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PROTECÞIE DE "RANG ÎNALT"

Administratorii
de fonduri, puºi

în gardã de
scrisoarea ASF

l În loc sã verifice conflictele de interese în care se aflã unii administratori ai fondurilor de
investiþii, ASF îi dojeneºte pãrinteºte, prin intermediul unei scrisoril Prin documentul
respectiv, Autoritatea înfiinþatã pentru respectarea legii ignorã aplicarea ei

Z
iarul BURSA a intrat în po-
sesia documentului Autori-
tãþii de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF), transmisã tutu-
ror administratorilor fondu-
rilor de investiþii alternative
(AFIA) din România. Aºa
cum a scris ºi investitorul

Marius Pop recent (https://www.bursa.
ro/din-curiozitate-asf-ii-intreaba-pe- ad-
ministratorii-de-fonduri-daca-respecta-
o-lege-din-2015-06591540), adresa tri-
misã de ASF începe, realmente ciudat,
cu amintirea existenþei legii 74/2015 ºi a
regulamentului Uniunii Europene 231/
2013, ambele foarte vechi. Acestea erau,
evident nu întâmplãtor, obiectul unor se-

sizãri a Asociaþiei Investitorilor la
SIF-uri (AISIF). În ediþia din 29 octom-
brie 2021, am publicat un comunicat
AISIF (https:// www.bursa.ro/aisif-insi-
sta-ca- asf- sa-l-opreasca-pe-bogdan-
dragoi- sa-se-premieze-nejustificat- 059
76445), în care se aratã: "Conform legii
74/2015 ºi regulamentului UE 231/2013,
nu este permisã întreþinerea conflictelor
de interese între administratorul unui
FIA ºi unii investitori ai acelui FIA, în
detrimentul altor investitori."

Textul sesizãrii trimisã de AISIF cãtre
Autoritatea de Supraveghere Financiarã
se referea la dorinþa preºedintelui Consi-
liului de Administraþie al SIF Banat
Criºana (SIF1), Bogdan Drãgoi, sã se pre-

mieze cu sute de mii de acþiuni gratuite
SIF1 prin votul unor acþionari care ar fi în
conflict de intetese cu SIF1. Conform se-
sizãrii AISIF, acest lucru ar fi contrar legii
74/2015 ºi regulamentului UE 231/2013.

Din informaþiile fãcute publice de cã-
tre investitori, dar ºi de AISIF, anterior
acestei sesizãri menþionate, s-au fãcut ºi
alte sesizãri despre încãlcãrile menþiona-
te nu numai la SIF1 dar ºi la SIF Munte-
nia (SIF4). Între timp Consiliul de Admi-
nistraþie SIF1 s-a premiat cu 880.000 ac-
þiuni gratuite SIF1 (https://www.bur-
sa.ro/sedinta-cu-final-previzibil-
la-sif-banat-crisana-apropiatii-lui-bog-
dan-dragoi-au-aprobat-premierea-con-
ducer i i -cu-880000-de-ac t iuni -s

if1-23069446), conform deciziilor Adu-
nãrii Generale a Acþionarilor din aprilie
27 aprilie 2020 ºi 25 noiembrie 2021.
Adicã fapta pentru prevenirea cãreia
ASF a fost sesizatã, s-ar fi produs deja
fãrã ca ASF sã fi luat vreo mãsurã.

Este evident cã motivul trimiterii
adresei ASF cãtre administratorii de fon-
duri are o legãturã directã cu sesizãrile
investitorilor la SIF-uri. Însã, din infor-
maþiile noastre, investitorii n-au primit
încã niciun rãspuns din partea ASF deºi
termenul legal de 30 zile a fost depãºit cu
mai bine de douã luni.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 9)

JUSTIÞIE ªI REVOLUÞIE, APROPO DE
HOMOSEXUALITATE

A fost Dumnezeu la
Sodoma? (3)

(Tragând cu ochiul în Biblia închisã)

C. ÎNGERUL NEVÃZUT (I)

6. Importanþa identificãrii
îngerilor

M
ihael (Mihail), Gabriel (Ga-
vril) ºi Rafael sunt numele de
îngeri alocate de Gemara (16)
celor trei vizitatori ai lui

Avraam, aflaþi în drum spre So-
doma.

Asertarea acestor nume nu
este prezentã în Biblie (17).

Temeiuleipare insuficient. (18),
Capitolul 18 din Geneza, care

este dedicat întâlnirii lui Avraam
cu cei trei vizitatori, nu conþine
cuvântul “înger”, în niciuna din-
tre variantele traducerii.

Vizitatorii sunt numiþi “bãrbaþi” (în
textul masoretic ºi Septuaginta) sau “oa-
meni”, în Biblia sinodalã.

