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NOUL AN ªCOLAR

Coºmar european cu
elevi, profesori ºi pãrinþi

S
tartul noului an ºcolar
provoacã frisoane tutu-
ror guvernelor europe-
ne. Criza sanitarã este
departe de a se fi înche-
iat ºi existã, justificat,
temerea cã unitãþile de
învãþãmânt se pot tran-
sforma în adevãrate fo-

care de coronavirus. Guvernele mai
hotãrâte, din zona Balcanilor, au decis
deja - fie ca ºcoala sã se facã exclusiv
online, fie amânarea pânã la 1 octom-
brie a reluãrii cursurilor - altele, printre
care ºi al nostru, lucreazã cu mai multe

variante ºi … aºteaptã sã treacã timpul
ºi sã disparã virusul. Pe plan local ten-
siunea este în creºtere. Profesorii ame-
ninþã cu neprezentarea la ºcoli dacã de
la 1 septembrie nu primesc mãrirea sa-
larialã aprobatã deja, elevii cer impe-
rativ adoptarea unor mãsuri clare, ca
sã poatã ºti ce îi aºteaptã, pãrinþii, cei
mai mulþi, urmãresc situaþia, preziden-
tial, cu atenþie ºi îngrijorare.

Guvernul Orban, dupã lungi zbateri
ºi dezbateri, a pus la punct unele regle-
mentãri legate de activitatea în ºcoli ºi
universitãþi, în actualul context al cri-
zei sanitare mondiale. Chestiunile sunt

foarte tehnice, dar este bine de ºtiut,
anul ºcolar viitor se anunþã a fi unul
mai puþin obiºnuit.

Executivul a adoptat o ordonanþã de
urgenþã privind instituirea unor mãsuri
de prevenire a îmbolnãvirii cu
SARS-CoV-2 în unitãþile ºi instituþiile
de învãþãmânt preuniversitar ºi univer-
sitar, informeazã Ministerul Educaþiei.
Actul normativ modificã ºi comple-
teazã Legea educaþiei naþionale nr.
1/2011.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 11)

Producãtorii de aur canadieni nu
mai sunt interesaþi de Bursa din
Toronto pentru listare
l Pieþele avute în vedere: Londra ºi New YorklWarren Buffett pariazã pe aur ºi îºi
reduce deþinerile la giganþii bancari americani

P
roducãtorii de aur din Canada
care vor sã atragã finanþãri ur-
mãresc listãri secundare la
Londra ºi New York, într-un

moment bun pentru piaþa aurului, în
care societãþile de profil îºi majorea-
zã lichiditãþile, cresc dividendele ºi
promit o disciplinã a costurilor cu
scopul sã devinã atractive ºi
pentru alþi investitori decât cei
tradiþionali în resurse minerale.

În prezent, în contextul pan-
demiei de Covid-19, investitorii
sunt interesaþi de plasamente în
aur, considerate active sigure,
ceea ce a fãcut ca preþul metalu-
lui galben sã urce cu 32% în
acest an.

Potrivit Reuters, listarea la
New York sau Londra a compa-
niilor miniere din Canada deschide ca-
lea acestora cãtre includerea în mai

multe ETF-uri (exchange-traded
funds, unitãþi de fond de investiþii tran-
zacþionabile), care garanteazã lichidi-
tãþi substanþiale ºi lãrgesc baza de
investitori.

”În Londra, în spaþiul minier, existã
o mulþime de bani, iar producãtorii de
aur vor sã îi absoarbã”, declarã Henry

Steel, manager de portofoliu la Odey
Asset Management din Londra, care
are în administrare active de 4,9 mi-

liarde de dolari.
Listãrile companiilor miniere din

Londra au încetinit în ultimii ani, po-
trivit Reuters. TMX Group din Canada
aratã cã aproape jumãtate dintre com-
paniile miniere listate în lume sunt
tranzacþionate la Bursa de Valori din
Toronto (Toronto Stock Exchange -

TSX) ºi TSX Venture
Exchange.

Menþionãm cã TMX Group
este proprietarul Toronto Stock
Exchange ºi TSX Venture
Exchange.

Însã, numãrul ofertelor publi-
ce iniþiale (IPO) ºi al noilor emi-
siuni de titluri lansate de compa-
niile miniere în Toronto a scãzut
din 2018, ceea ce aratã cã piaþa
canadianã ºi-a pierdut din atrac-

tivitate. (A.V.)
(continuare în pagina 12)

Tichet
dublu
pentru un
alt tramvai
numit
dorinþã

C
onvenþia Partidului Democrat
i-a urcat pe Joe Biden ºi Kamala
Harris la clasa I-a cu speranþa cã
vehiculul lor electoral nu se va

mai opri decît pe peronul Casei Albe.
Singura problemã, celãlalt tramvai
numit ”Dorinþã”, închiriat ºi cãlãrit
încã de la jumãtatea mandatului de
Preºedintele în exerciþiu al SUA ºi
candidat al Partidului Republican,
Donald Trump.

