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PUBLICITATE

„|n goana dup` bani, statul merge tot la firmele
curate, pentru c` evazioni[tii sunt greu de prins“
Doro[, KPMG: Companiile care respect` legea [i \[i depun situa]iile financiare la timp sunt mai u[or de controlat de c`tre stat.
ZF

P

ZF Pe scurt
EVENIMENT

COMPANII

n Jandarmii au intervenit ieri \n for]`

n Retailerul german Lidl va deschide
joi primul s`u magazin din Urziceni [i
ajunge astfel la o re]ea de 164 de
unit`]i \n Romånia, a anun]at
compania. Pagina 20

\n råndul protestatarilor din Sili[tea
(Vaslui) pentru a elibera [oseaua pe
carte ace[tia o blocaser`. Pagina 2

n Modific`rile la noua lege a

n Retailerul dm drogerie markt va
deschide \n octombrie [i noiembrie
cinci magazine ajungånd la o re]ea de
68 de unit`]i. Pagina 20

Parteneriatului Public-Privat sunt
rezultate ale consult`rilor cu Comisia
European` sus]ine Departamentul
Proiecte de Infrastructur` [i Investi]ii
Str`ine. Pagina 2
CFR Marf`, guvernul solicit` reluarea
procesului [i continuarea discu]iilor cu
FMI. Pagina 3

n |nmatricul`rile de autoturisme noi
se \ndreapt` spre un nou minim istoric
\n acest an avånd \n vedere declinul de
peste 16% din primele nou` luni ale
acestui an. Pagina 20

BURSE-FONDURI MUTUALE

BUSINESS INTERNA}IONAL

n BVB a crescut cu 0,5%, \ntr-o pia]`

n Partidele de opozi]ie din Germania

n La dou` zile de la e[ecul privatiz`rii

unde cei mai mul]i investitori au r`mas
pe pozi]ii de a[teptare, iar transferurile
cu ac]iunile Fondului Proprietatea, SIF
Oltenia [i Impact au ridicat rulajul la
18,6 mil. lei. Pagina 4

romisiunile [i efortul statului
de a aduce mai mul]i bani la
buget se traduc, pån` la urm`,
printr-o presiune crescånd` nu
asupra evazioni[tilor, ci tot a
celor care \[i pl`teau [i pån` acum obliga]iile c`tre Fisc. Cånd tragi linie [i \ncerci s`
afli ce a f`cut statul cu banii t`i, consta]i nu
doar c` nu prime[ti \n schimb niciun serviciu pe m`sur`, ci c`, de fapt, nu prime[ti mai
nimic. {i atunci?
Rela]ia stat – contribuabil a fost dintotdeauna tensionat`, dar, \n ultima vreme, pe
m`sur` de Guvernul \[i \n`spre[te tonul [i

sus]ine c` nu mai tolereaz` evaziunea care,
dup` cum arat` datele Consiliului fiscal
\nseamn` 20 mld. euro anual (14% din
PIB), oamenii care sunt interfa]a \ntre companii [i stat sus]in c` suport` presiuni crescånde fa]` de trecut, de[i au fost mereu corec]i cu statul.
Prezen]i la dou` emisiuni diferite ZF
Live, doi oameni din zone diferite, Drago[
Doro[, directorul departamentului de asisten]` fiscal` al KPMG, [i M`d`lin Niculeasa, avocat, managing partener la Niculeasa Litigator, au sus]inut acelea[i lucruri.
Companiile care \[i pl`teasc taxele \n Romånia suport` mai mult decåt cele care nu
pl`tesc aceast` presiune legat` de foamea

DRAGO{ DORO{,
directorul departamentului de asisten]`
fiscal` al KPMG

Cine sunt noii campioni \n business din Transilvania [i Banat

l-au acuzat pe cancelarul Angela Merkel
c` a cedat \n fa]a lobby-ului industriei
auto, partidul s`u primind dona]ii de
sute de mii de euro de la familia care
controleaz` BMW. Pagina 22

