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INTERVIU CU AVOCATUL POPORULUI

Renate
Weber:
“Niciodatã
nu am
luat decizii
de una
singurã“
l 50% din solicitãrile trimise
cãtre administraþia publicã
centralã, rãmase fãrã rãspuns
l Rotirea cadrelor, dispusã
în teritoriu pentru eliminarea
baroniadei locale
l Parlamentul, rol decisiv
în numirea conducerii
instituþiei
lModificarea legii de
organizare ºi funcþionare
a Avocatului Poporului -
o prioritate pentru
viitorul Parlament

Reporter: Ce ne puteþi spune des-
pre nemulþumirile exprimate de o
parte dintre angajaþii instituþiei pe
care o conduceþi? Care este situaþia
în privinþa numirii consilierilor coor-
donatori?

Renate Weber: Persoanele care în
aceastã instituþie au fost consilieri co-
ordonatori au fost numiþi ºi în trecut
printr-un ordin absolut discreþionar.
Nimeni, niciodatã, nu a dat vreun con-
curs, vreun examen, nu a dat nimic
pentru aceastã funcþie. Au fost pur ºi
simplu numiþi. În momentul în care eu
am venit la aceastã instituþie, am con-
statat cã, pentru sãnãtatea activitãþii de
aici, pentru relaþiile colegiale din insti-
tuþie, este firesc ca nu doar unii sã aibã
aceastã titulaturã.

Reporter: Atunci de ce au apãrut
aceste critici? Existã beneficii de pe
urma ocupãrii funcþiei de consilier co-
ordonator al unuia dintre cele 14 biro-
uri teritoriale ale instituþiei?

Renate Weber: Nu au beneficii de
pe urma acestei funcþii, decât benefi-
ciile pe care ºi le arogã fiecare în fun-
cþie de cum se comportã local. Dar am

considerat cã este normal ca toþi cole-
gii sã treacã printr-o asemenea expe-
rienþã, pentru cã ea înseamnã în pri-
mul rând relaþia din punct de vedere
administrativ cu sediul central. Con-
silierii coordonatori nu au dreptul sã
controleze, sã opreascã lucrãrile co-
legilor lor. Deci nu au astfel de atri-
buþii.

Ca întotdeauna, când ai putere sau -
mã rog - crezi cã ai putere pe o perioa-
dã din asta, aºa nedeterminatã ºi nu rã-
spunzi deloc pentru ea, apare ºi formu-
la aceea de baroniadã localã. ªi atunci
am considerat cã este colegial corect
ca toatã lumea sã treacã prin astfel de
experienþe. De altfel, vreau sã vã spun
cã din aceastã cauzã am introdus siste-
mul de rotaþie anual: pentru ca fiecare
sã aibã posibilitatea sã revinã la astfel
de coordonãri sau sã le încerce pentru
prima datã. Vreau sã vã spun cã, din
punctul meu de vedere, lucrurile chiar
au mers bine. Unii dintre colegii noºtri
au dovedit chiar cã au înþeles. Am avut
probleme, mai ales unel administrati-
ve, pe care ei au fost chemaþi sã le re-
zolve: cu sediile, cu dotãrile din sediu,

ºi chiar s-au descurcat foarte bine. Eu
din câte ºtiu au fost douã, hai sã spu-
nem trei astfel de situaþii, unde oame-
nii au considerat cã ei, de fapt, aveau o
anumitã putere, ºi care au considerat
cã aceastã putere le-a fost luatã. Sin-
cer, nu înþeleg care este puterea care
le-a fost luatã, pentru cã, de fapt, este
mai degrabã o chestiune administrati-
vã, care ar însemna mai multã bãtaie
de cap.

