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Secretele din declaraþia Doinei
Dascãlu: cum ºi-au majorat în plinã
crizã economicã, în 2020, sinecuriºtii
din ASF salariile, cu 7%

(Episodul III)

A
nul 2020 a însemnat pentru peste
un milion de români pierderea
locului de muncã pe perioada
pandemiei. Alt milion

ºi-a vãzut veniturile diminuate,
în urma ºomajului tehnic. Nu a
fost cazul nici mãcar al unui an-
gjat din ASF. Salariile lor s-au
majorat în anul de crizã 2020
(în care au eºuat sã sancþioneze
infracþiunile de la City Insuran-
ce devenind complici), cu apro-
ape 7%.

Ne-o aratã chiar Doina Dascãlu,

prim-vicepreºedinte ASF, cea care nu

are niciun fel de pregãtire în domeniul

asigurãrilor, pieþei de capital, pensii-

lor private, ºi una dintre cele doar

nouã persoane din ASF (din

peste 500) ale cãrei venituri au

fost, totuºi, fãcute publice.

Aºa aflãm cã Doina Dascãlu a
încasat în anul 2020, net, de la
ASF suma de 709.934 lei (peste
145.000 de euro, peste 12.000 de
euro lunar). L-a fãcut de ruºine
pe soþul Romulus Dascãlu, apro-

piatul fraþilor Micula, care, deºi era di-
rector general la douã companii ºi direc-
tor de vânzãri la o a treia, nu a reuºit din

cele trei locuri de muncã sã adune decât
159.804 lei, respectiv doar 22,5% din ve-
nitul dintr-o singurã sursã a doamnei Da-
scãlu (vezi facsimil 1)

ªtirea este, însã, urmãtoarea: având
în vedere veniturile lui Dascãlu din
2019 ca prim-vicepreºedinte ASF
(664.831 lei), rezultã cã în anul de cri-

zã 2020, conducerea ASF, care a eºuat

în 2020 sã sancþioneze sifonãrile de la

City Insurance sau Euroins sau ma-

nevrele dolozive de la SIF-uri, ºi-a

majorat salariile nete cu 6,8%. (vezi
facsimil 2)

(continuare în pagina 4)

PE PIAÞA REGLEMENTATÃ DIN EUROPA

Primul produs derivat
pe Bitcoin va fi lansat
în septembrie, la Eurex

lContractul futures va fi tranzacþionat în euro ºi livrat fizic în ETN-uri BitcoinlRandolf Roth, Eurex: “Existã o cerere semnificativã
din partea investitorilor instituþionali pentru expunere la Bitcoin într-un mediu sigur ºi reglementat”l Piaþa globalã a criptomonedelor a
scãzut, ieri, cu 3%

E
urex, piaþa europeanã de
produse derivate deþinutã
de Deutsche Börse AG (ope-
ratorul Bursei de Valori din
Frankfurt), va lansa, din 13
septembrie, un produs deri-
vat pe Bitcoin ETN (ex-

change-traded note - titlu de valoare
tranzacþionat pe bursã, similar bondu-

rilor, care este un titlu de datorie ne-
securitizat, emis de o instituþie). Acesta
va fi primul produs legat de Bitcoin lan-
sat pe o piaþã reglementatã a instrumen-
telor financiare derivate din Europa.

Potrivit anunþului fãcut de Eurex, con-
tractul va oferi acces la preþul Bitcoin
într-un mediu reglementat în totalitate.
Acest contract va fi tranzacþionat în euro

ºi livrat fizic în ETN-uri Bitcoin.
“ETN-ul Bitcoin va fi echivalent cu

1/1000 dintr-un Bitcoin la lansare, fiind
complet susþinut ºi rãscumpãrat în Bitco-
in”, conform Eurex.

Randolf Roth, membru în consiliul
executiv al Eurex, declarã: “Suntem
încântaþi sã fim prima bursã reglementa-
tã care oferã acest contract inovator. Exi-

stã o cerere semnificativã din partea in-
vestitorilor instituþionali pentru expune-
re la Bitcoin într-un mediu sigur ºi regle-
mentat. Noile contracte futures Bitcoin
ETN le permit investitorilor sã tranzac-
þioneze ºi sã facã hedging pe Bitcoin în
cadrul infrastructurii de tranzacþionare ºi
compensare a Eurex, fãrã sã fie nevoiþi sã
apeleze la platforme cripto nereglemen-

tate sau sã creeze o infrastructurã separa-
tã, cum este portofelul cripto”.

Noul contract futures se va baza pe
BTCetc Bitcoin Exchange Traded
Crypto (BTCE, furnizat de ETC Group),
care este primul ETP (Exchange-Traded
Product - produs tranzacþionat la bursã)
Bitcoin din Europa. (V.R.)

