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Procurorii anticorupþie
analizeazã

cazul Electroargeº
l În plângerea penalã este acuzat de abuz în serviciu Ciprian Copariu, fostul ºef al Direcþiei de
Monitorizare din cadrul ASFl Ciprian Copariu: “Atât timp cât am fost ºef al Directiei, am aplicat cu
stricteþe legislaþia în vigoare”

R
efuzul Autoritãþii pentru
Supraveghere Financia-
rã de a aproba oferta pu-
blicã de preluare obliga-
torie a pachetului de ac-
þiuni de la Electroargeº
SA, depusã de Invest-
ments Constantin SRL,

va fi analizat de procurorii Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie. Despre scandalul
privind respingerea OPPO Electroargeº,
ziarul BURSA a relatat în ediþia din 15
februarie 2021, în articolul “Preluarea
Electroargeº SA, blocatã la iniþiativa
unui fost membru al Consiliului de

Administraþie al SAI Muntenia Invest”
(https://www.bursa.ro/asf-institutia-clan
ului-dragoi-preluarea-electroarges-sa-bl
ocata-la-initiativa-unui-fost-membru-al-
consiliului-de-administratie-al-sai-munt
enia-invest-09131240).

Nemulþumiþi de motivarea de cãtre
ASF a deciziei de respingere a OPPO,
Constantin ªtefan, Investments Con-
stantin SRL, Benjamins United SRL ºi
Electroargeº SA au formulat o plângere
penalã, în care, printre alþii, îl acuzã pe
Ciprian Copariu (fost ºef al Direcþiei
Monitorizare pânã la finalul anului tre-
cut, când a demisionat din ASF) ºi pe mai

mulþi funcþionari ai Autoritãþii – ce ur-
meazã a fi identificaþi în cursul cercetãrii
penale – de sãvârºirea infracþiunilor de
abuz în serviciu – prevãzutã de articolul
13 indice 2 din legea nr. 78/2000 raportat
la art. 297 aliniat 1 Cod penal – ºi abuz în
serviciu cu consecinþe deosebit de grave,
prevãzut de articolul 297 aliniat 1 rapor-
tat la articolul 309 Cod penal.

Funcþionarii Autoritãþii sunt acuzaþi cã
au contribuit la emiterea Deciziei
1329/12.11.2020 de cãtre ASF prin care a
fost respinsã aprobarea documentaþiei
OPPO Electroargeº SA, cu o motivare de
ordin formal, deºi în prealabil au solicitat

numeroase modificãri/completãri ale docu-
mentaþiei ºi au cerut inclusiv dovada exi-
stenþei100% a disponibilitãþilor bãneºti afe-
rente întregii proceduri de preluare, obliga-
þiecenuseregãseºte înprevederile legale.

Autorii plângerii penale aratã cã, în anul
2020, la emiterea deciziei de respingere a
OPPO Electroaegeº au þinut cont de moti-
vele invocate de Ala Procopenco ºi repre-
zentanþii sãi, printre care se numãrã ºi avo-
catul Daniel Stoicescu, cel care, între timp,
ar fidevenit acþionaral companiei respecti-
ve, cu aproximativ 2000 de acþiuni.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Privatizarea
SC Fortus SA

A
cest capitol trateazã câteva din
cazurile puternic mediatizate ºi
care au fost gestionate de autori-
tate, fiecare constituind cazuri

aparte.
Astfel, un colos industrial ca SC For-

tus SA Iaºi, specializat în fabricarea uti-
lajelor pentru metalurgie, a fost privati-
zat prin încheierea contractului de
vânzare-cumpãrare de acþiuni în 2003,
cumpãrãtor fiind SC Metalexportimport
SABucureºti (64,69% acþiuni cumpãrate
din total capital social). Iatã cum a ajuns
aceastã unitate reprezentativã a econo-
miei judeþului Iaºi în procedurã de insol-
venþã:

Întrucât cumpãrãtorul nu a îndepli-
nit la scadenþã angajamentele asumate
prin contract, Colegiul Director al
AVAS a aprobat în august 2008 execu-
tarea gajului constituit în favoarea
AVAS asupra pachetu lu i de
22.808.542 acþiuni ºi desfiinþarea pe
cale judiciarã cu daune interese a con-
tractului de vânzare-cumpãrare de ac-
þiuni încheiat pentru SC Fortus SA, iar
ulterior Depozitarul Central a confir-
mat cã a transferat la cererea AVAS un
numãr de 22.808.542 acþiuni cu valoa-
re nominalã de 2,5 lei reprezentând
60,0296% din totalul de acþiuni la SC
Fortus SA Iaºi.

