
12 pagini

n Studenþii vor o digitalizare realã a educaþiei, nu
doar lozinci

PAGINA 10

n Rusia spune cã ºi vaccinul sãu, Sputnik V, are o
eficienþã de peste 90%

PAGINA 12

n Inflaþia coboarã
spre punctul central
al þintei BNR

PAGINA 9

5 lei Joi, 12 noiembrie 2020, nr. 218 (6752), anul XXX

GRAM AUR = 249,2887 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,4999 RON EURO = 4,8678 RON DOLAR = 4,1316 RON

5 948491 340012 25760

n Cartofii fierbinþi de la CCR
PAGINA 3

n PENTRU PRIMELE NOUÃ LUNI ALE ANULUI /
Prefab - profit de 13,7 milioane lei, de peste
unsprezece ori peste cel din ianuarie-septembrie
2019 PAGINA 9

Renate Weber pe moºia
PSD - Avocatul Poporului

a Avocatul Poporului
totul se învârte în acest
moment în jurul lui
Weber ºi a celor ºase
adjuncþi ai sãi, deoare-
ce, imediat dupã pre-
luarea conducerii in-
stituþiei, Renate Weber
a centralizat luarea ori-
cãrei decizii cu privire
la anchetele desfãºura-

te în teritoriu ºi a recomandãrilor emi-
se pe plan local, conform surselor cita-
te. Indiferent cã vorbim despre nere-
spectarea legii la Suplacu de Barcãu
sau la Viiºoarea, ori Bucureºti, ancheta
se efectueazã doar din ordinul Avoca-
tului Poporului sau adjuncþilor sãi, lã-
sându-i, practic, pe angajaþii din cele
14 birouri teritoriale fãrã nicio putere
în relaþia cu autoritãþile locale ºi cu in-

stituþiile publice din þarã.
Surse din interitorul Avocatului Po-

porului susþin cã, în cursul lunii iulie
2019, în cadrul unei ºedinþe la care au
participat mai multe persoane, printre
care s-au numãrat ºefi de birouri terito-
riale ºi cei ºase adjuncþi ai doamnei
Weber, aceasta ar fi spus: “De acum,
orice anchetã veþi derula, ea va fi fãcu-
tã cu aprobarea mea sau a adjuncþilor
mei, iar recomandãrile în teritoriu,
pentru autoritãþile locale, vor fi trimise
de la centru ºi nu din teritoriu”.

Conform aceloraºi surse, prin ordi-
nul emis de Renate Weber “se dilueazã
luarea deciziei pentru fiecare caz în
parte”. Experþii ºi consilierii Avocatu-
lui Poporului susþin cã degeaba propun
mãsuri ºi recomandãri pe care, conform
legii, autoritãþile locale, instituþiile pu-
blice, primarii ar trebui sã le implemen-

teze, dacã dosarul ajunge la Bucureºti
“unde este soluþionat la mica înþelegere
cu Renate Weber ºi adjuncþii sãi”.

„Am propus mãsuri în mai multe ca-
zuri, dar, deºi au trecut foarte multe
luni, acestea nu au fost implementate.
De ce? Pentru cã decizia a fost blocatã
la nivelul conducerii Avocatului Popo-
rului, iar lucrurile pe plan local funcþio-
neazã la fel de prost ca în momentul de-
rulãrii anchetelor. Mai mult la anchete-
le efectuate de noi, Renate Weber a tri-
mis o altã anchetã, numai pentru a ne
submina autoritatea în faþa edililor lo-
cali. De aceea, instituþia Avocatului Po-
porului este în acest moment nefuncþio-
nalã pe plan local cu privire la luarea
deciziilor”, ne-au transmis mai mulþi
ºefi ai birourilor teritoriale locale.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ALEXANDRU ILISIE,
OTP ASSET
MANAGEMENT:

“Ponderea
României în
MSCIFrontier
Markets 100
va creºte de la
8%la10,26%,
conform
simulãrilor
MSCI”
l Kuweitul va intra în liga
pieþelor emergente la
1 decembrie, ceea ce va duce
la creºterea importanþei
acþiunilor de la BVB în
indicele pieþelor de frontierã al
MSCIl Este posibil ca
agenþia sã includã ºi
Transelectrica în indicele
MSCI Frontier Markets 100,
spune Directorul de Investiþii
de la OTP Asset Management
l "Probabil cele mai mari
volume de tranzacþionare vor
apãrea în data 27 noiembrie",
apreciazã Alexandru Ilisie

