
aplicate
bãncilor pentru
spãlare de bani
- cel puþin la
nivelul din
2019
lAnchetele în domeniu au
întârziat din cauza
pandemieil Fenergo:
Autoritãþile din lume au
emis amenzi de 5,6 miliarde
de dolari cãtre bãnci, pânã la
finele lunii iulie 2020,
pentru nerespectarea
normelor de combatere a
spãlãrii banilor

Valoarea amenzilor impuse bãnci-
lor pentru spãlare de bani, în întreaga
lume, este probabil sã ajungã, anul
acesta, la nivelul din 2019, în pofida
întârzierilor în aplicarea normelor în
materie, determinate de blocarea acti-
vitãþii la începutul anului, în contextul
pandemiei de Covid-19, potrivit spe-
cialiºtilor intervievaþi de S&P Global
Market Intelligence, care menþionea-
zã, totodatã, posibilitatea creºterii
penalitãþilor pentru infracþiuni comise
în legãturã cu pandemia.

Philip Annett, partener la divizia de
reglementare a serviciilor financiare
din cadrul firmei de avocaturã Baker
McKenzie din Londra, fost avocat la
departamentul de executare al Autori-
tãþii pentru Conduitã Financiarã
(FCA) din Marea Britanie, declarã cã,
în urmãtoarele ºase pânã la 12 luni, au-
toritãþile de reglementare, cum sunt
FCA, respectiv Departamentul de Ju-
stiþie ºi autoritatea pieþei de capital din
SUA (Securities and Exchange Com-
mission - SEC), vor anunþa, probabil,
investigaþii legate de abateri în timpul
pandemiei.

O cercetare realizatã de Fenergo,
furnizor irlandez de tehnologie de re-
glementare, aratã cã, pânã la finele lu-
nii iulie 2020, autoritãþile de la nivel
global au emis amenzi de 5,6 miliarde
de dolari cãtre bãnci pentru nerespec-
tarea normelor de combatere a spãlãrii
banilor, cu 30% mai puþin decât în ace-
laºi interval din 2019.

Rachel Woolley, director global
pentru criminalitate financiarã la Fe-
nergo, declarã citat de S&P Global:
”Întreruperile în aplicarea normelor,
determinate de izbucnirea pandemiei
de coronavirus la începutul anului, au
condus la întârzieri în investigaþiile
autoritãþilor de reglementare ºi ale
agenþiilor de aplicare a legii, inclusiv
în emiterea de sancþiuni. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Când li se va cere socotealã
bancherilor centrali pentru
promisiunile goale?

Conducãtorii marilor bãnci centrale
ne asigurã, la intervale tot mai scurte
de timp, cã mai au suficiente instru-

mente pentru a opri
tendinþele negative din
economie sau de pe
pieþele financiare.

Din pãcate, adevã-
rata naturã a promisiu-
nilor goale ale banche-
rilor centrali devine tot
mai evidentã pentru

toatã lumea, nu doar pentru cei care ar
trebui sã creadã cã de acolo vine salva-
rea, aºa cum a mai venit altãdatã.

Tocmai acele “salvãri” de altã datã
au blocat corectarea exceselor specu-
lative de pe pieþele financiare ºi au
condus la acumularea lor pânã la un ni-
vel apropiat de pragul critic, de la care

un sistem complex intrã în colaps.
Patrick Artus, economist-ºef al bãn-

cii de investiþii Natixis, scria recent cã
din 2000, dar mai ales din 2008, bãnci-
le centrale au abandonat încercãrile de

corectare a anomaliilor de pe pieþele
financiare ºi s-au orientat cãtre stimu-
larea creºterii preþurilor activelor
financiare.

(continuare în pagina 12)
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AVERTISMENT DIN PARTEA S&P:

România ar putea ajunge un
“înger decãzut”
lAurelian Dochia: “Principalul motiv pentru care am putea ajunge în categoria junk este
dezechilibrul bugetar”lAdrian Codirlaºu: “O retrogradare va duce la un outflow de
capital din România”

România ºi Columbia se aflã, alãtu-
ri de alte peste 100 de firme, pe lista
entitãþilor care ar putea ajunge curând
în categoria “îngerilor decãzuþi”, adicã
companii ºi þãri care îºi pierd rating-ul
investiþional ºi ajung în categoria
“junk”, conform unui oficial al agen-
þiei de rating Standard & Poor’s, cea
mai importantã din cele trei agenþii de
evaluare de pe Wall Street. Categoria
“junk” include entitãþi considerate ri-
scante, “nerecomandate pentru inve-
stiþii”, iar declaraþia a fost fãcutã pen-
tru agenþia de ºtiri Reuters de Alexan-
dra Dimitrijevic, global head of rese-
arch la agenþia de rating S&P.

Reuters noteazã cã 2020 este pe cale
sã devinã un an record pentru “îngerii

decãzuþi” - companii sau þãri ale cãror
ratinguri sunt reduse de la “investment
grade” la categoria “junk”. Pentru

România, o eventualã retrogradare ar
veni din cauza deteriorãrii peste mãsu-
rã a poziþiei fiscale ºi ar presupune ma-
jorãri semnificative ale dobânzilor la
care se finanþeazã guvernul þãrii noa-
stre, companiile, dar ºi persoanele fizi-
ce. Efecte ar urma sã se vadã ºi printr-o
depreciere a cursului de schimb în con-
textulunor ieºiri decapitaldinRomânia.

Deficitul bugetar pe 2021, adicã ne-
cesarul de împrumut al statului român
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor
bugetate într-un an, este ºi el estimat sã
fie substanþial fãrã mãsuri de austerita-
te, de peste 5% din PIB.

MIHAI GONGOROI
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