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“România ar putea sã facã
implozie de la atâta prostie”

(Interviu cu Theodor Paleologu, candidat la prezidenþiale din partea PMP)

l “Preºedintele este un fel de învãþãtor care ºtie sã asculte”

Reporter: Cum caracterizaþi ac-
tuala situaþie politicã ºi ce credeþi cã
ar trebui sã se întâmple pentru rezol-
varea impasului în care ne aflãm?

Theodor Paleologu: Situaþia mi
se pare lamentabilã ºi este rezultatul
nimicniciei principalilor actori im-
plicaþi. Pentru cã doamna Dãncilã
s-a agãþat de funcþie, deºi PSD a pier-
dut alegerile europarlamentare în
mod rãsunãtor. Aº vrea sã dau exem-
plul Greciei. Eu nu sunt câtuºi de pu-
þin un admirator al lui Tsipras (n.r.

Alexis Tsipras, fostul premier elen),
însã dupã alegerile europarlamentare
Tsipras a avut decenþa sã organizeze
alegeri anticipate ºi a pierdut, dar cu
un scor onorabil. Aºa procedeazã un
lider politic responsabil care nu este
doar marioneta unui infractor, cum
este cazul doamnei Dãncilã. S-a agã-
þat de funcþie ºi partenerul de guver-
nare este din aceeaºi fãinã ºi anume -
Bubulina politicii româneºti, Cãlin
Popescu-Tãriceanu, cocotã bãtrânã
sedusã de amantul profitor Victor

Ponta. Crede Tãriceanu cã îºi salvea-
zã în felul acesta destinul politic.
Cred cã, pur ºi simplu, Victor Ponta se
foloseºte de disperarea Bubulinei.

Reporter: Credeþi cã este posibil
ca reprezentantul unui partid care, la
ultimele alegeri, a trecut cu puþin pes-
te pragul electoral, sã se impunã la
prezidenþiale?

A consemnat

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

R
areori am avut parte de atâta mediocritate, incompetenþã ºi nulitãþi la

nivelul Parlamentului ºi Guvernului, este de pãrere Theodor Paleolo-

gu, candidat la prezidenþiale din partea PMP.

Domnia sa ne-a spus, în cadrul unui interviu: “Promovarea incompe-

tenþei a atins cote inimaginabile - incompetenþã generalizatã - este un miracol

cã aceastã þarã încã mai existã, ar fi putut sã facã implozie de la atâta incompe-

tenþã ºi prostie promovatã”.

Printre altele, domnul Paleologu ne-a declarat: “Doamna Viorica Dãncilã s-a

agãþat de funcþie ºi fostul partener de guvernare este din aceeaºi fãinã ºi anume

- Bubulina politicii româneºti, Cãlin Popescu-Tãriceanu, cocotã bãtrânã sedusã

de amantul profitor Victor Ponta”.

Preºedintele este un fel de învãþãtor care ºtie sã asculte, considerã Theodor Pa-

leologu, precizând: “Cred cu tãrie în aceastã dimensiune a preºedinþiei ºi acesta

este principalul motiv pentru care am acceptat sã candidez, pentru cã am impre-

sia cã sunt chiar în rolul acesta de om care sã poatã vorbi despre valori care sã

þinã împreunã o societate, despre moºtenire, despre maniera în care o punem în

valoare, despre diplomaþie, despre rolul României în lume”.

“Societatea noastrã este falocratã”
(Interviu cu doamna Cristina Chiriac, fondatoarea CONAF)

Reporter: Recent, premierul Vio-
rica Dãncilã a afirmat ca este nedrep-
taþitã de bãrbaþii din politicã pe cri-
terii de gen. Consideraþi cã aceastã afir-
maþie are susþinere?

Cristina Chiriac: Societatea noas-
trã este falocratã ºi se manifestã ca
atare în toate sectoarele ei, politica
nefiind o excepþie. Nu este comod sã
accepþi, mai ales dacã eºti femeie, fe-
lul diferit în care eºti tratatã. Discre-
panþele de atitudine între situaþii si-
milare sunt întâlnite la tot pasul,
începând cu decolteul, broºa, culoa-
rea pãrului º.a.m.d. Practic, în aceas-
tã privinþã avem de-a face cu o dublã

mãsurã ºi nu cred sã existe o femeie
care sã nu fi trecut printr-o asemenea
experienþã.

Reporter: Credeþi cã astfel de
acuzaþii, venite din partea premieru-
lui þãrii, slujesc sau, mai degrabã, ru-
ineazã cauzele genului feminin?

Cristina Chiriac: Cred cã nu e
vorba de acuzaþii, ci de un adevãr
prea mult ocolit, iar acesta trebuie
spus, asumat, recunoscut ºi îndrep-
tat. Nici mãcar de o cauzã a femeilor
nu e vorba, ci de necesitatea unei
atitudini echidistante, echilibrate, ne-
discriminatorie ºi nepãrtinitoare. Sã
fii femeie sau bãrbat nu e un merit ori

o culpã. Practic, însã, pentru aproxi-
mativ aceleaºi atitudini, rezultate,
salariu, contracte etc., o femeie tre-
buie sã fie de douã ori mai puternicã,
mai consecventã, mai eficientã - ºi
lista poate continua - decât un bãrbat.

A consemnat

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Societatea noastrã este una falocratã ºi se manifestã ca atare în toate sectoarele

ei, politica nefiind o excepþie, ne-a transmis Cristina Chiriac, fondatoarea Confe-

deraþiei Naþionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Domnia sa ne-a spus,

într-un interviu: “Nu este comod sã accepþi, mai ales dacã eºti femeie, felul diferit

în care eºti tratatã. Discrepanþele de atitudine între situaþii similare sunt întâlni-

te la tot pasul, începând cu decolteul, broºa, culoarea pãrului º.a.m.d. Practic, în

aceastã privinþã avem de-a face cu o dublã mãsurã ºi nu cred sã existe o femeie

care sã nu fi trecut printr-o asemenea experienþã”.