Reporter: Câþiva dintre angajaþii
Avocatului Poporului s-au plâns cã de-
cizia a fost centralizatã…

Renate Weber: Aceastã instituþie
este o instituþie - constituþional vor-
bind - unipersonalã. Singurul care dã
socotealã ºi plãteºte inclusiv cu fun-
cþia administrarea acestei instituþii ºi
deciziile luate este Avocatul Poporu-
lui. Dacã vã uitaþi în legea noastrã,
veþi vedea cã adjuncþii nu pot fi revo-
caþi din funcþie. Numai Avocatul Po-
porului poate fi revocat. ªi atunci,
fireºte, decizia se centralizeazã, în
sensul în care rãspunderea este a mea,
cã eu sunt în fruntea acestei instituþii.
Dar niciodatã nu am luat decizii de

una singurã - avem procese-verbale
cu zecile -, pentru cã noi în fiecare
luni avem o întâlnire a conducerii
acestei instituþii; întotdeauna discu-
tãm, întotdeauna ascult punctele de
vedere ale colegilor din conducere -
adjuncþi sau ºefi de servicii, dar repet,
eu îmi asum decizia pânã la urmã,
pentru cã eu sunt cea care ºi rãspunde.
Aºa s-a întâmplat. Iar cine vine ºi vã
spune dumneavoastrã cã s-a centrali-
zat decizia sã vã explice cum a fost ea
descentralizatã, când au fost numiþi.
Pentru cã a fost la fel, o decizie - nici
nu ºtiu cine a dat-o, nici nu mã intere-
seazã - a unui predecesor, care a soco-
tit la un moment dat sã îi numeascã pe
unii consilieri coordonatori. O deci-
zie la fel de subiectivã, cum pretind ei
cã ar fi fost ºi acum. Eu zic cã am in-
trodus cât de cât un criteriu obiectiv,
rotind oamenii ºi dând posibilitatea ºi
altora sã înveþe ce înseamnã aceastã
activitate.

A CONSEMNAT
GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ANALIªTII ANTICIPEAZÃ:

Pieþele acþiunilor
vor creºte, în 2021
lGoldman Sachs: Indicele S&P 500 va câºtiga 20% pânã
la sfârºitul anului viitorl Bloomberg: Avans de 3,5%
pentru Euro Stoxx 50, faþã de nivelul actual

Bursa americanã îºi va continua
creºterea în 2021, dupã cum anticipea-
zã banca de investiþii Goldman Sachs
Group Inc., care preconiza, sãptãmâna
trecutã, cã indicele S&P 500 va con-
semna un avans de 20% pânã la
sfârºitul anului viitor, faþã de nivelul
actual, urmând sã ajungã la 4.300 de
puncte. Totodatã, Goldman Sachs an-
ticipeazã un plus de încã 7%, la 4.600
de puncte, pentru indicele S&P 500,
pânã la sfârºitul anului 2022.

Analiºtii Goldman Sachs spun cã
majoritatea acestor câºtiguri vor fi
înregistrate de companii din sectorul
tehnologic, cel al materiilor prime ºi al
consumului. Sursa preconizeazã cã
vom observa creºteri importante pen-
tru acþiunile companiilor de tehnolo-
gie cu capitalizãri bursiere uriaºe
(mega cap), precum Facebook, Apple,
Amazon, Microsoft ºi Google.

“Fundamentele susþin o evaluare
mai mare pentru aceste companii”,
conform Goldman Sachs, care amin-
teºte cã evoluþia pieþelor va fi impul-
sionatã ºi de revenirea economiei.
Conform prognozelor Goldman
Sachs, Produsul Intern Brut american
va înregistra o revenire impresionantã,
economia SUA urmând sã creascã cu
5,3% în 2021.

