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Brokerul ªtefan Terziu,
condamnat la cinci ani

de închisoare cu
executare în dosarul

Carpatica Invest
l Faptele grupului infracþional organizat de la
SSIF Carpatica Invest SA au fost prima datã
sesizate în 2012l Sentinþa nu este definitivã ºi
poate fi atacatã cu apel în termen de zece zile de
la comunicare

B
rokerul ªtefan Terziu,
urmãrit penal din 2014
de DIICOT, a fost con-
damnat la finalul lunii ia-
nuarie la cinci ani de
închisoare cu executare,
în dosarul Carpatica
Invest, pentru infracþiuni

privind încãlcarea legii pieþei de capital,
potrivit deciziei instanþei consultatã de
ziarul BURSA. În ansamblu, ªtefan Ter-
ziu a fost condamnat pentru sãvârºirea
infracþiunilor de constituire a unui grup
infracþional organizat, înºelãciune, spã-
lare de bani în formã continuatã, uz de
fals ºi instigare la fals informatic, în timp
ce pentru infracþiunea de manipulare a
pieþei de capital instanþa a dispus
încetarea procesului penal ca
efect al împlinirii termenului
de prescripþie a rãspunderii
penale.

ªtefan Terziu este prin-
cipalul inculpat în acest
dosar în care au mai fost
condamnaþi în 28 ianuarie
inculpaþii Andrei Terziu (fra-
tele lui ªtefan Terziu), dar ºi prie-
tena acestuia din urmã, Neagu Elena Ga-
briela, amândoi cu suspendare pentru
înºelãciune, fals informatic ºi fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã, respec-
tiv pentru sãvârºirea infracþiunilor de
constituire a unui grup infracþional orga-
nizat, spãlare de bani în formã continuatã
ºi complicitate la înºelãciune.

Dan Samoilã Gândilã, Bogdan Ma-
rius Pietrãreanu ºi Ilie Marius Velþan, trei
persoane cu funcþii de conducere în SSIF
Carpatica, au fost de asemenea condam-
nate. Dintre aceºtia doar Dan Samoilã
Gândilã a primit închisoare cu executare
(4 ani) pentru sãvârºirea infracþiunii de
constituire a unui grup infracþional orga-
nizat, instigare la fals informatic ºi com-
plicitate la înºelãciune, în timp ce Pietrã-
reanu ºi Velþan au primit fiecare câte 2
ani ºi 8 luni cu suspendare ºi 120 de zile
de muncã în folosul comunitãþii pentru
sãvârºirea infracþiunilor de favo-
rizare a fãptuitorului ºi acces
ilegal la un sistem informatic /in-
stigare la acces ilegal la un sistem
informatic.

Totodatã, SSIF Carpatica
Invest SA a fost condamnatã
ºi amendatã cu 100.000 de
lei pentru sãvârºirea in-
fracþiunii continuate de
spãlare de bani, în timp ce
pentru acuzaþia de mani-
pulare a pieþei de capital
instanþa a dispus încetarea
procesului penal ca urmare a
împlinirii termenului de prescrip-
þie a rãspunderii penale. De asemenea,
s-a dispus menþinerea sechestrului asu-
pra unor bunuri mobile ºi imobile în
sumã de pânã la 4,4 milioane de lei deþi-
nute de SSIF Carpatica Invest SA,
precum ºi pe alte bunuri ale lui ªtefan
Terziu ºi Dan Samoilã Gândilã.

Cei condamnaþi au fost de asemenea
obligaþi de instanþã la plata în solidar a
aproape 2,64 milioane de lei persoanelor
vãtãmate constituite pãrþi civile în pro-
ces. Instanþa a mai dispus ºi confiscarea
unor sume de bani însuºite pe nedrept de
inculpaþii ªtefan ºi Andrei Târziu de la
clienþii SSIF Carpatica Invest în cuan-
tum de 0,53 milioane de lei. Prejudiciul
total calculat de anchetatori în acest
dosar este de 3,17 milioane de lei.

Decizia instanþei nu este definitivã ºi

poate fi atacatã cu apel în termen de
zece zile de la comunicare.

