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Talentulcarese transmite
din tatã-n fiu -Drãgoi

Î
n ultimele luni s-a scris mult de-
spre felul cum Bogdan Drãgoi a
pãgubit milioane de acþionari la
SIF-uri. Am vãzut cum o socie-
tate cotatã la bursã cu foarte
mulþi acþionari, direcþi sau prin
fonduri de pensii, a fost preluatã
anul trecut de gruparea condusã

de Bogdan Drãgoi. Este
vorba de SIF Oltenia
(SIF5). De când s-a aflat
cã SIF5 va fi preluatã de gruparea
domnului Drãgoi, acþiunea SIF5 s-a
prãbuºit ºi, în ciuda faptului cã de
atunci restul pieþei a crescut cu zeci de
procente, cotaþia SIF5 a rãmas aproa-
pe de minimele atinse în acea perioa-
dã. Acum, investitorii de bunã credin-
þã la SIF5 se simt înºelaþi ºi, într-un
mod justificat, abandonaþi de autoritã-

þile statului care ar fi trebuit sã-i prote-
jeze. Mã refer mai ales la Autoritatea
de Supraveghere Financiarã (ASF).

Ceea ce urmeazã sã scriu mai departe
aratã încã o datã nepãsarea ºi probabil in-
competenþa ASF în ceea ce priveºte drep-
turile investitorilor. Esenþa poveºtii mele
este cã, alãturi de milioanele de investitori

la SIF-uri, ºi eu am fost pã-
gubit de un Drãgoi. Dar nu
de fiul Bogdan Drãgoi, ci

tatãl acestuia, generalul Dan Drãgoi.
L-am cunoscut pe Dan Drãgoi în

1997, când compania britanicã Balli,
unde eram avocat intern, a preluat 40%
din acþiunile Comvex SA în procesul de
privatizare de atunci. Dupã plecarea ge-
neralului Stãnculescu, Dan Drãgoi, care
era în subordinea acestuia, avea sã devi-
nã managerul Balli România. Relaþia

mea de afaceri cu Dan Drãgoi a început
atunci ºi de-a lungul anilor a evoluat
într-una de prietenie. Mai mult, am ajuns
chiar prieteni de familie, deoarece în
2001 avea sã devinã naºul meu.

În anul 2005, Balli a decis sã-ºi
vândã deþinerile din România. Atunci
cãpitanul Corneliu Idu, un om de afa-
ceri important din Constanþa, a plãtit
12 milioane de euro pentru preluarea
pachetului de acþiuni Comvex de la
Balli. Corneliu Idu a plãtit, astfel, toatã
suma pentru preluarea Solidmet, com-
pania prin care Balli cumpãrase acþiu-
nile Comvex. Apoi acesta ne-a dat mie,
lui Dan Drãgoi ºi preºedintelui CA al
Comvex, Viorel Panait, 45% din Solid-
met fãrã ca noi sã fi plãtit niciun ban.
Fiecare am primit 15% din Solidmet,
atunci acþionarul majoritar la Comvex,

iar domnul Idu a rãmas cu restul de
55%. Am primit aceastã participaþie în
schimbul ajutorului nostru în conduce-
rea, restructurarea ºi modernizarea so-
cietãþii Comvex.

Între 2005 ºi 2016, cei care am con-
dus Comvex prin Solidmet, am restru-
curat ºi modernizat acest operator por-
tuar din Constanþa, transformându-l în
ce este acum: o societate competitivã ºi
profitabilã. Datoritã investiþiilor, parti-
cipaþia Solidmet la Comvex a crescut de
la 40% cât era în 1997, la circa 63%, în
2016.

Dar lucrurile s-au schimbat complet
dupã 2016 în relaþia noastrã de afaceri
ºi de prietenie. Acum voi descrie cele
mai importante aspecte din cele
întâmplate.

