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ªcoala ca întrerupãtor electric
Ce este un întrerupãtor electric ºtie

aproape oricine. Un fel de mini
scrînciob prins bine în perete, pe care
dacã apeºi la un capãt se aprinde lu-
mina, iar dacã apeºi la celãlalt, se stin-
ge. Un mecanism banal tip on/off care
închide ºi deschide un circuit
electric. Ce este ºcoala, ar pu-
tea sã ne ia ceva mai multã vre-
me sã lãmurim, mai ales cã atît
pãrerile specialiºtilor, cît ºi
cele ale omului de pe stradã
sunt departe de a ajunge repe-
de ºi uºor la un numitor co-
mun. Pe de altã parte, numito-
rul comun, chiar ºi atunci cînd existã,
sunã mai degrabã ciudat: ceva, unde-
va, o clãdire, o instituþie unde cineva
ar trebui sã înveþe ceva. Cît, cum, ce,
dupã ce metodã ºi calapod rãmîn pro-
bleme deschise, în dezbatere. La fel
ca ºi rãspunsul la întrebarea cine sã
înveþe: doar elevii, doar profesorii, ºi
unii ºi alþii, nici unii nici alþii...mã
rog, fiecare dupã cum crede ºi dupã
cum îl duce mintea. Ca sã completãm
tabloul, mai trebuie spus cã încã exi-
stã o sectã de rãtãciþi în post-moderni-
tate care, anacronic, susþin cã ºcoala
ar trebui sã fie nu doar ”o instalaþie”
de transmitere a cunoºtinþelor, ci ºi un
laborator/focar de educaþie în varii
domenii, de la educaþia sanitarã, la
cea socialã ºi de la educaþia fizicã la

cea ºtiinþificã sau spiritualã. Mã rog, o
sectã, cine se mai uitã azi în gura lor?
Dupã cum poate observa oricine,
chiar ºi numai cu un minim de bunãvo-
inþã, ºcoala nu-i întrerupãtor, nici nu
poate fi folositã ca soluþie de întreru-

pãtor, nu se pliazã în nici un fel,
nici conceptual, nici funcþional
pe modelul întrerupãtorului.

Realitatea, însã, ca de atîtea
ori, bate teoria. Realitatea de la
noi, din România, este campio-
anã la sportul acesta, de aceea
pe meleaguri mioritice nici o
teorie nu stã prea mult în picio-

are, nici mãcar mecanica lui Newton,
cît e ea de exactã ºi matematicã. Ca
dovadã, zicala neaoºã, bazatã pe o
lungã experienþã socialã ”unde dai ºi
unde crapã” care face praf ºi pulbere
toate ecuaþiile interacþiunii corpurilor
solide, cu care s-a ostenit marele al-
chimist. În siajul aceleaºi îndelungate
tradiþii, mai marii guvernãrii din
România au hotãrît cã ºcoala este ºi
trebuie sã funcþioneze ca un întreru-
pãtor. Apeºi, deschizi porþile ºi uºile
instituþiei, înãuntru dau nãvalã cei de-
semnaþi legal sã ocupe un loc în ban-
cã, suni clopoþelul sã intre profesorii
la clasã ºi.....ºi dupã aceea nimeni nu
mai ºtie nimic cu privire la funcþiona-
rea ulterioarã a mecanismului.

(continuare în pagina 3)

SENTINÞÃ DEFINITIVÃ A JUDECÃTORIEI
SECTORULUI 5

Liviu Dragnea are
“dreptul” la garajul
Penitenciarului Rahova

Liviu Dragnea, fostul lider al PSD,
care este încarcerat la Penitenciarul
Rahova unde executã pedeapsa de 3
ani ºi 6 luni închisoare primitã pentru
instigare la abuz în serviciu, în dosarul
angajãrilor fictive de la DGASPC Te-
leorman, are, de ieri, dreptul la garajul
locului de detenþie.

Magistraþii Judecãtoriei Sectorului 5
Bucureºti au admis contestaþia formu-
latã de fostul preºedinte al Camerei De-
putaþilor ºi al PSD ºi au constatat cã lui
Liviu Dragnea i-a fost îngrãdit dreptul
la muncã reglementat de dispoziþiile ar-
ticolul 78 din Legea nr. 254/2013, în
perioada 02.07.2020- 15.09.2020.

Sentinþa este definitivã, iar condu-
cerea penitenciarului Rahova trebuie
sã îi permitã lui Dragnea sã se întoarcã
la munca prestatã în garajul instituþiei
respective.

Cauza a fost judecatã în urmã cu o
sãptãmânã ºi a fost demaratã de Liviu
Dragnea dupã ce conducerea Peniten-
ciarului Rahova i-a ridicat dreptul la
muncã pentru interviul acordat ilegal,
din închisoare, în timpul stãrii de aler-
tã, prin itermediul aplicaþiei Skype,
pentru Realitatea Plus.

La termenul de sãptãmâna trecutã,
fostul lider al PSD a spus cã nu ºtia de
la început cã acea conversaþie pe
Skype cu fosta sa consilierã, actual
jurnalist Realitatea Plus, Anca Ale-
xandrescu va fi difuzatã, ºi cã ulterior a
fost informat despre acest lucru. Mai
mult, Liviu Dragnea susþinea cã la dis-
cuþie a asistat ºi partenera sa de viaþã,
Irina Tãnase.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 3)

Rata oficialã a inflaþiei ascunde
adevãrata creºtere a preþurilor?

