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FAO: Preþurile alimentelor
au atins cel mai ridicat nivel
din iunie 2011

P
reþurile produselor alimentare au
înregistrat a patra creºtere conse-
cutivã în noiembrie 2021, cu o
ratã lunarã de 1,2%, dupã o

creºtere de 2,8% în luna precedentã, iar
creºterea anualã s-a temperat
pânã la 27,3%, de la 31% în luna
precedentã, conform ultimului
raport de la FAO (Organizaþia
Naþiunilor Unite pentru Alimen-
taþie ºi Agriculturã).

În aceste condiþii, valoarea
indicelui a ajuns la 134,4 puncte,
cel mai ridicat nivel din iunie
2011 (vezi graficul), cu 2,3% sub maxi-
mul ultimilor 31 de ani, de 137,6 puncte
(2014- 2016=100), înregistrat în februa-
rie 2011.

Cea mai mare influenþã asupra dina-
micii lunare a indicelui agregat au avut-o
preþurile cerealelor ºi produselor lactate.

Preþurile cerealelor ºi-au accelerat
creºterea anualã pânã la 23,2%, de la
22,4% în luna precedentã, pe fondul unei

creºteri lunare de 3,1%, dupã un avans de
3,2% în luna anterioarã. Creºterea medie
lunarã din 2011 a fost de 1,8%.

Preþul grâului a înregistrat a cincea
creºtere lunarã consecutivã ºi a ajuns pânã

la cel mai ridicat nivel din luna
mai 2011. Tendinþa de creºtere s-a
menþinut ºi pentru preþul orzului ºi
porumbului, în timp ce preþul ore-
zului a fost stabil.

Preþul produselor lactate ºi-a
accelerat creºterea anualã pânã la
19,1%, de la 16,2%, pe fondul
unei creºteri lunare de 3,4%,

dupã o creºtere de 2,8% în luna anterioa-
rã. În ultimele 12 luni, creºterea medie
lunarã a preþului produselor lactate la ni-
vel global a fost de 1,5%.

Preþul mediu al uleiurilor vegetale a
înregistrat o scãdere lunarã de 0,2%,
dupã o creºtere de 9,6% în luna prece-
dentã, ºi s-a menþinut aproape de recor-
dul ultimilor 31 de ani.

(continuare în pagina 12)

PROIECTUL DECODE PRIVIND VACCINUL
ROMÂNESC ANTI-COVID - APROAPE DE FINAL

Virgil Pãunescu acuzã
imixtiuni din lumea medicalã
l Contractul privind finanþarea proiectului Decode privind
vaccinul românesc anti-Covid se va încheia în 5 decembrie
2021l Funcþionarii Camerei de Conturi Timiº care au
verificat finanþarea proiectului Decode, sancþionaþi cu mustrare
scrisãl ªeful OncoGen susþine cã raportul întocmit de aceºtia
conþine informaþii eronatelVirgil Pãunescu crede cã s-a dorit
înlãturarea sa din acest proiect ºi de la ºefia OncoGen

P
roiectul DECODE, prin care gu-
vernãrile din ultimii doi ani au fi-
nanþat cu 3,5 milioane lei cerce-
tarea ºtiinþificã privind realizarea

unui vaccin anti-Covid de cãtre echipele
de specialiºti de la Institutul Naþional de
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militarã
“Cantacuzino” (Bucureºti) ºi Centrul
OncoGen din cadrul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã “Pius Brânzeu” din
Timiºoara, ar trebui sã ajungã la final în
urmãtoarele douã zile. Conform con-

tractului de finanþare nr. 11Sol/2020,
semnat anul trecut în luna aprilie - în pe-
rioada stãrii de urgenþã – termenul la
care specialiºtii OnconGen ºi cei ai
INCDMM Cantacuzino ar trebui sã li-
vreze primul vaccin românesc anti-Co-
vid-19 este 5 decembrie 2021. Potrivit
obiectivelor specifice ale proiectului
Decode, în speþã este vorba despre un
vaccin fãrã efecte adverse.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Antreprenorii reali
nu denatureazã SOP
l Comparaþia dintre SIF-uri sau BVB ºi companii
antreprenoriale precum Bittnet este profund greºitã

A
m scris recent (https:// www.bur-
s a . r o / s t o c k - o p t i o n - p l a n
-sop-nu-inseam na-sa-ti-dai-ac-
tiuni- gratuite- 0829

8445) despre felul cum câteva
companii listate la bursã, inclu-
siv Bursa de Valori Bucureºti
(BVB), folosesc fraza Stock
Option Plan (SOP) drept para-
van pentru cu totul altceva. Am
arãtat cã adevãrata lor intenþie
este sã ofere acþiuni gratuite con-
ducerii fãrã niciun fel de condiþionalitate
legatã de creºterea preþului acþiunii sau
vreun alt beneficiu pentru acþionari.
Acest lucru înseamnã în realitate dena-
turarea unei instituþii corecte din Statele
Unite, mai precis oferirea de “stock op-
tions” cãtre angajaþi.