În 2016, când mã aflam în Australia

(de unde sunt originar), domnii Dan Drã-
goi ºi Viorel Panait pun la cale o opera-
þiune prin care sã dilueze participaþia par-
tenerilor lor de afaceri în Comvex: Cor-
neliu Idu ºi cu mine. Astfel, Consiliul de
Administraþie al Comvex, al cãrui
preºedinte era (ºi este) Viorel Panait, de-
cide sã facã o majorare de capital. Pentru
asta se convoacã o adunare generalã ex-
traordinarã a acþionarilor (AGEA) pen-
tru 19/20 septembrie 2016. Dar, puþin
înainte, pe 16 septembrie 2016, partene-
ra domnului Viorel Panait, Ruxandra Io-
ana Nicola, cumpãrã 40 de acþiuni Com-
vex, din care 33 chiar de la domnul Pana-
it, iar pe 19 septembrie 2016, Anca Mi-
haela Drãgoi, soþia domnului Dan
Drãgoi, cumpãrã ºi ea exact 40 de acþiuni
Comvex din piaþã.

(continuare în pagina 4)

Document - fotografie din arhiva personalã a lui Raymond de Rubeis, oferitã de el spre publicare; de la stânga la dreapta: naºul Dan Drãgoi, mirele Raymond de

Rubeis, mireasa ºi soþia lui Dan Drãgoi, în calitate de naºã.
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Covasna, þinutul mofetelor ºi al
apelor minerale
l Zborul cu balonul cu aer cald - o experienþã ineditã în Domeniul Zabola

S
ituat în inima þãrii, judeþul Cova-
sna atrage ca un magnet tot mai
mulþi oameni care vor sã se bucu-
re de locur i le unde na tu ra

neîmblânzitã, pãdurile ºi apele neatinse,
moºtenirea arhitecturalã valoroasã, oa-
menii ospitalieri, precum ºi mâncarea
rusticã reinterpretatã oferã experienþe
unice.

Una dintre principalele atracþii ale ju-
deþului este chiar oraºul Covasna, denu-
mit ºi “staþiunea mofetelor ºi a celor
1000 de izvoare de ape minerale”. Dato-
ritã varietãþii resurselor naturale de o va-
loare incomensurabilã, utilizate de câte-
va decenii în prevenþia ºi tratarea bolilor
sistemului cardiovascular, Covasna este
una dintre cele mai cãutate staþiuni
balneoclimaterice din România.

Prezenþa apelor minerale, a mofetelor
ºi a aerului bogat în ioni negativi au fãcut
posibile dezvoltarea turismului balnear
ºi elaborarea „metodei Covasna” – pro-
cedurã de tratament folositã mai bine de
cinci decenii, de care se poate beneficia
numai în staþiunea Covasna.

Cele mai mari mofete

din lume

Una dintre bogãþiile naturale cu care
þara noastrã se poate mândri este mofeta.
Denumirea provine din latinescul „mep-
hitis”, care înseamnã emanaþie puturoa-
sã, aceasta fiind produsul activitãþii
post-vulcanice, o emanaþie de gaze, mai
ales de dioxid de carbon (amestecat în
cantitãþi foarte mici cu hidrogen sulfurat

ºi radon), folositã în tratamentul balnear.
Fiind mai dens decât aerul, CO2 este

captat într-o încãpere amenajatã în trep-
te, unde pacienþii fac baie uscatã în gazul
mofetic vindecãtor. De foarte mulþi ani
mofeta a fost ºi este folositã pentru a trata
hipertensiunea arterialã, arteroscleroza,
complicaþiile diabetice, problemele de
fertilitate, venele varicoase, neuropatiile,
problemele circulatorii, nivelurile
ridicate de colesterol ºi lipide etc.

Spitalul de Recuperare Cardiovascu-
larã Dr. Benedek Géza deþine una dintre
cele mai mari mofete construite din
lume, în cadrul cãreia zilnic se efectuea-
zã între 450 ºi 500 de tratamente.

GABRIELA BUCÃTARU

(continuare în pagina 9)

În Europa se înalþã rugi fierbinþi
pentru încãlzirea globalã

N
u conteazã cã autoritãþile euro-
pene continuã sã-ºi decline ori-
ce responsabilitate pentru ac-
tuala crizã energeticã. Realita-

tea, definitã de marele scriitor Philip K.
Dick drept “ceea ce nu
dispare atunci când
încetezi sã crezi în ea”,
este durã ºi nu poate fi
impresionatã, indiferent
de numãrul þap i lo r
ispãºitori sacrificaþi.