FOTO: Dan Tautan

n Proiectul legislativ de restructurare

BUSINESS HI-TECH

B~NCI-ASIGUR~RI

n Asesoft International, al`turi de
XOR IT Systems, va furniza Ministerului
pentru Societatea Informa]ional` o
solu]ie IT care va permite comunicarea
securizat` \ntre diferite autorit`]i de
certificare. Pagina 23

a pie]ei RASDAQ ini]iat de un grup de
senatori [i deputa]i PSD a fost respins
luni de plenul Senatului, \n timp ce un
al doilea proiect ini]iat de PD-L a primit
aviz negativ. Pagina 4

n Cosmin Baiu, care lucreaz` de opt

ani pentru grupul BRD, a preluat
conducerea departamentului comercial
al BRD Sogelease, compania de leasing
financiar a grupului. Pagina 6

Cele mai citite [tiri pe
www.zf.ro

n Alin Pop, reprezentant al genera]iei

n Low-costul Easy Jet revine måine
pe aeroportul Otopeni cu o curs` pe
Bucure[ti-Londra

tinere de bancheri cu experien]` la
Londra, a fost promovat pe pozi]ia de
[ef al departamentului de corporate
finance advisory din UniCredit }iriac.
Pagina 6

n Auchan a transformat cu 2 mil.
euro primul hipermaket Real. Mai
urmeaz` 19. Galerie FOTO

n Carpatica a dezvoltat \n interiorul

n La 22 de luni de la începerea

b`ncii o structur` separat` dedicat`
gestion`rii crean]elor neperformante
care se ocup` \n principal de
restructurarea creditelor cu probleme [i
de recuperarea crean]elor. Pagina 10

lucr`rilor, mallul Promenada din
Floreasca e preg`tit pentru
deschidere. Cu ce argumente lupt`
pentru clien]i?
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lul \n care cheltuie[te banii strån[i de la
cet`]eni: „Eu nu simt c` mi se \ntoarce vreo
utilitate la banii pe care \i pl`tesc statului“.
Predictibilitatea legilor, a taxelor, este
un lucru esen]ial pentru o societate, dar \n
Romånia oamenii politici nu sunt interesa]i
de acest aspect pentru c` de pe urma unor
legi clare [i limpezi nu po]i profita, acuz`
Niculeasa. El spune c` politicienii prefer` s`
fac` legi neclare [i imprevizibile pe termen
mediu [i lung. „Nu-[i doresc predictibilitate,
pentru c` nu profit` cei care caut` valoare
ad`ugat` [i banii din [mecherii. Cånd ai o
lege clar`, nu po]i s-o speculezi. Impredictibilitatea le e util`.“
Vezi pagina 3

Guvernul vrea cel pu]in
450 mil. euro pentru
15% din Romgaz ca s`
aprobe listarea la burs`
ANDREI CHIRILEASA

Mircea Turdean, director general al Farmec Cluj, despre
pia]a romåneasc` de cosmetice, evolu]ia Farmec pe pie]ele externe
[i c`ile de modernizare a unei companii cu capital romånesc \n
competi]ie cu gigan]i interna]ionali.

LEI

de bani a statului. {i, \ntr-un fel, este explicabil, spune Drago[ Doro[ cu ironie: evazioni[tii sunt mai greu de prins!
„Este mai u[or s` mergi la companiile
pe care le g`se[ti imediat decåt la cele greu
de g`sit“, comenteaz` Doro[. O astfel de
atitudine devine sup`r`toare spune el, dar
evit` s` dea de-a dreptul vina pe Fisc afirmånd c` acesta se confrunt`, din p`cate, cu
o lips` de resurse.
Despre cåt de mul]i bani d` Fiscului f`r`
s` simt` c` prime[te nimic \n schimb
vorbe[te [i M`d`lin Niculeasa: „Pe mine statul m` verific` la sånge cånd \mi deduc cheltuielile“. |ns`, arat` el, dac` lucrurile stau
a[a, [i statul ar trebui s` dea socoteal` de fe-

