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ReorganizareaASF-Camuflajpentruexecutarea
ClaudieiSavaºiaFlorentineiBoboc
l Îndepãrtarea celor douã directoare cu responsabilitãþi în supravegherea pieþei de capital se adaugã celor ale lui Ciprian Copariu, fostul director al Direcþiei Emitenþi ºi
Rãducu Petrescu, fostul director al Direcþiei Juridice l Anul trecut, ziarul BURSA a publicat zeci de articole despre complicitatea lucrãtorilor ASF la manipularea pieþei de
capital l Daniel Apostol, purtãtorul de cuvânt al ASF: “Suntem încã în plin proces de reorganizare”

D

oisprezece ºefi de direcþii
ºi servicii au rãmas pânã
acum fãrã posturile bine
plãtite de la Autoritatea
de Supraveghere Financiarã (ASF), în mandatul
de preºedinte al lui Nicu
Marcu, în contextul reorganizãrii instituþiei. Unii au plecat, alþii au picat tot pe fotolii remunerate consistent, dar acesta
este bilanþul, iar douã dintre “doamnele
de fier” ale supravegherii pieþei de capital au fost schimbate ºi ele ºi ºi-au pierdut
influenþa în piaþã: Florentina Boboc ºi
Claudia Cãtãlina Sava. Potrivit surselor
BURSA, cele douã au primit “oferta” ori
de a fi reîncadrate pe posturi de specialist
ori sã plece din ASF. Boboc a acceptat
“sã plimbe hârtii”, în timp ce Sava în momentul de faþã este în preaviz.
Nu poate fi o coincidenþã faptul cã
aceastã reorganizare survine dupã zeci
de articole publicate de ziarul BURSA
anul trecut acuzând manipularea pieþei
de capital de cãtre administratorul SIF
Banat - Criºana (SIF1) ºi complicitatea
lucrãtorilor ASF.
Cele douã, Cãtãlina Sava ºi Florentina
Boboc, se adaugã listei lungi de directori
schimbaþi sau plecaþi din Autoritatea de
Supraveghere Financiarã. Din cei doisprezece, doi sunt din pensii private, trei
din asigurãri, iar trei sunt din sectorul pieþei de capital, la care se adaugã schimbarea ºefiei Direcþiei Juridice, schimbarea
ºefiei Direcþiei de resurse umane (care a ºi
devenit Serviciul administrare resurse
umane) ºi douã permutãri interne pe fun-

cþiile înalte. Este vorba mai întâi despre
Ciprian Copariu, fostul director al direcþiei Emitenþi, Monitorizare Tranzacþii ºi
Abuz de Piaþã ºi Rãducu Petrescu, fostul
director al direcþiei juridice care a rãmas
responsabil tot în Direcþia Juridicã, devenind mânã dreaptã a Cristinei Zgonea,
ºefa Serviciului Reglementare ºi fosta soþie a fostului preºedinte al Camerei Deputaþilor Valeriu Zgonea.
Pe listã s-au adãugat recent Florentina
Boboc, pânã mai ieri ºefa Direcþiei Reglementare-Autorizare ºi Claudia Cãlãlina
Sava, fostã director la Direcþia Supraveghere ºi Control. Sava este totuºi fericita
posesoare a unei sentinþe datã de Tribunalul Bucureºti prin care trebuie sã primescã
o primã pentru întreaga activitate desfãºuratã în cadrul fostei Comisii Naþionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), de
1.032.228 lei (peste 200.000 de euro). De
menþionat cã sentinþa datã în octombrie
2020 i-a alocat cu 3,5 milioane lei (peste
700.000 euro) mai puþin decât a solicitat
în cererea de chemare în judecatã. Decizia
nu este definitivã, astfel cã atât ASF cât ºi
Sava au formulat apel în 28 decembrie.
În timp ce Petrescu s-a ocupat de opiniile juridice ale ASF timp de 6 ani, adus
la ASF de la Allianz Þiriac de fostul
preºedinte Miºu Negriþoiu, Copariu, Boboc ºi Sava au fost practic cele trei capete
ale Autoritãþii în supravegherea pieþei de
capital din ultimii ani. Cei trei au la nivel
cumulat undeva la 60 de ani de activitate
în supraveghere. Plecãrile lor au venit ºi
în contextul reorganizãrii ASF începutã
de noul preºedinte Nicu Marcu: practic,