Urmãrirea cu orice
preþ a unor politici “ver-
zi” dezastruoase de cã-

tre liderii de la Bruxelles ºi “slugile” care
îi reprezintã în capitalele europene sub
numele de “autoritãþi naþionale” îi con-
damnã acum pe europeni la frig ºi
întuneric.

Dar oare nu ar fi utile ºi þinerea unor
slujbe pentru aducerea cãldurii solare ºi a
vântului, aºa cum se face de multe ori

pentru invocarea ploii? Oricum se pare
cã aceasta este una dintre puþinele
opþiuni rãmase.

Mult mai utilã ar fi, însã, þinerea unor
slujbe în care rugile sã fie îndreptate cã-

tre “lepãdarea” de politicile iresponsabi-
le din domeniul energetic, ale cãror con-
secinþe pot deveni catastrofale extrem de
rapid.

(continuare în pagina 12)
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RECHEA

EXISTÃ CEL PUÞIN
TREI INVESTIGAÞII LA
MARILE PARCHETE

Transportatorii
cer premierului
mãsuri pentru
identificarea
celor vinovaþi
de falimentul
City Insurance
lVinovaþii trebuie cãutaþi
la ASF, Consiliul
Concurenþei, Parchete sau la
Oficiul de Combatere a
Spãlãrii Banilor, spun
transportatorii

T
ransportatorii ºi reprezentanþii
service-urilor auto îi cer premie-
rului Florin Cîþu mãsuri concrete
pentru identificarea celor vinovaþi

de falimentul City Insurance, care ar tre-
bui cãutaþi în cadrul Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF), Consiliul
Concurenþei, Parchete ori la Oficiul de
Combatere a Spãlãrii Banilor, dupã cum
susþin aceºtia, într-un comunicat. Scan-
dalul falimentului celei mai mari com-
panii din domeniul asigurãrilor RCA,
City Insurance, a devenit deja subiect de
dosar penal. Potrivit Digi24, existã cel
puþin trei investigaþii la marile parchete.

De notat cã transportatorii s-au dus,
ieri, la Ministerul de Finanþe pentru a
cere sã nu se adopte una din ordonanþele
anunþate de premier în actuala crizã, pe
motiv cã ar afecta financiar asiguraþii
RCA la reparaþiile auto. Asigurãtorii au
negat aceste efecte negative.

“Înþelegem, din informaþiile prezen-
te în spaþiul public, faptul cã premierul
vrea sã afle dacã falimentul celui mai
mare asigurator auto din România este
o fraudã. Salutãm aceastã poziþie ºi so-
licitãm concret ºi identificarea persoa-
nelor vinovate de dezastrul din piata de
asigurãri. De acest tun financiar trebuie
sã rãspundã inclusiv persoane din ca-
drul sectorului de asigurãri din cadrul
ASF, Consiliul Concurenþei - pentru
piaþa de tip oligopol, dominatã de doi
asiguratori rãu-platnici care au acumu-
lat peste 75% din piaþa RCA -, din ca-
drul Parchetelor, care au omis sã-ºi
îndeplineascã atribuþiile, din cadrul
Oficiului de Combatere a Spãlãrii Ba-
nilor care ar fi trebuit sã cunoascã toate
tranzacþiile ilegale fãcute de unii asigu-
ratori de rea-credinþã din piaþã”, se ara-
tã într-un comunicat de presã transmis,
ieri, de Confederaþia Transportatorilor
Auto (COTAR).

În comunicat se adaugã: "În plin scan-
dal generat de prãbuºirea City Insurance,
care deþinea jumãtate din poliþele RCA
din România, Guvernul se pregãteºte sã
le ofere asiguratorilor auto o Ordonanþã
de Urgenþã prin care tocmai aceºtia vor
ajunge sã limiteze despãgubirile dupã
accidente".

M.G.
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