Amintim cã acest caz a
fost sesizat public, în
octombrie 2012, în
ziarul “BURSA”,
de investitorul
Andrei Anghel,
care ºi-a acu-
zat brokerul
de la Car-
p a t i c a
Invest,

ª t e f a n
Te r z i u ,
cã a efec-
tuat tran-
zacþii nea-
utorizate
pe contul
sãu, în baza
unor acte
pe care le-ar
fi falsificat.
A n d r e i
Anghel ne-a
spus, în
2012, cã deºi
era acþionar
numai la Fon-
dul Proprieta-
tea, brokerul
sãu ar fi efec-

t u a t
t r a n-
zacþii
neau-
torizate cu
alte acþiuni.
A t u n c i ,
domnia sa
ne-a precizat cã
a depus la Poliþie ºi
la CNVM circa 180 de
ordine nesemnate, care
au fost operate: “Am de-
pus ºi alte sute de ordine pe
care semnãtura mea era falsi-

ficatã. Se poa-
te face exper-
tizã”. Ulterior,
abia în aprilie
2014, procuro-
rii DIICOT au
anunþat cã au
derulat o opera-
þiune de anihilare
a unei grupãri in-
fracþionale, spe-
cializatã în mani-
pularea pieþei de
capital, au derulat
percheziþii ºi au
început urmãrirea
penalã asupra a cinci

suspecþi, inclusiv ªtefan Terziu.

Carpatica Invest se plasa în
2012 pe locul al 11-lea în
topul brokerilor de la Bursa
de la Bucureºti

În septembrie 2016, procurorii
DIICOT au anunþat cã l-au reþinut pentru
24 de ore pe brokerul ªtefan Terziu, reþi-
nere ce a avut loc la patru ani de la sesizã-

rile lui Andrei Anghel ºi la doi ani
dupã ce DIICOT anunþase cã a de-
rulat operaþiune de anihilare a gru-
pãrii infracþionale .

În 2014, brokerul ªtefan Terziu
ºi-a susþinut nevinovãþia. Atunci,
ªtefan Terziu a declarat pentru
BURSA cã el însuºi a fãcut
plângere penalã la DIICOT ºi
DNA împotriva “Carpatica

Invest” ºi ASF, pentru abuz în
serviciu. În 2012, Comisia

Naþionalã a Valorilor Mo-
biliare (CNVM - predece-
soarea ASF) a dat cinci
amenzi casei de brokeraj
Carpatica Invest, de
aproximativ 150.000 de
lei, a sesizat Poliþia ºi a
suspendat autorizaþia
lui ªtefan Terziu. Prin-
tre cei amendaþi se nu-
mãrau ºi Bogdan Pie-
trãreanu, Dan Samoilã
Gândilã ºi Marius Vel-
þan, primii doi fiind re-
prezentanþi ai departa-

mentului de control intern
ºi Velþan conducãtor al SSIF

Carpatica Invest. Acesta din
urmã a declarat pentru BURSA în oc-

tombrie 2012 cã amenzile au fost
aplicate de CNVM pentru cã “nu au
adoptat mãsurile necesare pentru
prevenirea faptelor”.

Totodatã, în septembrie 2014, acþio-
narii “Carpatica Invest” au aprobat di-
zolvarea societãþii ºi lichidarea volunta-
rã. La finalul anului 2015, alte douã foste
cliente ale intermediarului, Camelia Bo-
zianu ºi Marcela Bozianu, au declarat
ziarului BURSA cã au fost pãgubite cu
0,2 milioane de lei de brokerul ªtefan
Terziu. Pe lângã acestea, s-au constituit
parte civilã în proces ºi investitorii
Andrei Anghel ºi Ilie Andrei, Dinu Mirel
Bârsan ºi Tudor Grigore.

Carpatica Invest se plasa în
2012 pe locul al 11-lea în topul
brokerilor de la Bursa de la Bu-
cureºti în condiþiile în care in-
termediase tranzacþii de aproa-
pe 407 milioane lei în primele
nouã luni din respectivul an.

Dosarul a fost trimis
în instanþã de
DIICOT – Serviciul
Teritorial Piteºti

Organele de urmãrire penalã
au fost sesizate prima datã prin
plângere penalã, formulatã în data
de 26 iulie 2012 de investitorul
Andrei Anghel din Argeº, cu privi-
re la faptul cã, în perioada septem-

brie 2011-mai 2012, funcþionarii
SSIF Carpatica i-au tranzacþionat în

mod fraudulos acþiunile emise de Fondul
Proprietatea pe care le deþinea la aceastã
societate de servicii ºi investiþii financia-
re, prin contrafacerea semnãturilor de pe
ordinele de tranzacþionare ºi fãrã sã aibã
acordul sãu prealabil, producându-i în
acest mod un prejudiciu de 2.200.000 de
lei, la care se adaugã beneficiul nereali-
zat. Plângerea a fost înaintatã Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Argeº ºi decli-
natã ulterior în favoarea DIICOT, Servi-
ciul Teritorial Piteºti. (M.G.)