P
onderea þãrii noastre în indicele
pieþelor de frontierã al MSCI
(MSCI Frontier Markets 100) va

creºte de la 8%, cât este în prezent, la
10,26% în luna noiembrie 2021, con-
form simulãrilor agenþiei americane
de rating, ne-a transmis Alexandru Ili-
sie, Director de Investiþii în cadrul
OTP Asset Management, în condiþiile
în care marþi, MSCI a promovat Ku-
weitul în liga pieþelor emergente.

MSCI anunþase reclasificarea Ku-
weitului din rândul pieþelor de frontie-
rã în rândul celor emergente în data de
18 decembrie 2019, iar trecerea efecti-
vã trebuia sã aibã loc în luna mai a ace-
stui an dar, þinând cont de contextul
pandemiei, evenimentul a fost amânat
pentru sfârºitul lunii noiembrie 2020,
spune Alexandru Ilisie.

Director de Investiþii de la OTP
Asset Management ne-a transmis:
“Þinând cont de faptul cã ponderea
Kuweitului în indicii pieþelor de fron-
tierã este semnificativã, iar reclasifica-
rea ar fi putut aduce probleme de im-
plementare pentru fondurile care ur-
mãresc pieþele de frontierã, în baza
unei consultãri publice, MSCI a decis
sã modifice modalitatea de calcul.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

Uniunea Pieþelor de Capital,
un vis încã îndepãrtat pentru
Uniunea Europeanã
U

niunea Pieþelor de Capital
(UPC) rãmâne un vis încã înde-
pãrtat pentru Uniunea Europea-

nã, relevã un raport al Curþii de Con-
turi a UE prezentat ieri la Bruxelles.
Potrivit documentului, în pofida efor-
turilor depuse de Comisie pentru atin-
gerea acestui “obiectiv ambiþios”,
cum este el denumit, rezultatele încã
nu s-au concretizat.

În UE, întreprinderile se bazeazã în
mare mãsurã ºi în mod tradiþional pe
bãnci pentru finanþarea activitãþilor
lor. Pentru a oferi o sursã alternativã de
finanþare întreprinderilor nou-înfiinþa-
te ºi întreprinderilor mici ºi mijlocii
(IMM-uri) ºi pentru a mobiliza capital
privat, Comisia a început încã din
2015 sã depunã eforturi pentru a com-
pleta uniunea bancarã cu o uniune a
pieþelor de capital. UPC este, de ase-

menea, menitã sã elimine la un nivel
mai general barierele transfrontaliere
din calea investiþiilor din cadrul UE.

Adrian Codirlaºu, vicepreºedintele
CFA România, ne-a precizat: “Este un
proiect complicat ºi proiectele Uniunii
Europene dureazã mai mult timp decât
se planificã, tocmai pentru cã este ne-
voie de negocieri între toate statele im-
plicate pentru a gãsi un compromis
care sã mulþumeascã toate aceste state.
De aici întârzierea.

Acesta este modul de lucru în Uniu-
nea Europeanã. Îmi este greu totuºi sã
cred cã acest proiect o sã se întâmple.
În Uniunea Europeanã se foloseºte si-
stemul bancar pentru finanþarea eco-
nomiei. Îmi este greu sã cred cã se va
trece de la sistem bancar cãtre piaþã de
capital. Da, poate vor fi mai mult utili-
zate obligaþiunile corporative, dar cred

cã sistemul european va rãmâne di-
stinct faþã de sistemul american”.

La rândul sãu, economistul Aure-
lian Dochia a afirmat cã este dificilã de
realizat o prognozã cu privire la con-
cretizarea acestui proiect.