toate direcþiile de sector au fost desfiinþate, iar la fiecare sector a apãrut o direcþie
generalã (vezi organigrama), direcþie
generalã ce a preluat toate atribuþiile pe
care le-au avut direcþiile.
În prezent, Direcþia Generalã de la sectorul pieþei de capital este condusã prin

delegare de
cãtre Oana
ªtefãnoiu,
care a lucrat anterior sub Sava la Serviciul Supraveghere a Conduitei. ªtefãnoiu lucreazã la rândul ei în supraveghere
încã de pe vremea CNVM, iar potrivit in-

formaþiilor noastre aceasta ar fi o apropiatã a lui Dan Armeanu, vicepreºedintele ASF pentru sectorul pensii private.
“S-a operat o reorganizare a structurii
ASF astfel încât, la momentul actual, la
sectorul Instrumente ºi Investiþii Financiare, Direcþia Generalã este ocupatã

Rãducu Petrescu
Copariuaplecatdin Claudia Cãtãlina
s-a retras voluntar ASFlafinelelui2020 Sava nu a vrut sã
iprian Copariu, fostul director al di- fie reîncadratã ºi
de la ºefia Direcþiei
recþiei Emitenþi, Monitorizare Tranzacþii ºi Abuz de Piaþã din ASF, a pleJuridice din ASF
este în preaviz
cat din Autoritate la finele lui 2020. Copa-

C

ãducu Petrescu a fãcut ºi el un pas
în spate în finalul lui 2020 dupã
ºase ani la ºefia Direcþiei Juridice
din ASF. Petrescu a fost adus în ASF de
Miºu Negriþoiu de la Allianz Þiriac unde
a fost jurist.
Din decembrie a rãmas însã în continuare într-un scaun important, ca responsabil tot în Direcþia Juridicã ºi mânã dreaptã a Cristinei Zgonea, ºeful Serviciului
Reglementare ºi fosta soþie a fostului
preºedinte al Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea.
(continuare în pagina 13)

R

riu a renunþat la postul sãu din Autoritate
dupã aproape douã decenii în supravegherea pieþei de capital. Copariu a fost în
mare parte director în CNVM ºi ulterior în
ASF, istoria controlului pieþei de capital
fiind strâns legatã de numele sãu. De asemenea, numele sãu va rãmâne strâns legat ºi de scandalurile pieþei cum ar fi furtul de la Harinvest, furtul SCUT din patrimonial COMCM Constanþa, delapidarea SIF-urilor operatã de grupul Lakis-Bîlteanu sau preluarea ostilã a SIF
Oltenia de cãtre SIF Banat - Criºana ºi
SIF Muntenia.
(continuare în pagina 13)

eorganizarea a forþat ºi plecarea
Claudiei Cãtãlina Sava din ASF,
ºefa Direcþiei de Supraveghere ºi
Control de pe piaþa de capital, care nu a
vrut sã fie reîncadratã pe un post de specialist ºi ca urmare, în momentul de faþã,
este în preaviz.
Sava lucreazã în supravegherea pieþei
de capital încã din 2000, pe vremea
CNVM-ului. Înainte sã ajungã comisar
în 2007, adicã între 2000 ºi octombrie
2007, Claudia Sava a fost consilier în cadrul Comisiei.
(continuare în pagina 13)

R

prin delegare, provizoriu, de Oana ªtefãnoiu. Se vor organiza concursuri pe
posturile astea (de directori generali).

Grupaj tematic realizat de
MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 13)

Florentina Boboc,
reîncadratã pe un
post de specialist
lorentina Boboc este la rândul ei în
ASF de mai bine de 20 de ani, mai
precis din februarie 1998. A ocupat
funcþia de director al Direcþiei Reglementare-Autorizare încã de la înfiinþarea
ASF în 2014, asemãnãtor cu Claudia Cãtãlina Sava.
Boboc a absolvit ASE-ul în 1997 la
Finanþe Asigurãri ºi Bãnci. Practic, Florentina Boboc, în vârstã de 46 de ani, a
lucrat numai în ASF ºi CNVM. Acum ea
a acceptat sã fie reîncadratã pe un post de
specialist tot în cadrul sectorului pieþei
de capital.
(continuare în pagina 13)
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