Startul democraþilor
nu este cîtuºi de puþin
impresionant. Nu doar
pentru cã tradiþionala
convenþie a fost trans-
latatã în spaþiul virtual,
unde entuziasmul
uriaºei adunãri a susþi-
nãtorilor poate fi cel

mult sugerat. Dacã este vorba despre
resurse financiare, prea multe iluzii
democraþii nu pot sã îºi facã. Pînã la fi-
nal, balanþa cu republicanii va fi mai
degrabã echilibratã. Ici ºi colo, în dife-
rite momente ale cursei electorale,
cînd un candidat, cînd celãlalt a luat-o
puþin înainte. Cu picãtura sau cu milio-
anele, contribuþiile însã curg ºi de o
parte ºi de cealaltã. Interesele sunt
imense ºi nu este timp pentru ”econo-
mii” ºi ”reduceri bugetare”. Costurile
unei campanii prezidenþiale au devenit
astronomice. Bãtãlia pentru mobiliza-
rea acestor resurse este, de departe,
una dintre cele mai importante în ma-
rea campanie pentru Casa Albã. Deloc
întîmplãtor este ºi aspectul ei cel mai
puþin vizibil. ”Totul pentru partid, to-
tul pentru Casa Albã” este lozinca în
spatele cãreia zeci de mii de activiºti
vor lucra, la firul ierbii, zi ºi noapte,
pînã în ultima zi, pentru fiecare cec de
5, 10 sau 20 de dolari. În spatele lor,
echipele specializate în acþiunile de
mobilizare financiarã a ”donatorilor
importanþi”, unde ordinul de mãrime
este de zeci sau chiar sute de mii de do-
lari. În sfîrºit, în spatele tuturor, echi-
pele pentru ”operaþiuni speciale”, cele
care lucreazã cu donatorii strategici,
unde ordinul de mãrime al donaþiilor
este la nivelul milionului sau chiar al
zecilor de milioane de dolari.

(continuare în pagina 3)

CORNEL
CODIÞÃ

Cum aratã planurile de redeschidere a
ºcolii în alte þãri europene

Sistemul educaþional din toatã Europa a fost bântuit de necunoscute, în
acest an. Þãri precum România sau Italia au þinut elevii acasã din martie
pânã în vacanþa de varã, în timp ce alte þãri precum Danemarca au permis
ºcolilor sã se redeschidã pentru restul anului ºcolar dupã ce a trecut ce a fost
mai rãu din primul val al pandemiei. Toate autoritãþile au încercat sã-i asi-
gure pe pãrinþi ºi copii cã predarea la clasã va reîncepe la toamnã.

Cu toate acestea, redeschiderea planificatã a ºcolilor nu a putut veni
într-un moment mai rãu: multe þãri europene, de la Spania pânã la Polonia ºi
România, se confruntã cu o nouã creºtere a cazurilor de coronavirus. Deja
noul vârf în termeni de cazuri noi a obligat unele ºcoli sã îºi închidã din nou
uºile, inclusiv în statul nord-german Mecklenburg-Vorpommern, unde pa-
tru ºcoli au fost nevoite sã se închidã parþial din cauza cazurilor noi, dupã re-
deschiderea de sãptãmâna trecutã, noteazã Politico.eu.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 11)

Blue Air este forþatã sã înapoieze
banii cãtre SIF Banat-Criºana
printr-o Ordonanþã de Urgenþã
lMinisterul Finanþelor garanteazã împrumuturi de 600 milioane lei pentru Tarom ºi Blue Air
l Surprizã: din valoarea de nouã milioane de euro a obligaþiunilor Blue Air cumpãrate de SIF
Banat-Criºana, compania aviaticã mai are de platã doar ºase milioane de euro, conform Ordonanþei
de Urgenþãl Pânã la rambursarea integralã a împrumutului garantat de stat, Ministerul Finanþelor
Publice ºi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ºi Comunicaþiilor vor numi câte un
reprezentant al statului în consiliul de administraþie al Blue Air, cu drept de veto

M
inisterul Finanþelor Publice
va garanta, în numele ºi în
contul statului, unul sau mai
multe împrumuturi

pentru Blue Air, în sumã de
cel mult 300,77 milioane lei,
cu titlu de ajutor de stat, con-
form unei Ordonanþe de
Urgenþã adoptatã de Guvern
miercuri, bani din care com-
pania aviaticã va achita, între
altele, obligaþiunile cumpãra-
te de SIF-Banat Criºana
(SIF1) la finele anului trecut.

Dar, în textul Ordonanþei se
aratã cã valoarea rãmasã a
obligaþiunilor este de ºase milioane de
euro, faþã de nouã milioane, suma ini-

þialã.
SIF Banat-Criºana nu a anunþat în

mod explicit la Bursa de Valori Bucu-

reºti cã ar fi primit trei milioane de
euro din obligaþiunile Blue Air. Ulti-
mul comunicat referitor la împrumutul

acordat companiei aviatice afiºat pe
portalul BVB dateazã din 16 iunie, la o
zi dupã ce titlurile cumpãrate de SIF1

în data de 16 decembrie 2019 ar fi
trebuit sã ajungã la maturitate.

Atunci, SIF-ul a anunþat cã,
având în vedere efectele negative
pe care pandemia Covid-19 le-a
produs asupra companiilor aerie-
ne, inclusiv asupra Blue Air, s-a
agreat amendarea prospectului de
ofertã ºi prelungirea cu trei luni a
termenului de maturitate a obliga-
þiunilor, adicã pânã în 15 septem-
brie.

ANDREI IACOMI
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