(continuare în pagina 12)
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ARF A MAI ANULAT
O LICITAÞIE

Transportul
feroviar de
persoane, în
colaps
l Reprezentanþii CFR
Cãlãtori: „Este necesarã o
infuzie majorã de material
rulant nou pentru transportul
feroviar de cãlãtori, în vederea
creºterii condiþiilor de
transport ºi o mai bunã
satisfacere a cerinþelor de
trafic”l Gabriel Maxim,
preºedinte FSTFR: “În acest
fel se scapã de operatorii de
transport feroviar de cãlãtori
din România ºi se face loc
operatorilor strãini”

S
ituaþia transportului feroviar de
persoane se agraveazã, dupã ce,
în urmã cu douã zile, Autorita-
tea pentru Reformã Feroviarã

(ARF) a anunþat cã a anulat licitaþia
pentru achiziþionarea a 40 de rame
electrice noi destinate transportului re-
gional feroviar de cãlãtori. Anunþul
Autoritãþii a venit în condiþiile în care
CFR Cãlãtori se confruntã zilnic cu
probleme privind materialul rulant
aflat în circulaþie, cu locomotive care
se defecteazã în timpul cursei sau care
pur ºi simplu iau foc în timp ce tractea-
zã vagoane cu cãlãtori.

Cu toate acestea, se pare cã actuala
conducere a principalului operator fero-
viar de transport de persoane din þara no-
astrã considerã cã anul acesta a crescut
operativitatea capacitãþii CFR Cãlãtori,
precum ºi gradul de îndeplinire a cerinþe-
lor din trafic.

“Faþã de anii precedenþi, la finele lui
2020 parcul activ de vagoane a ajuns la
peste 1000 de unitãþi – numãr care se
menþine ºi în prezent. Acest fapt a dus la
creºterea operativã a capacitãþii CFR Cã-
lãtori ºi a satisfacerii cât mai bine a cerin-
þelor de trafic.

Astfel, înregistrãm o utilizare mare
la unele trenuri care în acest sezon cir-
culã suplimentate cu vagoane la capa-
citatea maxim tehnic disponibilã”, ara-
tã reprezentanþii companiei într-un rã-
spuns formulat la o solicitare a ziarului
BURSA.

În legãturã cu impactul asupra CFR
Cãlãtori a deciziei anulãrii de cãtre
ARF, pentru a doua oarã, a achiziþiei
celor 40 de rame electrice, conducerea
companiei aratã cã „este necesarã o in-
fuzie majorã de material rulant nou
pentru transportul feroviar de cãlãtori
în vederea creºterii condiþiilor de tran-
sport ºi o mai bunã satisfacere a cerin-
þelor de trafic”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

“Preþurile energiei urmãresc
tendinþele pieþei europene ºi este
greu sã nu fie aliniate la acestea”

(Interviu cu Gabriel Purice, preºedintele Bursei Române de Mãrfuri)

l “Aºteptãm modificarea legii energiei ºi desfiinþarea monopolului OPCOM pentru a intra ºi pe piaþa
de energie electricã, inclusiv cu produse futures”l “La un moment dat, dacã simþim oportunitãþi mari
de dezvoltare ºi va fi nevoie de o finanþare mai serioasã, cu siguranþã vom lista BRM”

Reporter: Unde se situeazã volumele
de gaze naturale tranzacþionate în prime-
le ºase-ºapte luni ale anului pe Bursa
Românã de Mãrfuri (BRM)? În prima ju-
mãtate din 2017 de exemplu, un an rela-
tiv apropiat pe care am gãsit date, în care
s-a ºi realizat o liberalizare la data de 1
aprilie, a fost 44,24 TWh, la vremea ace-
ea 71% din consumul naþional de gaze
naturale.

A CONSEMNAT

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

RADU

SOVIANI

P
reþurile energiei au crescut în toatã lumea dupã anul atipic 2020, iar piaþa româneascã nu se
poate decupla de pieþele internationale, ne-a spus Gabriel Purice, preºedintele Bursei Rom-
âne de Mãrfuri (BRM), care a avut amabilitatea sã ne acorde un interviu despre bursa pe care
o conduce, despre piaþa de energie ºi despre planurile BRM pentru urmãtoarea perioadã.

“Problema este cã nu existã suficientã producþie localã. Producþia nu mai acoperã decât un nivel de
80-85% din consumul naþional”, spune Gabriel Purice, care adaugã cã producãtorii de gaze ºi-au redus
producþia ºi cã preþurile la energie electricã sunt la rândul lor influentate de faptul cã încã existã un pro-
ducãtor semnificativ de electricitate pe bazã de cãrbune, care funcþioneazã cu un cost ridicat, ceea ce
trage ºi celelalte preþuri în sus.
Domnia sa ne-a mai spus cã BRM aºteaptã modificarea legii energiei pentru eliminarea monopolului
bursei de stat în materie de tranzacþionare a energiei electrice ºi aprobarea de cãtre ANRE a regula-
mentelor pentru produsele futures pe care BRM doreºte sã le lanseze. Totodatã, Gabriel Purice a mai
afirmat cã, la un moment dat, dacã conducerea societãþii va gãsi oportunitãþi mari de dezvoltare
pentru care va fi necesarã o finanþare mai serioasã cu siguranþã BRM va fi listatã la bursã.


