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Concedierile masive
contrazic datele oficiale
privind locurile de
muncã din SUA

Î
n discursul despre starea uniunii, Joe
Biden s-a lãudat cu un numãr record
al locurilor de muncã nou create în
primii doi ani de la preluarea manda-

tului la Casa Albã.
�Am creat 12 milioane de noi

locuri demuncã, maimulte locu-
ri de muncã create în doi ani
decât a creat orice alt preºedinte
în patru ani�, a subliniat Biden,
care apoi a mai declarat cã �locul
de muncã nu înseamnã doar un
cec de salariu, are semnificaþie ºi
din punct de vedere al demnitãþii,
al respectului, de faptul cã îþi poþi privi
copilul în ochi cândmergi acasã ºi îi spui
cã totul va fi bine�.

Când a vorbit despre cele 12milioane
de noi locuri de muncã, Joe Biden a þinut
cont ºi de ultimele date oficiale de laBLS
(Bureau of Labor Statistics), care a ra-
portat crearea a 517 mii de noi locuri de
muncã în ianuarie 2023. Totalul din pe-
rioada februarie 2021 - ianuarie 2023 a
ajuns astfel la 12,1 milioane.

Din pãcate, acestea sunt datele ajusta-
te pentru sezonalitate. Datele neajustate
aratã cã în ianuarie 2023 nu s-au creat
circa 500 demii de locuri demuncã, ci au
fost pierdute circa 2,5 milioane de locuri

de muncã (vezi graficul).
Pierderi ale locurilor demuncã

s-au înregistrat ºi în decembrie
2022, de 293 de mii, în condiþiile
în care valoarea ajustatã sezonier
arãta crearea a 260 demii de locu-
ri de muncã. În decembrie 2021,
atât datele brute cât ºi cele ajusta-
te sezonier arãtau crearea a 197 de

mii de locuri de muncã, respectiv 569 de
mii de locuri de muncã.

Conform datelor neajustate de la
BLS, obþinute din sondajul la nivelul
companiilor, în economia SUA s-au
pierdut 373 de mii de locuri de muncã
din iulie 2022 pânã la sfârºitul lunii ia-
nuarie 2023, în timp ce datele ajustate se-
zonier aratã crearea a 2,66 milioane de
locuri de muncã.

(continuare în pagina 4)

PROIECT LEGISLATIV ÎN PROCEDURÃ DE
URGENÞÃ

Senatul vrea sã interzicã
rapid publicitatea TV
ºi online a jocurilor
de noroc ºi a pariurilor
sportive

B
iroul Permanent al Senatului a
aprobat ieri dezbaterea ºi vota-
rea în procedurã de urgenþã, în
zilele urmãtoare, a proiectului

legislativ prin care urmeazã sã fie inter-
zisã publicitatea TV ºi pe site-urile mass
media pentru companiile din domeniul
jocurilor de noroc, a anunþat Alina Gor-
ghiu, preºedintele interimar al camerei
superioare a Parlamentului.

�Am cerut procedurã de urgenþã pe
acest proiect legislativ, pentru cã aceastã
dependenþã a tinerilor, a cetãþenilor, de
jocurile de noroc este realmente o plagã a
societãþii româneºti. Proiectul prevede
ca aceste firme, companii, care îºi fac pu-
blicitate cu jocurile de noroc, sã aibã in-
terdicþie legalã de a mai face reclamã co-

mercialã online ºi la TV pe acest dome-
niu de activitate. Am iniþiat acest proiect
dupã modelul Republicii Moldova, care,
la sfârºitul anului trecut, a adoptat legi-
slaþia prin care interzice orice publicitate
a jocurilor de noroc, loteriilor ºi pariuri-
lor sportive. Deschideþi astãzi orice pagi-
nã de ziar online, deschideþi orice canal
TV dupã o anumitã orã, dupã-amiazã, ºi
o sã vedeþi cum reclama de pe online ºi
reclama de pe TV sunt preponderent le-
gate de acest subiect al jocurilor de
noroc, al pariurilor sportive ºi aºa mai
departe�, a declarat Alina Gorghiu,
preºedintele interimar al Senatului.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Guvernul pro-Putin de
la Bucureºti

Î
ntotdeauna este bine sã verifici. Aºa
am fãcut ºi eu. Am acuzat în repetate
rânduri cã regimul de la Bucureºti
este, în realitate, de partea lui Vladi-

mir Putin ºi împotriva Ucrainei. Dar
acelaºi regim pretinde, în presã, cã a
�condamnat agresiunea Federaþiei
Ruse�. Aºa cã este doar o singurã cale sã
vedem cine are dreptate. Am întrebat
trei distinºi profesori de ºtiinþe politice.
Unul este chiar specializat în studii ruse.
Discuþia cu ei mi-a adus informaþii inte-
resante.

