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SIF Banat-Criºana a vândut
Hotelul Rusca sub valoarea
contabilã de acum ºase ani
l Rusca SA avea capitaluri proprii de peste 1,8 milioane euro, în 2015; astãzi, conducerea SIF1 a vândut Hotelul
Rusca cu 1,1 milioane euro plus TVAl Sursa problemelor provine din faptul cã domnii Lakis ºi Drãgoi au creat un
acþionariat fantomã, prin cumpãrarea acþiunilor proprii cu banii noºtril Este posibil ca hotelul sã fie redeschis chiar
în aceastã sãptãmânã, conform Hunedoara Liberã

Î
n decembrie 2014, domnii Dra-
goº Bîlteanu ºi Najib El Lakis
(preºedintele, respectiv admi-
nistratorul SIF Banat-Criºana
la acea vreme) erau arestaþi
pentru o serie de fapte, printre
care cumpãrarea cu banii SIF1
a societãþii Azuga Turism. Nu
ar fi fost o problemã achiziþio-

narea unei societãþi care deþinea un
hotel ºi o telegondolã în oraºul Azuga,
numai cã preþul era mult umflat: peste
4,5 milioane de euro. Iar vânzãtorii, în

mod indirect, erau tot domnii Bîlteanu
ºi Lakis. Pe scurt, delapidare! Procu-
rorii s-au sesizat, iar justiþia i-a con-
damnat pe fãptaºi la închisoare, dar cu
suspendare.

Acest episod din trecut ne oferã indicii
despre situaþia prezentã de la SIF1: între
timp, domnul Bîlteanu a plecat, dar dom-
nul Lakis a rãmas ºi s-a reinventat. Cel
plecat a fost înlocuit cu domnul Bogdan
Drãgoi, în calitate de preºedinte al Con-
siliului de Administraþie, iar domnul La-
kis de la administrator a devenit consilie-

rul preºedintelui.
Aºadar, condamnatul penal pentru

delapidarea SIF1, Najib El Lakis,
este consilierul actualului ºef al so-
cietãþii.

Sã-ºi fi schimbat lupul nãravul, cu to-
ate cã aºa ceva nici în basme nu s-a vãzut,
ºi sã-l consilieze pe tânãrul preºedinte
Drãgoi cum sã gestioneze mai bine deþi-
nerile milioanelor de acþionari?

CÃTÃLIN BUZDEA

(continuare în pagina 8)

SURSE DIN CADRUL ARR ACUZÃ

Secretarul de stat Gabor Sandor -
interese personale în schimbarea
legislaþiei din transportul rutier

S
candalul din cadrul Ministerului
Transporturilor ºi Autoritãþii Rutiere
Române continuã în ciuda faptului
cã existã un raport al Corpului de

Control cu privire la anumite fapte semna-
late de ziarul BURSA (https://www.bur-
sa.ro/corpul-de-control-din-ministe-
rul-transporturilor-confirma-artico-
lul-din-bursa-fapte-de-natura-penala-in-ca-
drul-autoritatii-rutiere-romane-43679342),
document care încã nu a primit aprobarea
ministrului Cãtãlin Drulã pentru a fi înain-
tat organelor de cercetare penalã.

Conform unor surse din interiorul

ARR, secretarul de stat Gabor Sandor a
iniþiat un proiect de ordin de ministru me-
nit sã modifice Ordinul 1214/2015 pri-
vind pregãtirea ºi atestarea profesionalã a
personalului de specialitate din domeniul
transporturilor rutiere, proiect care nu a
obþinut avizul necesar din partea Direcþiei
de Transport Rutier din cadrul Ministeru-
lui Transporturilor ºi Infrastructurii. Deo-
arece funcþionarii ministerului au refuzat
sã îi avizeze propunerile de modificare,
secretarul de stat s-a îndreptat cu proiectul
cãtre Autoritatea Rutierã Românã, unde
s-a lovit însã de avizul negativ al Direcþiei

Juridice, aviz care, la prima vedere, pune
capãt dorinþei lui Sandor Gabor ca forma-
rea profesionalã continuã sã fie atributul
exclusiv al centrelor private de formare
profesionale, dintre care peste 45% aparþin
structurii înfiinþatã de acesta ºi al cãrui se-
diu principal este la Miercurea Ciuc.

“Sandor Gabor doreºte sã facã o mo-
dificare legislativã care sã îi fie beneficã,
dar cei de la Direcþia Transport Rutier nu
au fost de acord cu acest lucru.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Hotelul Rusca – cea mai importantã
unitate de cazare din Hunedoara
l În ultimii zece ani, hotelul a înregistrat profit doar în 2014

H
otelul Rusca este cea mai importantã unitate de cazare din Hunedoara, fiind
situat în centrul oraºului ºi la 1,5 km depãrtare de Castelul Corvinilor, princi-
palul punct de atracþie turisticã a zonei, conform descrierii de pe site-ul SIF

Hoteluri. (ANDREI IACOMI )

(continuare în pagina 8)

Inflaþia accelereazã, cu noi
scumpiri la orizont

I
ndicele preþurilor de consum (IPC)
ºi-a accelerat creºterea anualã în iu-
lie 2021, pânã la 4,95%, de la 3,94%
în luna precedentã, pe fondul unei

creºteri lunare de 0,97%, dupã un avans
de 0,27% în luna anterioarã ºi de 0,53%
în luna mai, conform datelor de la Insti-
tutul Naþional de Statisticã (INS). Acea-
sta este a doua cea mai mare creºtere
anualã a IPC din ultimii 10 ani, o ratã
mai mare fiind înregistratã în septembrie
2018. Evoluþia inflaþiei a fost în linie cu
aºteptãrile BNR de 5,0% însã peste
aºteptãrile de pe piaþã.