“Vorbim de un termen lung ºi în pe-
rioada aceasta multe lucruri se pot
întâmpla, chiar cu Uniunea Europeanã
însãºi. În 10 ani de acum încolo nu
ºtim ce formã va avea Uniunea Euro-
peanã ºi ºansele sã se avanseze prea re-
pede pe ideea asta cu o piaþã de capital
unitarã sunt mici. Pentru cã de la înce-
put au fost þãri care au fost reticente,
iar Comisia Europeanã nu poate sã
facã prea multe, înafarã de a publica
niºte programe ºi niºte proiecte.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)

AVERTISMENT DE LA CEA MAI MARE BANCÃ ELVEÞIANÃ:

“Nuvãfaceþi iluziide redresare
economicã,dupãgãsireaunui
vaccin împotrivaCovid”
lCarl Tannenbaum, Northern Trust: “Un vaccin împotriva Covid-19 nu va fi un stimul
instantaneu pentru economia SUA”lRichard McGuire, Rabobank: “Mai este un drum lung
de parcurs”l Paul Dales, Capital Economics: “Moºtenirea economicã a crizei va persista”

A
nunþul fãcut de douã companii
farmaceutice partenere la înce-
putul acestei sãptãmâni legat de

un vaccin eficient împotriva coronavi-
rusului a fost primit cu bucurie de pie-
þele globale, dar preºedintele celei mai
mari bãnci elveþiene, UBS Group AG,
Axel Weber, a avertizat cã, ºi cu un
astfel de vaccin, va dura ceva timp
pânã când economia globalã va reveni
la nivelurile de dinaintea crizei.

Amintim cã, luni, compania farma-
ceuticã americanã Pfizer Inc. ºi parte-
nerul sãu german BioNTech SE au

anunþat un “succes preliminar” în te-
stele privind vaccinul candidat împo-
triva Covid-19. Atunci, CEO-ul ºi
preºedintele Pfizer, dr. Albert Bourla,
a catalogat momentul drept “o zi
minunatã pentru ºtiinþã ºi umanitate”.

Ieri, Weber a declarat citat de
CNBC: “Nu sunt pesimist. Adicã, în
cele din urmã, vom trece de crizã, dar
nu ar trebui sã ne facem iluzii cã acest
lucru se va întâmpla rapid. Va dura ceva
timp. Va fi nevoie de cel puþin un an ca
sã ne întoarcem la nivelul PIB-ului de
dinaintea crizei. Va dura încã un an sau

doi ca sã ne apropiem de nivelul ºoma-
jului ºi al creºterii de dinainte de crizã
ºi, prin urmare, ne vom confrunta cu o
redresare destul de lungã”.

Optimismul din jurul anunþului pri-
vind vaccinul a fost temperat cu “o
dozã de realism”, având în vedere lo-
gistica dificilã a producþiei în masã ºi a
transportului acestuia, în special atun-
ci când timpul este esenþial pentru sal-
varea vieþilor ºi a mijloacelor de trai.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Renate Weber este pentru Avocatul Poporului ceea ce reprezintã Valer Dornea-

nu pentru Curtea Constituþionalã: un reprezentant politic, ancorat puternic în

trecut, care, în loc sã reformeze instituþia pe care o conduce, a transformat-o

într-o unealtã pe care o foloseºte aºa cum are chef ºi - dupã cum spun subordo-

naþii acesteia - în principal în scopul hrãnirii proprii imagini în faþa celor care au

trimis-o acolo.

Deºi ar trebui sã serveascã intereselor populaþiei, Avocatul Poporului a devenit

o instituþie politicã, a cãrei conducere (ºef ºi adjuncþi) sunt numiþi de cãtre Parla-

ment, respectiv Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaþilor ºi Sena-

tului. Mandatul lui Victor Ciorbea în vârful instituþiei a arãtat cã Avocatul Popo-

rului este obedient majoritãþii parlamentare, ceea ce este în conflict flagrant cu

noþiunea de ombudsman, adicã de avocat al cetãþenilor în relaþia cu Parlamen-

tul ºi cu celelalte autoritãþi ale statului.

Numirea în respectiva funcþie a Renatei Weber în vara anului 2019 trebuia sã re-

prezinte o revigorare a instituþiei, o reîntoarcere a Avocatului Poporului cãtre

valorile pe care trebuie sã le apere, dar - aºa cum ne-au spus angajaþi ai institu-

þiei publice - în realitate lucrurile nu s-au schimbat, ba chiar asistãm la o man-

curtizare a activitãþii.