Nu am reuºit sã identific o singurã ex-
plicaþie pentru asta. Ar fi mai multe: fie
cei din conducerea BVB nu înþeleg cã

oferirea de acþiuni gratuite nu înseamnã
“stock options”, ori pricep foarte bine,
dar au adoptat aceastã frazã, în mod in-

tenþionat, sã-i inducã în eroare pe
investitori. Cred cã ambele va-
riante sunt valide, doar cã varian-
ta necunoaºterii pare sã fie mai
puþin gravã. Totuºi, analfabeti-
smul financiar din România, mai
ales în locuri unde teoretic ar tre-
bui sã fie vârful pieþei, adicã
Bursa de Valori Bucureºti, este

jenant ºi îngrijorãtor.
Articolul pe care l-am scris a generat

o dezbatere despre originea pervertirii
“stock options” (sau SOP, aºa cum s-a
popularizat în România). S-a avansat,
printre altele, impresia greºitã cã la origi-
nea denaturãrii ar fi fost Bitnett, compa-
nia fondatã de fraþii Mihai ºi Cristian
Logofãtu.

(continuare în pagina 4)

BEN
MADADI

ALEXANDRU STÂNEAN, CEO TERAPLAST:

”Dorim sã creºtem pânã la
15% ponderea exporturilor
în cifra de afaceri”

G
rupul TeraPlast a împli-
nit, anul acesta, 125 de
ani de activitate ºi, în
ciuda pandemiei, corpo-
raþia traverseazã proba-
bil cea mai bunã perioa-
dã a sa de la înfiinþare. În
primele nouã luni ale

acestui an, cifra de afaceri a Grupului Te-
raPlast a înregistrat un salt de 45,5% faþã
de aceeaºi perioadã din 2020, pânã la pe-
ste 451 de milioane de lei. Vânzãrile din
producþia proprie au o pondere de 87% în
total.

Profitul operational al Grupului Tera-
plast a avansat cu 37%, pânã la nivelul de
50,5 milioane de lei, câºtigul net
atingând valoarea de 43,3 milioane de
lei, ceea ce reprezintã o creºtere
semnificativã de 41%.

În rezultatele consolidate ale Grupu-
lui au cântãrit unele cheltuieli legate de
implementarea noilor investiþii. Pânã la
30 septembrie 2021, TeraPlast a achitat
investiþii de 83 de milioane de lei, care, în
urma operaþionalizãrii proiectelor, vor
avea impact asupra rezultatelor financia-
re în trimestrele viitoare. Teraplast are în
derulare învestiþii de 32 milioane euro.
Managementul Grupului a anunþat cã
analizeazã permanent noi oportunitãþi de
dezvoltare, prin investiþii sau operaþiuni
M&A, care sã genereze creºtere pe
termen lung pentru corporaþie, pe
segmentul ambalajelor flexibile ºi nu
numai.

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast,
ne-a spus, într-un interviu, cã Grupul îºi
propune sã creascã ponderea exporturi-
lor în cifra de afaceri consolidatã, pânã la

15%. Domnia sa ne-a declarat: „Nu ne
uitãm peste graniþã doar pentru a identifi-
ca pieþe de desfacere, ci ºi din perspecti-
va achiziþiilor; nu ne simþim limitaþi de
graniþele României. Faptul cã acum nu
mai suntem prezenþi printr-o unitate de
producþie în strãinãtate este doar de con-
jucturã. Nu excludem deloc, ba chiar
prospectãm ºi avem discuþii cu firme din
Europa. Cu certitudine nu facem achiziþii
de dragul achiziþiilor sau pentru a aduna
trofee. Facem analizele în baza unor cri-
terii solide, nu facem rabat de la ele ºi
sunt filtrul oricãrei potenþiale achiziþii.
Avem, în prezent, împreunã cu fabrica de
producþie a ambalajelor biodegradabile –
o investiþie greenfield – trei fabrici pen-
tru acest segment de business ºi adãu-
gãm. Tocmai am anunþat o nouã investi-
þie într-o fabricã pentru folii stretch ºi
suntem extrem de activi în identificarea
unor potenþiale noi achiziþii. Asadar, toc-
mai pentru cã acþionãm pe mai multe di-
recþii - investitii ºi M&A -, precum ºi pe
mai multe niºe de producþie, cred cã
obiectivul de a ajunge lideri pe piaþa
ambalajelor flexibile este realist ºi, în
acelaºi timp, în grafic”.