Romånia are nevoie de o clas` puternic
dezvoltat` antreprenorial, iar acest lucru nu se
poate realiza decåt prin munc` [i educa]ie, este
concluzia edi]iei a [asea a galei "Campionii \n
business ai Transilvaniei [i Banatului", care a avut
loc ieri la Cluj-Napoca. Ziarul Financiar a premiat
la Cluj trei companii mari [i mijlocii (cu o cifr` de

afaceri de peste 15 mil. euro \n 2012) [i trei
companii mici (cu afaceri cuprinse \ntre 3 [i 15
mil. euro anul trecut), \n cadrul unui eveniment
organizat \n parteneriat cu fondul de investi]ii
Enterprise Investors, BCR, PwC [i funda]ia Triple
Helix. „|n anul 1994 am preluat fabrica AEM din
Timi[oara, care era \n pragul falimentului. Tinerii

care sunt acum \n companie m` fac s` duc mai
departe aceast` afacere”, a spus Olimpia Molca,
director general al AEM Timi[oara, companie care
produce contoare inteligente pe care le vinde \n
Germania [i Suedia [i care se num`r` printre
companiile premiate ieri la Cluj.
Lauren]iu Cotu, ZF Transilvania Vezi pagina 21

OFERTA public` ini]ial` (IPO) prin care statul \[i propune
s` vånd` un pachet de 15% din ac]iunile Romgaz Media[
va \ncepe s`pt`måna viitoare, dup` ce guvernul va aproba
intervalul de pre], iar intermediarii vor ob]ine toate aprob`rile necesare pentru prospectul de listare, din partea Autorit`]ii de Supraveghere Financiar` [i a autorit`]ii de supraveghere a bursei de la Londra.
Lansarea ofertei este condi]ionat` de aprobarea de
c`tre guvern, \ntr-o [edin]` special` programat` vineri, a intervalului de pre] pe care-l va propune consor]iul de intermediere condus de americanii de la Goldman Sachs [i austriecii de la Erste, din care mai fac parte BCR [i Raiffeisen
Capital&Investment. Dac` guvernului nu-i convine pre]ul
propus de intermediari, statul poate anula oferta, potrivit
unor surse apropiate tranzac]iei. „Dac` intermediarii vor
veni cu evalu`ri de pia]` «prudente», nu va ]ine. Guvernul
are posibilitatea de a respinge pre]ul \n ultimul moment“,
au precizat surse oficiale.
Statul [i-ar dori un interval de pre] care s` evalueze pachetul de 15% din Romgaz \n jurul valorii de 500 de milioane de euro, iar minimul acceptat ar fi de 450-475 de milioane de euro. |n schimb, investitorii ar prefera un pre] care s`
evalueze pachetul la 300-350 de milioane de euro, pentru a
putea ob]ine un profit cåt mai mare pe termen scurt, conform estim`rilor care circul` \n pia]`.
Vezi pagina 5

Fermierii din D`buleni Celebrul patron al clubului Inter
fac 75 mil. euro pe an Milano pune pe „hold“ eoliene
din afacerea cu pepeni de 200 mil. euro la Constan]a Berceanu caut` la b`nci
10 mil. euro pentru
hotelul Jiul din Craiova
GABRIEL RAZI

ROXANA PETRESCU

FERMIERII din localitatea D`buleni [i din zonele limitrofe au \ncas`ri cumulate de 75 milioane de euro din vånzarea
pepenilor verzi, o cultur` tradi]ional` \n aceast` zon` \n sudul jude]ului Dolj, potrivit calculelor ZF.
|n „bazinul“ de la D`buleni, care a devenit un adev`rat
brand pentru pepeni, sunt concentrate circa 6.000 de hectare, adic` 23% din totalul suprafe]elor acoperite cu aceast`
cultur` \n acest an \n Romånia.
Produc]ia total` de pepeni verzi din aceasta toamn` este
estimat` la 476.000 de tone, \n sc`dere cu 3% fa]` de sezonul
precedent, potrivit datelor Eurostat. Valoarea produc]iei de
pepeni este de 320 de milioane de euro, potrivit calculelor
ZF, ce au \n vedere un pre] mediu de 0,3 lei/kilogram.
„La produc]ia de pepeni ai un an bun cam o dat` la patru ani. Anul acesta a fost cam ca [i anul trecut pentru produc]ie, dar pre]urile au fost foarte mici“, spune fermierul
Nicolae Bileru, unul dintre cei mai mari din D`buleni cu o
exploata]ie de 15 hectare.
Un hectar de pepeni poate aduce \ntr-un an bun \ncas`ri
de 3.000 euro fermierilor, de trei ori mai mult decåt aceea[i
suprafa]` acoperit` cu gråu.
Vezi pagina 17

