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Operatorul celor mai mari
zone libere ºi clustere
industriale din Emirate -
listat la Bursa din Dubai
lAbu Dhabi Ports a obþinut 1,1 miliarde de dolari din
vânzarea de acþiunil Compania a debutat la bursã sãptãmâna
aceastal Banii din IPO - folosiþi pentru expansiune localã ºi
internaþionalã

A
bu Dhabi Ports Group (AD
Ports), operatorul celor mai mari
zone libere ºi clustere industriale
din Emiratele Arabe Unite, con-

trolat de fondul suveran ADQ, a debutat
sãptãmâna aceasta la Bursa de Valori din
Abu Dhabi (ADX) - cea mai performantã
din Golf - în urma unei oferte publice ini-
þiale (IPO) prin care a atras 4 miliarde de
dirhami (1,1 miliarde de dolari).

Banii astfel obþinuþi vor fi folosiþi
pentru finanþarea creºterii companiei,
ceea ce îi va permite “sã accelereze pla-
nurile de expansiune localã ºi internaþio-

nalã”. AD Ports are în plan sã creascã
atât organic, cât ºi prin achiziþii.

Compania a oferit 1,25 miliarde de
acþiuni la un preþ de 3,20 dirhami (0,87
dolari) fiecare, conform Bloomberg

Abu Dhabi, cel mai bogat dintre cele
ºapte Emirate Arabe Unite, depune
eforturi ca sã reînvie IPO-urile, oferind
stimulente care includ flexibilitate cu
privire la cota minimã necesarã pentru
vânzãrile de acþiuni ºi promite sã redu-
cã sau sã renunþe la taxele de listare.
(A.V.)

(continuare în pagina 12)

ComplicitateaASF
cuBogdanDrãgoi la
încãlcarearegulamentului
UE231/2013
l Nu cumva conducerea ASF “analizeazã”, de câteva luni, niºte evidenþe pentru a-i oferi lui Bogdan
Drãgoi timpul necesar sã mute acþiunile SIF4 de la fondurile cu conflicte de interese la SIF1 ºi SIF5?

A
cesta este un articol despre
complicitãþile ASF cu
Bogdan Drãgoi
în care voi arãta
cum Bogdan
Drãgoi a încãl-
cat ºi încalcã în
continuare legea

74/2015 ºi regulamentul Uniu-
nii Europene 231/ 2013.

Piata de capital ºi socieatea
româneascã au un potential imens de dez-
voltare. Însã atât timp cât sunt dominate

de corupþie, nu existã nicio ºansã! Aºa
cum se vede ºi în graficul privind nivelul

corupþiei, în ultimii cinci ani Rom-
ânia a cunoscut o deteriorare serioa-
sã, iar aceastã percepþie nu este deloc
nefondatã. Adesea corupþia este
chiar la vedere ºi voi oferi, în cele ce
urmeazã, unul dintre cele mai simple
ºi clare exemple. Nivelul corupþiei,
aºa cum îl mãsoarã Transparency
International, þine de percepþie, dar

manifestarea sa realã înseamnã întotdeau-
na subdezvoltare ºi sãrãcie.

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) este printre cele mai corupte
(dacã nu cea mai coruptã) instituþii ale
statului român. Acest lucru s-a vãzut
anul trecut cu ocazia falimentului City
Insurance (pentru care nimeni nu a demi-
sionat). Dar, în piaþa de capital, corupþia
ASF este mult mai evidentã. Acesta este
ºi motivul pentru care prea puþini investi-
tori au încredere sã-ºi riºte banii la Bursa
de Valori Bucureºti (BVB) ºi de aceea
piaþa este mai degrabã o glumã ºi nici pe
departe un mijloc important de finanþare

a întreprenorilor.
Vã propun acum sã analizãm ultimul

caz de corupþie al ASF în ceea ce priveºte
piaþa de capital, corupþie care aduce pre-
judicii serioase atât pieþei în sine, dar ºi
foarte multor cetãþeni. Este vorba de mi-
lioane de acþionari ºi alte milioane de de-
ponenþi la pilonul II de pensii.