Încheierea judecãtorului delegat a
fost atacatã cu recurs de cãtre admini-
stratorul special la acea datã, precum ºi
de cãtre SC Metalexportimport. Dupã
mai multe amânãri, dosarul a fost solu-
þionat în iunie 2009, când instanþa a de-
cis admiterea recursurilor ºi casarea în
totalitate a încheierii judecãtorului de-
legat.

În urma cererilor mai multor creditori,
printre care Administraþia Finanþelor Pu-
blice Iaºi ºi BCR, în martie 2008 (ante-
rior reîntoarcerii societãþii în portofoliul
AVAS), printr-o sentinþã a Tribunalului
Iaºi-Secþia Comercialã ºi de Contencios
Administrativ, Judecãtorul Sindic, di-
spune deschiderea procedurii insolvenþei
prevãzute de Legea nr. 85/2006, împotri-
va debitorului SC Fortus SA Iaºi, ridica-
rea dreptului de administrare ºi numeºte
un administrator judiciar, sentinþa
rãmânând definitivã dupã ce Curtea de
Apel Iaºi a respins recursul formulat de
societate.

În legãturã cu procesul de insolvenþã
al SC Fortus SA, administratorul spe-
cial la acea datã ºi SC Metalexportim-
port SA au depus cereri de strãmutare a
acestuia, formându-se alte douã dosare
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie Bu-
cureºti.

(continuare în pagina 4)
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Un colos industrial ca SC Fortus SA Iaºi, specializat în fabricarea utilajelor

pentru metalurgie, a fost privatizat prin încheierea contractului de vânza-

re-cumpãrare de acþiuni în 2003, cumpãrãtor fiind SC Metalexportimport

SA Bucureºti.
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Þara noastrã
revine pe pieþele
internaþionale de
obligaþiuni
l România a vândut, ieri, eurobonduri cu
maturitatea la 12 ºi 20 de ani, potrivit unor surse
citate de Bloomberg

R
omânia a revenit, ieri, pe pieþe-
le internaþionale de obligaþiuni,
într-un moment în care are ne-
voie de finanþare pentru cã îºi

majoreazã cheltuielile destinate pro-
iectelor de infrastructurã ºi mãsurilor
de sprijin în contextul crizei generate
de pandemia de Covid-19, potrivit
Bloomberg.

În prima sa ieºire pe pieþele internaþio-
nale din acest an, þara noastrã a oferit

obligaþiuni cu maturitatea la 12 ani, pen-
tru care dobânda este cu aproximativ 225
de puncte de bazã peste rata mid-swap,
precum ºi obligaþiuni cu maturitatea la
20 de ani, pentru care dobânda este cu
aproximativ 265 de puncte de bazã peste
mid-swap, conform surselor citate de
Bloomberg.

Rata dobânzii mid-swap este adesea
utilizatã ca referinþã pentru calcularea
primei plãtite de cãtre cumpãrãtorii de
obligaþiuni faþã de alte rate similare din
piaþã.

Prin operaþiunea de ieri, þara noa-
strã s-a alãturat altor emisiuni de obli-
gaþiuni suverane care au avut loc în
aceeaºi zi, lansate de Italia ºi Portu-
galia, state care apeleazã la piaþã în
încercarea de a profita de dobânzile
relativ reduse din prezent ºi care ar
urma sã creascã pe fondul revenirii
economiei.

Potrivit Bloomberg, România inten-
þioneazã sã strângã aproximativ 7,4 mi-
liarde de euro (8,8 miliarde de dolari) în
acest an prin emiterea de eurobonduri, în
mãsura în care are în plan sã finanþeze
proiecte de autostrãzi ºi industriile afec-
tate de pandemie.

“Având în vedere cã, cel mai proba-
bil, România va fi nevoitã sã acceseze
de trei ori pieþele internaþionale în acest
an, era timpul sã vândã eurobonduri”, a
declarat ieri, conform Bloomberg, Va-
lentin Tãtaru, economist la ING Groep
NV.
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