PÂNÃ ÎN 2023

Veniturile globale din blockchain
vor ajunge la 10 miliarde dolari

Veniturile globale obþinute prin
tehnologia blockchain vor atinge 10
miliarde de dolari pânã în 2023, po-
trivit unui studiu ABI Research, o
firmã de consultanþã pentru piaþa
tehnologicã globalã.

Puþine tehnologii au fost atât
de controversate pe tãrâmul pre-
dic þ i i lor, anal iº t i i prevest ind
ascensiuni astronomice ºi cãderi
catastrofale aproape de la o sãp-
tãmânã la alta.

Cu toate acestea, anul acesta
blockchain pare cã a început sã-ºi
gãseascã stabilitatea ºi locul în pia-
þã pe mãsurã ce inovatorii gãsesc
modalitãþi de utilizare a acestei teh-
nologii care se potrivesc domenii-
lor specifice în care poate aduce va-
loare.

Potrivit ABI, investiþiile în acest
domeniu continuã sã creascã, în ciu-
da scãderii activitãþii ofertei iniþiale
de monede (ICO), datoratã în mare

parte capitalului de risc ( VC) pentru
finanþarea dezvoltãrii infrastructurii
blockchain, conform cointele-
graph.com.

Capitalul de risc se apropie de
oferta iniþialã de monede ca formã de
finanþare, 620 de runde însumând 3,1
miliarde de dolari anul trecut, în
creºtere de la 153 runde la 850 de mi-
lioane de dolari anul precedent, mai
aratã datele ABI.

Directorul de cercetare în dome-
niul securitãþii digitale al ABI, Mi-
chela Menting, a declarat: „Regle-
mentãri mai stricte (inclusiv valorile
mobiliare) ºi impozitarea (ca mone-
dã strãinã, venit, activ financiar, etc.)
pe criptomonedele din mai multe þãri
determinã investitorii sã priveascã
dincolo de ICO-uri spre investiþii
mai stabile în VC pentru startup-uri
blockchain, axate pe infrastructura
de sprijin, comerþ cu amãnuntul, lanþ
de aprovizionare ºi aplicaþii pentru

întreprinderi”.
În ciuda veniturilor mari, aplica-

þiile blockchain din afara finanþelor
ºi asigurãrilor se confruntã cu lipsa
unei clase intermediare de oferte
blockchain care pot lega blockchain-
as-a-service cu aplicaþii de la
start-up-uri.

Cu toate acestea, ABI Research se
aºteaptã ca segmentul de middle-
ware sã aparã din 2021, cu câteva so-
luþii de platformã-agnostice care
ajung pe piaþã, permiþând dezvolta-
rea ºi interoperabilitatea la nivel de
platformã ºi software.

“În timp ce crypto-winter a înmu-
iat spiritele, în ciuda finalizãrii cu
succes a multor începãtori, scufun-
darea entuziasmului este temporarã
ºi va servi la filtrarea ofertelor super-
ficiale ºi frauduloase de pe piaþã”,
adaugã Menting.

A.T.

Contrapartea
Centralã –
tot mai
aproape de
constituire
lAdrian Tãnase, Bursa De
Valori Bucureºti: “Doresc
ca pânã la sfârºitul lunii,
noua companie sã fie
înfiinþatã, astfel încât sã
putem iniþia procesul de
autorizare a Contrapãrþii
Centrale”l Surse: “Fiecare
SIF va participa cu 300.000
de euro la capitalul iniþial al
CCP-ului”

Derivatele sunt tot mai aproape de
Bucureºti, în condiþiile în care existã
ºanse reale ca societatea ce va fun-
cþiona ca o Contraparte Centralã
(CCP), entitate în absenþa cãreia
astfel de instrumente financiare nu
pot fi tranzacþionate, sã fie înfiinþatã
pânã la finele acestei luni în þara
noastrã.

Adrian Tãnase, director general al
Bursei de Valori Bucureºti (BVB),
ne-a declarat: “Partea de finanþare a
CCP-ului este rezolvatã iar acum,
împreunã cu partenerii identificaþi,
suntem în mijlocul discuþiilor tehni-
ce privind constituirea companiei.
Avem o întârziere de vreo trei luni
faþã de ceea ce am estimat iniþial, dar
pot sã vã spun cã acum suntem pe ul-
tima sutã de metri cu înfiinþarea
companiei ºi iniþierea procesului de
autorizare. Îmi doresc ca, pânã la
sfârºitul lunii septembrie, noua
companie sã fie constituitã”.

Directorul BVB ne-a precizat cã,
pe lângã OPCOM, a cãrui acþionari
au aprobat în luna iulie participarea
la capitalul social al Contrapãrþii
Centrale locale cu 3,2 milioane de
euro, ºi BVB care va participa cu
zece milioane de euro la capitalul
iniþial al CCP-ului ce va fi de mi-
min 16 milioane de euro, ceilalþi
parteneri în cadrul acestui proiect
sunt cele cinci SIF-uri ºi alþi jucãto-
ri din piaþa de energie ºi cea de ca-
pital.

Potrivit unor surse apropiate situa-
þiei, fiecare SIF va participa cu
300.000 de euro la capitalul iniþial al
Contrapãrþii Centrale.

La finele lunii ianuarie a acestui
an, Victor Ionescu, director general
al OPCOM, estima cã într-un an, un
an ºi jumãtate de la acel moment,

toate procesele necesare funcþio-
nãrii CCP-ului vor fi încheiate.

ANDREI IACOMI
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