Între ei se distinge “Domnul” ºi/sau
“Stãpânul” (pomenit astfel de cel putin

paisprezece ori, în Capitolul 18).
În originalul din aramaicã, este

menþionat drept *%&%, adicã tetragrama
YHWH, nelãsând niciun dubiu asupra
faptului cã se referã la Dumnezeu.

Prin urmare, dacã avem de a face cu
îngeri sub “masca oamenilor”, (cum a
susþinut Philon din Alexandria) (19),

atunci dintre cele trei fiinþe nu-
mai douã pot primi nume de
îngeri (Mihail, Gavril sau Rafa-
el), deoarece numele celei de a
treia fiinþe, aceea fiind Dumne-
zeu, sunt tainice, (fãcând su-
biect al unei stiinþe divine se-
crete, la Origen ºi ulterior, în
unele forme de Cabala, cf. Mo-

she Idel) (20).
Dumnezeu poate fi citat ca înger - de

exemplu “îngerul Domnului” (21) este
un alt nume pentru Dumnezeu - dar nu
poate primi numele unui înger.

(continuare în pagina 11)

Criza energeticã poate
declanºa furtuna perfectã
pentru sectorul industrial
al Europei

O
companie din Germania care

produce sticlã din 1802 a anun-
þat recent închiderea pe termen
nedefinit a unei linii de produc-

þie ºi reducerea la 25% din capacitate a
producþiei pe a doua linie, con-
form unui articol recent din
Handelsblatt.

Fabrica a trebuit sã-ºi reducã
drastic activitatea ca urmare a
întreruperii alimentãrii cu ener-
gie, în ciuda existenþei unor con-
tracte valide. Cu toate acestea, se
pare cã furnizorul de energie nu
îºi mai poate îndeplini obligaþiile
contractuale, dupã cum aratã publicaþia
germanã.

În industria hârtiei, alt sector mare
consumator de energie, numãrul insol-
venþelor creºte accelerat. Handelsblatt
oferã exemplul unui producãtor de am-

balaje din carton, care se aflã în aceastã
situaþie în ciuda cererii masive pentru
produsele sale, pe fondul creºterii
accentuate a livrãrilor la domiciliu.

Noile contracte pentru furnizarea
energiei se fac la preþuri mult
mai mari, iar aceste costuri re-
prezintã o povarã suplimentarã
pentru firme, care fac deja faþã
tot mai greu creºterii costurilor
pentru materiile prime ºi
transport.

Este de la sine înþeles cã efec-
tele cumulate ale creºterii preþu-
rilor energiei afecteazã cel mai

grav sectorul IMM-urilor, pilonul de
bazã al industriei ºi economiei germane.

Ce se întâmplã când scade oferta iar
cererea continuã sã fie stimulatã prin di-
verse programe guvernamentale?

(continuare în pagina 12)

Josse Lieferinxe: Avraam ºi cei trei îngeri (circa 1495 - 1500), ulei pe lemn

MAKE

Meciul Australia –
Djokovici: avantaj sârbul,
dar partida nu e jucatã

P
ovestea participãrii sârbului No-
vak Djokovici la Openul Austra-
liei nu mai are legãturã cu sportul
ºi s-a transformat într-o bãtãlie

între vacciniºti ºi antivacciniºti, împãna-
tã din plin cu fake-news-uri ºi cu exage-
rãri penibile. Informaþia începutului de
sãptãmânã este cã jucãtorul de tenis ºi-a
recuperat în justiþie viza pentru Australia.

Dupã aceasta au venit ºi altele, mai
mult sau mai puþin legate de realitate.
Instanþa a revocat, ieri, anularea de cãtre
autoritãþile federale australiene a vizei de
intrare în þarã a lui Novak Djokovici. Ju-
decãtorul Anthony Kelly a anulat decizia
autoritãþilor de anulare a vizei lui Djoko-
vic, a ordonat ca sportivului sã i se per-
mitã sã rãmânã în Australia ºi sã i se re-
turneze paºaportul. Mai întâi, liderul

ATPa primit permisiunea de a pãrãsi ho-
telul de carantinã pentru a urmãri proce-
durile de la tribunal în alt loc din Melbo-
urne. El a pãrãsit hotelul de izolare în
care a fost plasat, la sosirea în Australia.
Imediat dupã decizia judecãtorului, avo-
catul guvernului australian, Christopher
Tran, a declarat cã ministrul imigrãrii,
Alex Hawke, va lua în considerare o
nouã anulare a vizei de intrare în þarã a
sportivului, dupã ce instanþa din Melbo-
urne a decis sã revoce prima anulare. La
scurt timp, ministrul australian al Imigrã-
rii, Alex Hawke, a anunþat cã nu va deci-
de imediat dacã va anula din nou viza
tensimenului Novak Djokovici, infor-
meazã The Age.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 10)
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