Anul trecut, piaþa construcþiilor a avut
o evoluþie foarte bunã, în ciuda mediului
complicat. ªantierele au rãmas deschise,
investiþiile publice ºi licitaþiile s-au deru-
lat normal, s-a lucrat chiar peste ceea ce
era anticipat, a subliniat Alexandru
Stânean, apreciind cã, acum, existã unele
întârzieri generate de reindexarea preþu-
rilor materialelor de construcþii pentru
contractele în derulare: “Sunt, însã, par-
teneri de-ai noºtri care au obþinut deja re-
indexarea ºi ºi-au continuat normal acti-

vitatea. Alþii încã se confruntã cu unele
întarzieri. Prin urmare este un mix. Cre-
dem cã se va regla destul de repede acea-
stã întârziere, pentru cã actualizarea pre-
þurilor este deja reglementatã, unele
întarzieri fiind doar la nivelul implemen-
tãrii. Avem, însã, în faþã oportunitãþi ma-
sive, aduse de Programul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã. Oferã ºanse
uriaºe României, fonduri care vor susþine
evoluþia pieþei construcþiilor pe un trend
ascendent, iar noi suntem pregãtiþi sã
acoperim cererea mai mare”.

Acþiunile producãtorului de materiale
de construcþii TeraPlast (TRP) au avut o
evoluþie spectaculoasã în ultimii mai
bine de doi ani, fiind printre cele mai cã-
utate titluri de la Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB), în condiþiile în care, pe fon-
dul unor rezultate financiare foarte bune,
a alocãrilor de acþiuni gratuite ºi dividen-
de cu randamente ridicate, titlurile TRP
au avut cea mai mare rentabilitate din
indicele BET, atât anul trecut cât ºi pânã
acum în acest an.

Dinamica, ce a dus la creºterea puter-
nicã a capitalizãrii bursiere ºi a rulajelor,
a fãcut ca TeraPlast sã fie inclusã în indi-
cii de pieþe emergente ai FTSE Russell,
astfel încât în prezent, pe lângã faptul cã
este o alegere predilectã pentru investito-
rii locali, inclusiv fonduri de pensii, com-
pania se aflã pe radarele unor investitori
internaþionali de calibru.

EMILIA OLESCU

(Citiþi interviul cu Alexandru Stânean în

suplimentul dedicat TeraPlast)

DUPÃ JIGNIRILE ADUSE LUI BEN MADADI ÎN AGEA
SIF BANAT CRIªANA

Bogdan Drãgoi, pasibil
de amendã pentru
instigare la discriminare
l Csaba Asztalos, preºedintele Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii: “Afirmaþia «bani murdari din Iran» lasã senzaþia cã acþionarul ar
reprezenta un pericol pentru cã ar fi iranian; Nu este de nivelul unei rãspunderi
penale, ci contravenþionale”l Ben Madadi: “Sunt convins cã Bogdan Drãgoi
nu îºi va da demisia, pentru cã a fãcut lucruri mult mai grave”

A
firmaþiile lui Bogdan
Drãgoi din cadrul Adu-
nãrii generale a acþiona-
rilor SIF Banat-Criºana
(SIF1) desfãºuratã sãp-
tãmâna trecutã la sediul
din Arad i-ar putea atra-
ge o sancþiune contra-

venþionalã acestuia dacã va fi depusã o
plângere la Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii (CNCD),
spune Csaba Asztalos, preºedintele
CNCD. În opinia domnului Asztalos,
care a evitat sã se antepronunþe pe acea-
stã speþã, preºedintele-director general al
SIF Banat-Criºana s-ar face vinovat de
instigare la discriminare.

ªeful CNCD ne-a declarat: “Nu pot sã
mã antepronunþ, dar în astfel de situaþii
partea interesatã poate sã depunã o
plângere la Consiliul pentru Combaterea
Discriminãrii sau poate sã depunã o
plângere în interiorul societãþii comer-
ciale unde a avut loc acest incident - pen-
tru cã presupun cã au un cod de eticã sau
cel puþin un regulament de organizare in-
ternã care interzice discriminarea ºi are
consecinþe, în sensul în care
este obligaþie legalã ca orice re-
gulament de ordine interioarã
sau de funcþionare sã aibã o
astfel de prevedere. Sau (n.r.
partea interesatã) se poate adre-
sa instanþei de judecatã, con-
struindu-ºi cererile aºa cum
considerã de cuviinþã. Eu nu
pot sã mã antepronunþ pe o
plângere. (…) Dacã aº spune
cum vãd (n.r. afirmaþia «sunteþi
iranian ºi am spus cã nu accept
banii unui iranian»), ar însem-
na sã mã antepronunþ. În gene-
ral ºtiþi cum vãd. (…) Afirmaþia
«bani murdari din Iran» lasã
senzaþia cã ar reprezenta un pe-
ricol pentru cã ar fi iranian ºi
generalizeazã. Dar nu este de
nivelul unei rãspunderi penale,
mai repede contravenþionale,
dacã depune plângere la
CNCD”.