Momeala a fost aruncatã de subsem-
natul. �Cred cã în ciuda declaraþiilor pu-
blice ale Guvernului, de fapt România a
adoptat o linie anti-Ucraina�. Mã aºtep-
tam la ceva obiecþii. Eventual proteste.
Critici. Nimic. �Dar nu era clar de la
început?� - mi-a rãspuns unul dintre
specialiºti.

Doi dintre ei vorbiserã de curând cu
mai mulþi generali din �servicii� ºi din

�armatã�. Mi-au mãrturisit cã au fost
ºocaþi de reacþiile respectivilor: �Rusia
va învinge!�. Indivizii erau, visceral,
anti-occidentali. Americanii, în opinia
lor, erau niºte nenorociþi. �Ne-au furat!�.
�Cu ce ne-am ales de pe urma lor?�.

M-am prefãcut mirat. Cum este posi-
bil? Rãspunsul a fost previzibil. �Elitele
politice din România, provenite din
structurile totalitare, au perpetuat modul
de gândire, anti-liberal ºi anti-occidental,
al predecesorilor comuniºti�.

Însã România pretinde cã acordã aju-
torUcrainei - ambâguit eu�Unul dintre
cei trei interlocutori participase la ajuto-
rarea refugiaþilor ucraineni în primele
luni ale rãzboiului. Opinia lui era cã au-
toritãþile au fãcut tot ce au putut pentru ca
refugiaþii ucraineni sã plece câtmai repe-
de din România. Unii demnitari i-ar fi
spus, scrâºnind din dinþi: �De ce sã îi
ajutãm pe ãºtia? Nu avem noi destui?�.

(continuare în pagina 3)

POVESTEA CLONÃRII SITE-ULUI BURSA

Oamenii sunt ademeniþi
sã depunã sume de bani,
cu ”promisiunea” unor
câºtiguri fabuloase
l Articolele sunt false ºi nu au adresa site-ului publicaþiei noastre l Sebastian Pitei, BIT Sentinel: ”Ceea ce

s-a întâmplat la BURSA se înscrie în categoria fake-news, pentru care educaþia cititorilor reprezintã cheia

rezolvãrii problemei” l ASF: ”Investitorii trebuie sã fie conºtienþi de faptul cã, dacã folosesc serviciile unei

entitãþi care nu este reglementatã ºi autorizatã, o vor face pe propriul risc”

C
irculã de câteva sãptãmâni
cel puþin douã clone ale
paginii site-ului ziarului
BURSA în care, punând în
prim-plan figura omului
de afaceri Ion Þiriac, citi-
torii sunt îndemnaþi sã �in-
vesteascã� printr-un algo-

ritm de tranzacþionare a criptomonedelor,
chipurile pentru a se îmbogãþi.

Este evident o fraudã.
Materialul nu este realizat de ziarul

BURSA, nu are adresa site-ului publica-
þiei noastre, iar cel puþin într-un caz IP-ul

provine, dupã cum am aflat, din Rusia.
Nu este ceva nou. În ultimii ani, pagi-

ni ale site-urilormaimultor publicaþii din
þara noastrã au fost clonate cu scopul fi-
nal de a prejudicia cititorii. Reþeta este
asemãnãtoare � se folosesc nume ale
unor persoane cu mare succes financiar
sau alþi influenceri care îi îndeamnã pe
oameni sã profite de o aºa-zisã oportuni-
tate de a face în timp scurt o mulþime de
bani, chiar milioane.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)
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Regimul de la Bucureºti se tememaimult de oUcrainã parte a Euro-
pei ºi a NATO decât deMoscova. Asta explicã, spre exemplu, de ceMi-
nisterul de Externe de la Bucureºti priveºte cu atâta îngãduinþã la ul-
tragiile agitatorului de profesie Valery Kuzmin, ambasadorul Rusiei la
Bucureºti.

IRINA CRISTESCU, GENERAL MANAGER XTB ROMANIA:

”Reglementarea – cel mai important criteriu
pentru alegerea unui furnizor de servicii
financiare”
Reglementarea reprezintã cel mai important criteriu pentru alegerea unui unui broker (sau furnizor de
servicii financiare) serios, ne-a transmis Irina Cristescu, GeneralManager, XTBRomania, casã de broke-
raj pe burse internaþionale ºi companie listatã la Bursa din Varºovia. Conform reprezentantului XTB, alte
criterii importante sunt prezenþa localã, siguranþa fondurilor clientului, modalitatea de abordare a clien-
þilor ºi promovare a produselor, precum ºi costurile.
Citiþi în pagina 9, integral, rãspunsul pe care ni l-a trimis directorul XTB Romania despre criteriile care,
în opinia societãþii de brokeraj, trebuie sã stea la baza alegerii unui furnizor de servicii financiare. (A.I.)