Preþurile mãrfurilor nealimentare,
care au o pondere de 48,8% în coºul de
consum, ºi-au accelerat creºterea anualã
la 7,6%, de la 5,7% în iunie, pe fondul
unei creºteri lunare de 2%, evoluþie de-

terminatã de creºterea preþurilor la com-
bustibi l i º i la energie electr i-
cã/gaze/încãlzire centralã cu ritmuri lu-
nare de 2,07%, respectiv 9,26%, dupã
cum puncteazã Andrei Rãdulescu, di-
rector analizã macro la Banca Transil-
vania.

Preþurile alimentelor, care au o pon-
dere de circa 30,7% în coºul de con-
sum, au scãzut în ritm lunar cu 0,3% în
iulie pe fondul declinului preþurilor la
legume ºi conserve din legume cu
7,03% lunã/lunã, în contextul încorpo-
rãrii producþiei din acest an. Cu toate
acestea, alimentele s-au scumpit cu
2,33% comparativ cu iulie 2020, ritmul
anual fiind în accelerare de la 2,17% în
iunie.

Preþurile serviciilor, care au o pondere

de 20,5% în coºul de consum, ºi-au acce-
lerat ºi ele creºterea anualã pânã la
2,74%, de la 2,66 în luna precedentã, în
condiþiile unei creºteri lunare de 0,39%.
Aici s-a scumpit componenta apã, canal,
salubritate cu 1,2% în ritm lunar. Luna
august a adus deja noi scumpiri la servi-
ciile de transport în comun ºi cu metroul
în Bucureºti, creºteri care vor fi reflectate
în rata inflaþiei ce va fi publicatã luna
viitoare de cãtre INS.

Preþurile au intrat în general pe o ten-
dinþã de deccelerare în finalul anului tre-
cut, creºterile lunare de preþuri fiind de
doar 0,13% în noiembrie ºi de 0,22% în
octombrie.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

Decelerarea
inflaþiei din
Statele Unite
împinge
indicii
bursieri cãtre
noi maxime
istorice

P
reþurile de consum din Statele
Unite au crescut cu un ritm lunar
de 0,5% în iulie, în moderare,
dupã ce în iunie avansul lunar de

0,9% al preþurilor a împins rata anualã la
al doilea cel mai ridicat nivel din ultime-
le decenii. Avansul preþurilor din acest
an din SUA a fost în primã fazã alimen-
tat în principal de revenirea puternicã a
economiei americane, stimulatã la
rândul ei de transferurile fiscal operate
de guvernul federal, iar creºterile conti-
nue de preþuri la materii prime ºi proble-
mele de pe partea ofertei - atât pe piaþa
forþei de muncã cât ºi pe zona produse-
lor intermediare - au continuat sã ali-
menteze creºterile preþurilor de consum.

Rata anualã a inflaþiei a stagnat astfel
la 5,4% în iulie, conform datelor publi-
cate ieri de Departamentul american
pentru Muncã, aºteptarea fiind ca pre-
siunea pe anumite preþuri sã continue sã
dea înapoi ca urmare a moderãrii pro-
blemelor de pe partea ofertei. Creºterile
de preþuri din ultimele luni au provocat
o dezbatere majorã cu privire la politica
fiscalã ºi monetarã din SUA în condiþii-
le în care în piaþa bursierã ºi cea imobi-
liarã din SUA se manifestã semne ale
unor baloane speculative - în piaþa imo-
biliarã multe persoane cu venituri mici
nu îºi mai permit sã-ºi cumpere o locu-
inþã ca urmare a avansului preþurilor, iar
în piaþa bursierã mulþi participanþi se
împrumutã ca sã intre în piaþã cu sume
mai însemnate.

Atât rata anualã a inflaþiei cât ºi rata
lunarã au venit în linie cu aºteptãrile ana-
liºtilor, împingând indicii bursieri la noi
maxime istorice. Indicele inflaþiei de
bazã din SUA, ce eliminã preþuri consi-
derate volatile precum cele la alimente ºi
energie, a înregistrat de asemenea o
creºtere de 0,3%, sub estimarea de 0,4%.
În luna iunie, rata CORE a inflaþiei din
SUA a fost de 0,9%. Inflaþia CORE a
înregistrat astfel o ratã anualã de 4,3% în
iulie, în scãdere de la 4,5% în luna iunie.

Problemele de pe partea ofertei sunt
aºteptate totuºi sã continue în urmãtoare-
le luni, inclusiv pe partea costurilor de
transport care ar putea sã punã presiuni
suplimentare pe preþuri.

În acelaºi timp, unele preþuri care au
crescut extrem de mult în ultimele luni
sunt aºteptate sã scadã, un exemplu fiind
preþurile maºinilor ºi camionetelor se-
cond-hand. Creºterea preþurilor de pe
aceastã componentã a continuat în iulie,
însã avansul a fost de doar 0,2% compa-
rativ cu cel de 10,5% din iunie. La nivel
anual, preþul autovehiculelor folosite a
urcat cu 41,7%, creºtere ce este respon-
sabilã de aproape o treime din creºterea
anualã a indicelui preþurilor de consum
din SUA.

M.T.
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