GRUPUL petrolier Saras, un business
de circa 12 miliarde de euro controlat
de familia Moratti [i condus de Massimo Moratti, patronul pån` acum dou`
zile al celebrului club de fotbal Internazionale Milano, cå[tig`torul Ligii
Campionilor \n 2010, spune c` a suspendat procesul pentru ob]inerea autoriza]iei de \nfiin]are a unui proiect eolian de circa 200 mil. euro, pe care voia
s`-l construiasc` \n Constan]a. Motivul
este modificarea schemei de sprijin
pentru energia verde de la 1 iulie.
„Proiectul ini]ial al parcului eolian
prevedea montarea a 39 de tubrine cu
o capacitate autorizat` de 97,5 MW [i o
investi]ie de circa 200 de milioane de
euro. |n contextul \n care furnizorul de
turbine \nc` nu a fost selectat, capacitatea total` a parcului ar putea ajunge la
120 MW. Proiectul a ob]inut autoriza]ia de construire a parcului eolian \n

MIRABELA TIRON
RADU BERCEANU (PDL), care s-a retras anul trecut din
prima linie a politicii dup` ce timp de aproape 20 de ani a
ocupat pozi]ii importante, inclusiv pe cea de ministru al
transporturilor, se concentreaz` pe afacerile personale [i disFOTO: AFP/Mediafax Foto
cut` cu mai multe b`nci o finan]are de 10 mil. euro pentru
reconstruc]ia hotelului de trei stele Jiul din Craiova, cel mai
MASSIMO MORATTI
mare hotel din acest ora[, pe care \l controleaz` [i care a fost
\nchis aproape un an.
august 2012 [i pentru sta]ia de interco„Hotelul are 200 de chei (canectare \n noiembrie 2012. Lucr`rile de
mere [i apartamente - n. red.), \ns`
construire nu au \nceput, iar procesul \n
are camere mici fiindc` \n anii
vederea ob]inerii autoriza]iei de \nfi‘68-’75 a[a se construia. R`m`sese
in]are a fost suspendat din cauza
foarte mult \n urm`, la standarde
schimb`rilor anun]ate \n primul trimesvechi. L-am \nchis \n decembrie
tru din acest an [i publicate \n iunie
anul trecut pentru c` hotelul nu
2013 asupra schemei de sprijin“, au demai producea, altfel \l mai ]ineam“,
clarat reprezentan]ii Saras.
spune Berceanu. Craiova \ncepe s`
Vezi pagina 24
devin` un centru important de afaceri de cånd cu venirea unor RADU BERCEANU
PUBLICITATE juc`tori importan]i precum americanii de la Ford, pia]a hotelier` nefiind \ns` dezvoltat` la
poten]ial maxim.
El precizeaz` c` familia Berceanu de]ine \n jur de 87%
din ac]iunile hotelului, ac]iuni cump`rate \n urma
privatiz`rii prin metoda MEBO dup` Revolu]ie.
La Registrul Comer]ului, compania Jiul SA Craiova, care de]ine hotelul, apare cu ac]ionari de tip list`, f`r` niciun
nume. |n declara]iile de avere ale lui Radu Berceanu din perioada 2010-2013 nu figureaz` vreo participa]ie la hotelul
Jiul, apare doar un \mprumut de 200.000 de euro c`tre
Pompiliu Selea, care, potrivit presei locale, ar fi de]inut
ac]iuni la hotelul din Craiova.
Vezi pagina 17