Vã întrebaþi de ce portofelul pare sã
se subþieze tot mai repede sau intraþi
tot mai des în descoperitul de cont,
deºi autoritãþile statului continuã sã se
laude cu scãderea inflaþiei?

Nu, nu este o iluzie. Este
vorba, de fapt, despre o realita-
te foarte durã, în special pentru
persoanele cu venituri reduse,
iar fenomenul are o extindere
destul de largã la nivel global,
dupã cum aratã un studiu recent
al profesorului Alberto Cavallo
de la Universitatea Harvard.

Lucrarea profesorului Cavallo, pu-
blicatã pe site-ul NBER (National Bu-
reau of Economic Research) cu titlul
“Inflation with Covid Consumption
Baskets”, analizeazã “schimbarea ti-
parului de consum în perioada pande-
miei, care poate introduce distorsiuni
semnificative în mãsurarea inflaþiei”.

Blocarea activitãþii economice, re-
gulile de distanþare ºi restricþionarea

deplasãrilor au determinat schimbarea
dramaticã a tiparelor de consum din
multe þãri, dupã cum subliniazã profe-
sorul Cavallo. Printre cele mai vizibile

efecte se numãrã reducerea pu-
ternicã a cheltuielilor pentru
hoteluri, restaurante, activitãþi
recreative ºi transport, conform
celei mai recente versiuni a arti-
colului de la NBER, iar “cheltu-
ielile pentru alimente au înregi-
strat creºteri atât în termeni re-
lativi cât ºi absoluþi”.

Pe baza datelor referitoare la tran-
zacþiile plãtite cu ajutorul cardurilor de
credit ºi de debit din SUA, profesorul
de la Harvard a actualizat ponderile din
coºul oficial de consum ºi a ajuns la
concluzia cã “rata inflaþiei pentru coºul
de consum ajustat este mai mare decât
rata oficialã a inflaþiei”. Concluzia este
valabilã ºi pentru comparaþia dintre in-
dicii core, ajustat ºi oficial, ai preþurilor.

(continuare în pagina 4)
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Administratorul SIF Banat Criºana
a renunþat la partea cu care umfla
din calcul valoarea activului

D
oamne, Doamne, ce de-
zastru!
Valoarea Activului Net
al SIF Banat Criºana s-a
prãbuºit cu o treime
(34%)!
Dar ce împrejurare ma-

leficã a fãcut ca SIF Banat
Criºana sã suporte o astfel de
surpare, sã-i spunem, vastã?

Dar cum, o treime s-a dus
dracului?!

Dar ce cutremur a avut loc
la Bursa de Valori Bucureºti?

Dar ce s-a întâmplat?!
Pai…
Nimic.
Nu s-a întâmplat nimic.
Adicã, ceva s-a întâmplat, dar, un

fel de nimic.
Ceva cam ca un bâldâbâc de broas-

cã care tulburã imaginea muntelui Fuji
reflectatã în lac, stârnind niºte valuri în
mici cercuri concentrice.

S-a întâmplat cã administratorul
SIF Banat Criºana (SIF1) a renunþat,
ieri, sã mai “marcheze la piaþã” deja
celebrele sale acþiuni la SIF Imobilia-
re (SIFI), un off shore din Cipru listat
pe piaþa AERO din Bucureºti, care,
prilejuindu-i un mecanism primitiv

de manipulare a Valorii Acti-
vului Net al SIF Banat Criºana,
i l-a umflat ultima oarã cu peste
1,5 miliarde de lei, la un total
de puþin sub patru miliarde de
lei (vezi “Performanþa SIF Ba-
nat Crisana pe luna iulie este
negativã (minus 9,3 milioane

de euro), dar administratorul raportea-
zã la BVB creºterea VAN”/BURSA/
15 august).

Bogdan Drãgoi, preºedintele SIF
Banat Criºana, încercase sã mintã ºi sã
ne calomnieze, într-un Comunicat pu-
blicat pe site-ul BVB (ºi în ziarul
BURSA):

(continuare în pagina 8)

MAKE

ÎN URMA SCHIMBÃRII METODEI DE EVALUARE
A SIF IMOBILIARE

Valoarea Activului Net al
SIF Banat-Criºana scade cu
34,21%, în august
l SIF Imobiliare este evaluat la 314,61 milioane de lei,
respectiv 69,91 lei/acþiune

SIF Banat-Criºana (SIF1) a raportat o Valoare a Activului Net (VAN) de
2,625 miliarde de lei, în luna august, cu 34,21% sub cea din iulie, în condiþiile
în care, administratorul societãþii de investiþii financiare a evaluat o serie de
deþineri din portofoliu, între care ºi SIF Imobiliare (SIFI), în baza unui raport
de evaluare, se aratã în Situaþia Activelor ºi Datoriilor SIF-ului pentru luna
trecutã, publicatã ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

Pe lângã SIF Imobiliare, SIF Banat-Criºana a aplicat aceastã metodã de
evaluare în cazul deþinerilor la SIF Hoteluri (CAOR), IAMU (IAMU) ºi Som-
plast SA (simbol SOPL). (ANDREI IACOMI)
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