Amintim cã Bogdan Drã-
goi, preºedintele ºi directorul
general al SIF Banat – Criºana,
i-a spus în AGEA din 25 no-
iembrie 2021 acþionarului Ben
Madadi: “Sunteþi iranian ºi
(…) nu accept banii unui Ira-
nian; punct”, afirmaþie însoþitã

de insulta: “nu ºtiu sursa banilor dumne-
avoastrã, nu ºtiu sursa banilor ºi nu vreau
sã accept bani murdari, din Iran, chestii,
nu accept din partea dumneavoastrã”.

Totul a pornit oarecum în glumã, de
fapt un ºir de glume de speþã joasã fãcu-
te de preºedintele Adunãrii generale
Bogdan Drãgoi, care i-a spus, în timpul
Adunãrii generale, lui Ben Madadi, (ac-
þionar al SIF Banat Criºana) cã i-a cum-
pãrat din banii lui de buzunar sticla de
apã platã cu care îl servise un angajat al
SIF (în realitate, acela o adusese de la
protocol).

Ben Madadi este cetãþean român de
origine iranianã, cunoscut drept cel mai
mare acþionar al SIF Muntenia. El susþine
cã cele zece fonduri de investiþii închise,
în care au parcat banii administratorii SIF
Muntenia (SIF4) ºi SIF Banat Criºana
(SIF1), se aflã în conflict de interese (deo-
arece au cumpãrat acþiuni SIF1 ºi 4, cu ba-
nii SIF1 ºi 4 ºi pot vota în favoarea admi-
nistratorului care le-a vãrsat banii). Dupã
cum a mai scris BURSA, conform legi-
slaþiei, ar trebui sã le fie suspendate votu-
rile în Adunãrile generale ale SIF-urilor

(este un alt motiv decît cel al concertãrii
nedeclarate, de care au fost acuzate, pe
bunã dreptate, în mod repetat).

Unul dintre cei învinuiþi direct de Ben
Madadi - prin viu grai, în ºedinþele AGA
ºi în interviuri, dar ºi în articole ºi carica-
turi publicate în BURSA - este însuºi
Bogdan Drãgoi, astfel cã acesta din urmã
îl întâmpinã cu ostilitate, simþind cã îi
ameninþã poziþia din Consiliul de admi-
nistraþie, dar, poate, chiar mai grav, îi
ameninþã libertatea, dacã se dovedeºte în
instanþa de judecatã cã este autorul unor
infracþiuni.

Simþindu-se jignit, pentru cã Bogdan
Dragoi tot repeta cã a cumpãrat apa cu
banii lui de buzunar, Ben Madadi a vrut
sã o plãteascã, moment la care Bogdan
Drãgoi l-a insultat râzând: “Nu ºtiu sursa
banilor dumneavoastrã, nu ºtiu sursa ba-
nilor ºi nu vreau sã accept bani murdari,
din Iran, chestii, nu accept din partea
dumneavoastrã”.

Madadi a insistat sã elucideze situaþia,
dar Drãgoi, în loc sã-ºi cearã scuze pen-
tru glumele de prost gust, a devenit serios
ºi l-a repezit cu superioritate sã voteze ca

sã nu þinã AGA în loc.
În final, Drãgoi a degenerat

în afirmaþii serioase de discrimi-
nare etnicã: “Am spus cã sunteþi
iranian ºi am spus cã nu accept
banii unui iranian. Punct”.

Ben Madadi:
“Imaginaþi-vã în
SUA cã cineva se
adreseazã unui
acþionar cã nu ia
bani de la el pentru
cã este evreu sau
pentru cã este
negru. Drãgoi putea
mãcar sã-ºi cearã
scuze”

Ben Madadi, acþionarul
SIF Banat-Criºana care a fost
atacat de Drãgoi, ne-a declarat
cã astfel de afirmaþii în raport
cu acþionarii fãcute de repre-
zentanþi ai conducerii unei
companii listate ar atrage, în
mod normal, demisia acestora.

M.G.
(continuare în pagina 9)