În octombrie 2021, Asociaþia Investito-
rilor la SIF-uri (AISIF) a sesizat ASF asu-
pra faptului cã Bogdan Drãgoi a creat la
SIF Banat Criºana (SIF1) ºi SIF Muntenia
(SIF4) o caracatiþã de conflicte de interese
cu niºte SAI-uri (administratori de fondu-
ri), cu scopul de a se menþine în funcþii de
conducere laSIF-uri ºipentrua seputea re-
munera cu sume fabuloase în fiecare an.

Legea 74/2015 ºi regulamentul Uniu-
nii Europene 231/2013 obligã Admini-
stratorii de Fonduri de Investiþii Alterna-
tive (AFIA) sã evite conflictele de intere-
se ºi sã-i trateze pe toþi investitorii în mod
egal. AISIF a arãtat foarte clar în recla-
maþia cãtre Autoritatea de Supraveghere
Financiarã existenþa mai multor conflic-
te de interese create de Bogdan Drãgoi ºi
de cãtre subalternii lui de la SIF1 ºi SIF4.
În acest caz, ASF nu trebuia sã facã altce-
va decât sã constate o evidenþã (încãlca-
rea legii) ºi sã ia mãsurile necesare pen-
tru protejarea investitorilor, aºa cum este
datoria ei, conform legii funcþionãrii
ASF. Odatã cu reclamaþia, tot în octom-
brie 2021, Asociaþia Investitorilor la
SIF-uri a sesizat ºi Direcþia Naþionalã
Anticorupþie în privinþa posibilelor com-
plicitãþi între unele persoane de la ASF ºi
conducerea SIF1 ºi SIF4.

Au trecut mai bine de trei luni de atun-
ci! ASF avea obligaþia legalã sã rãspundã
în maxim 30 de zile. ASF nu a fãcut încã
nimic concret în cazul reclamaþiei inve-
stitorilor despre conflictele de interese
create de Bogdan Drãgoi ºi subalternii
lui. Dar ASF le tot transmite ziariºtilor
care pun întrebãri cã speþa conflictelor de
interese este în analizã. Existenþa con-
flictelor de interese la SIF1, SIF4 ºi mai
nou SIF5, este evidentã ºi pe larg dezbã-
tutã în spaþiul public. Nu se justificã de-
loc de ce ASF a rãmas de mai multe luni
într-o stare de analizã ºi studiu. Mã
întreb, pe bunã dreptate, care sã fie ade-
vãratul motivul cã factorii de decizie ai
ASF nu constatã o evidenþã, ºi anume
încãlcarea legii 74/2015 ºi a regulamen-
tului Uniunii Europene 231/2013 prin
crearea intenþionatã a unei caracatiþe de
conflicte de interese?

(continuare în pagina 9)

Efectivele
batalionului
american
Stryker
au ajuns în
România
l Cei 1000 de soldaþi dislocaþi de SUA în
România sunt însoþiþi de vehicule blindate ºi alte
echipamente necesare desfãºurãrii unor misiuni
de luptã l Trupele de la Mihail Kogãlniceanu
vor fi trecute în revistã, astãzi, de preºedinte
Klaus Iohannis ºi de secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg

P
rimele elemente de tehni-
cã militarã ale batalionu-
lui Stryker aparþinând
SUA care va purta denu-
mirea Task Force (TF)
Cougar erau aºteptate
astãzi, la primele ore ale
dimineþii, la Baza 57 Ae-

rianã Mihail Kogãlniceanu din judeþul
Constanþa. Este vorba despre cele 18 tra-
ilere rutiere în care sunt încãrcate vehicu-
le blindate, care au intrat în þara noastrã,
miercuri searã, prin punctul de frontierã
Nãdlac, judeþul Arad.

Autovehiculele din compunerea co-
loanei, însoþite de autospeciale ale Poli-
þiei Militare, s-au deplasat pe ruta Arad -
Deva - Sibiu - Râmnicu Vâlcea - Piteºti -
Bucureºti - Mihail Kogãlniceanu, potri-
vit unui comunicat de presã al Ministeru-
lui Apãrãrii Naþionale, iar prima coloanã
a trecut pe lângã Bucureºti, în drumul sãu
spre Autostrada Soarelui (A2), azi
noapte în jurul orei 1, conform sursei
citate.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 9)