(continuare în pagina 9)

Datoriile gospodãriilor
din SUA au crescut cu un
trilion de dolari, în 2021

C
reditul acordat gospodãrii-
lor din Statele Unite a
atins un nou record ºi în
T4 2021, de 15,58 trilioa-

ne de dolari, pe fondul unei
creºteri trimestriale de 333 de
miliarde, dupã un avans de 286
de miliarde de dolari în trime-
strul precedent, conform ultimu-
lui raport de la Federal Reserve Bank of
New York (FRBNY) (vezi graficul 1).

Dupã cum aratã datele de la FRBNY,

creºterea trimestrialã din T4 2021
a fost cea mai mare din 2007, atât
în termeni nominali cât ºi procen-
tuali. Soldul creditului a crescut cu
un trilion de dolari faþã de anul
precedent ºi cu 1,4 trilioane faþã de
sfârºitul anului 2019.

Valoarea creditelor ipotecare
nou acordate a scãzut cu 79,54 mi-

liarde faþã de trimestrul anterior, pânã la
1,035 trilioane de dolari.

(continuare în pagina 12)

ÎN PRIMELE 11 LUNI DIN 2021

Sistemul bancar
a realizat un profit net
de 7,55 miliarde lei
l Bãncile au avut un trimestru al patrulea foarte bun, cu un
profit net de 1,1 miliarde de lei doar în octombrie ºi
noiembrie, aratã datele BNR

S
istemul bancar a înregistrat un
profit net de 7,55 miliarde de lei la
finalul lunii noiembrie 2021, cu
50% mai mult faþã de anul 2020,

când profitul net pe întreg anul a fost de
5,02 miliarde de lei, potrivit datelor
Bãncii Naþionale a României. Acesta
este al ºaptelea an consecutiv de profit

pentru sectorul bancar din România, for-
mat din peste 30 de instituþii de credit.

Rentabilitatea capitalului (ROE) a ur-
cat, de asemenea, la peste 13% în prime-
le 11 luni din 2021, în timp ce rentabilita-
tea activelor ROAa urcat undeva în zona
de 1,4%-1,5%. (M.G.)

(continuare în pagina 4)
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AMBASADORUL RUS ÎN ROMÂNIA, VALERY
KUZMIN:

”Suplimentarea trupelor
americane pe flancul
estic al NATO pune
«gaz pe foc»”
lValery Kuzmin: ”Rusia poate fi o piaþã importantã pentru
industria româneascã”

S
uplimentarea trupelor NATO, re-
spectiv a celor americane ºi, even-
tual, franceze pe flancul estic al
Alianþei nu are cum sã detensio-

neze situaþia actualã, ci va escalada ten-
siunile, punând ”gaz pe foc”, potrivit
ambasadorului Federaþiei Ruse în þara
noastrã, Valery Kuzmin.

Domnia sa a declarat ieri, într-o con-
ferinþã online, prilejuitã de Ziua Diplo-
maþiei Ruse: ”Dacã existã forþe care nu
sunt din regiunea Mãrii Negre localizate
la mii sau zeci de mii de kilometri de ace-
ste regiuni, cum am putea sã le vedem ca
fiind paºnice? În contextul în care aceste
dislocãri de forþe au loc sub perdeaua de
fum a campaniei de propagandã istericã
împotriva Rusiei, fãcând apel la dezesca-

ladarea, de cãtre Rusia, a situaþiei de la
graniþa Ucrainei, de fapt Statele Unite ºi
Franþa vor contribui la escaladarea
tensiunilor”.

Conform ambasadorului rus la Bucu-
reºti, baza militarã de la Deveselu repre-
zintã o ameninþare pentru Federaþia Rusã
ºi pentru pace, în mãsura în care, deºi
este un sistem defensiv, scutul afecteazã
echilibrul de forþe.

”Nu este o noutate cã stabilitatea stra-
tegicã se bazeazã pe paritate. Dacã una
dintre pãrþi îºi extinde potenþialul defen-
siv, atunci slãbeºte potenþialul de contra-
atac al celeilalte tabere”, a subliniat
Valery Kuzmin.

V.R.
(continuare în pagina 12)