BEN
MADADI

Premierul Ciucã –
cercetat penal pentru
plagiat

P
archetul de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie a con-
firmat, ieri, cã în 27 ianuarie a
fost înregistrat pe rolul Secþiei

de urmãrire penalã ºi criminalisticã un
dosar având ca obiect plagiatul pe care
prim-ministrul Nicolae Ciucã l-ar fi
fãcut cu ocazia întocmirii tezei de doc-
torat în ºtiinþe militare. Parchetul Ge-
neral precizeazã cã dosarul penal a fost
deschis în urma unei sesizãri primite ºi
cã în cauzã se fac cercetãri in rem (cu
pr iv i re la fap tã ) în legã tu rã cu
sãvârºirea infracþiunii prevãzutã de
aliniatul 1 al articolului 197 din legea
8/1996 privind drepturile de autor ºi
drepturile conexe.

Existenþa dosarului de cercetare pe-
nalã a fost confirmatã pentru cei de la
G4Media ºi Press One, ultimii primind
confirmãri în acest sens ºi de la purtãto-
rul de cuvânt al Parchetului General,

procurorul Alexandru Ionescu, precum
ºi de la academicianul Mircea Dumi-
tru, preºedintele interimar al Consiliu-
lui Naþional pentru Atestarea Titluri-
lor, Diplomelor ºi Certificatelor Uni-
versitare (CNATDCU). Mircea Dumi-
tru a precizat cã la instituþia pe care o
conduce interimar au fost depuse trei
sesizãri care vizeazã nerespectarea
standardelor de calitate sau de eticã
profesionalã în teza de doctorat a pre-
mierului Ciucã, toate înregistrate la fi-
nalul lunii ianuarie.

Mai mult, sursele de mai sus susþin
cã procurorii au ridicat deja, de la Uni-
versitatea Naþionalã de Apãrare „Ca-
rol I” teza de doctorat a premierului
Nicolae Ciucã ºi toate documentele
aferente.

I.GHE.
(continuare în pagina 3)

Mitocãnia parlamentarã

N
oroc cã eram lîngã o masã ºi
am putut sã mã þin bine de ea.
Altminteri, cãdeam din picioa-
re, secerat de impactul veºtii.

Aleºii neamurilor s-au apucat sã
schimbe regulamentul dupã care se
dau în stambã, în cea mai mare
parte a timpului petrecut în
sala aceea giganticã din Maga-
oaia Poporului. Le-a trebuit 30
de ani!!! Evident, mãsurile im-
puse sunt cu totul neîndestulã-
toare pentru a transforma adu-
nãtura de inºi cu drept de vot
asupra legilor þãrii ºi a noastrã,
pentru a le corecta comporta-
mentul ”în timpul programului” într-o
instituþie publicã, mai ales cînd ea este
Parlamentul României. Pînã sã se ducã
unul ºi sã-l ia de gît pe un ministru
aflat la pupitru pentru a expune un
punct de vedere oficial, al guvernului,
sau mã rog, sã îl ia de dupã umãr, prie-
teneºte, depinde pe cine întrebi!, nime-
ni nu a bãgat de seamã cã maidanul
este un loc cu reguli de comportare
ceva mai stricte ºi mai aproape de nor-

mele pe care le numim ”civilizate”
decît instituþia parlamentarã a þãrii!

De unde ni se trage, oare? Chiar sun-
tem o naþie de nesimþiþi, de gregari cu
pulsiuni de violenþã, fie ºi simulatã, de
babuini care nu au capacitatea sã facã

diferenþa între junglã ºi un loc pu-
blic destinat acþiunilor încãrcate
de responsabilitate ºi, prin efect
direct, de un necesar grad de so-
lemnitate, nu mai zic de civilita-
te? Cu siguranþã nu! Nu suntem
chiar în halul acesta! Existã în
þara asta milioane de oameni pen-
tru care comportamentul celor
aleºi sã îi reprezinte ºi sã decidã

asupra unor chestiuni vitale pentru ma-
rea majoritate, este incalificabil, la ani
luminã dincolo de limitele bunului simþ
ºi al celor ºapte ani de acasã. ªi, cu toate
acestea, manifestãrile suburbane, sub
orice standarde de civilizaþie, abuzive,
agresive ºi incalificabile sunt departe de
a fi fost raritãþi în viaþa parlamentarã a
României post-decembriste. De ce
oare?

(continuare în pagina 3)
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