Banca de investiþii mai susþine cã, în
urmãtorii câþiva ani, un guvern divizat
în SUA ar fi un impuls pentru piaþa ac-
þiunilor, aºa cum a dovedit istoria. Con-
form sursei, începând cu anul 1928,
randamentul mediu al indicelui bursier
S&P 500 pe 12 luni a fost de 10% sub
un guvern divizat, ceea ce reprezintã o
evoluþie mai bunã faþã de perioadele în
care un singur partid american a contro-
lat guvernul american. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Implicaþiile revoluþiei
industriale 4.0
în piaþa muncii

Asimetriile de putere între þãri se ac-
centueazã pe mãsurã ce unele parcurg
mai rapid faza de tranziþie cãtre revo-
luþia industrialã 4.0 (societatea 5.0 în
varianta japonezã), cum ar fi Germa-
nia, Statele Unite, Japonia,
Marea Britanie, þãrile nordice
ale Europei. Organizarea pro-
ducþiei industriale se reconfi-
gureazã concomitent cu intro-
ducerea unor noi procese de
producþie ºi reprofilarea bunu-
rilor care intrã în producþie.
Daca astãzi încã dominã pro-
ducþia de masã ºi producþia de masã
costumizatã, peste 10-15 ani producþia
personalizatã va avea valoarea adãu-
gatã cea mai mare în economiile þãrilor
pe care le-am enumerat. Fabrica de
astãzi se transformã în faze incremen-
tale în fabrica de tip “smart” în care se
combinã sistemele fizico-ciberneti-
ce/cyber- physical systems, Internet of
Things/internetul lucrurilor, cloud

computing ºi într-un orzont de timp
mai îndepãrtat computaþia cognitivã.

O fabricã “smart” se creeazã în fa-
brica digitalã în care se proiecteazã
managementul, organizarea ºi proce-

sele de producþie. Iar în fabrica
virtualã se reproduce digital
ceea ce se întâmplã într-o fabri-
cã de producþie pentru a moni-
toriza ºi corecta procesele de
producþie fizico-cibernetice.
Rezultatul? Softist-ul înlocu-
ieºte muncitorul de astãzi care
executã procese la linia de fa-

bricaþie. Programatorul este cel care
lucreazã în fabrica digitalã ºi în cea
virtualã. Iar în fabrica smart procesele
se robotizeazã. În aceste condiþii, co-
sturile de fabricaþie scad pe compo-
nenta procesele de producþie fizi-
co-cibernetice, adicã în fabrica
„smart”, dar cresc în fabrica digitalã
ºi în cea virtualã.

(continuare în pagina 12)

A
vocatul Poporului se aflã în centrul aten-
þiei ca urmare a atacurilor politice venite
atât din Parlament, cât ºi din Guvern cu
privire la acþiunile întreprinse de repre-

zentanþii acesteia pentru apãrarea drepturilor ºi
libertãþilor cetãþenilor.

În afara acestor atacuri, au apãrut câteva voci,
din rândul angajaþilor din teritoriu, care au acuzat

o centralizare a deciziei ºi un mod discreþionar de
rotire a cadrelor, critici despre care am relatat în
urmã cu o sãptãmânã în paginile ziarului BURSA
(https://www.bursa.ro/renate- weber-pe-mo-
sia-psd-avocatul-poporului-44602147).

Consilierii coordonatori din cadrul instituþiei au
fost numiþi ºi în trecut printr-un ordin absolut di-
screþionar, ne-a spus, într-un interviu, Renate We-

ber, Avocatul Poporului, adãugând: “Nimeni, nicio-
datã, nu a dat vreun concurs, vreun examen, nu a
dat nimic pentru aceastã funcþie. Au fost pur ºi sim-
plu numiþi. În momentul în care eu am venit la acea-
stã instituþie, am constatat cã, pentru sãnãtatea ac-
tivitãþii de aici, pentru relaþiile colegiale din institu-
þie, este firesc ca nu doar unii sã aibã aceastã titula-
turã“.

Vor fi suficiente
moratoriile pentru
evitarea unei noi crize
bancare în Europa?

Autoritatea Bancarã Europeanã
(EBA) a publicat recent situaþia bãnci-
lor care au aplicat moratorii pentru
creditele acordate gospodãrii-
lor populaþiei ºi companiilor
nefinanciare din Uniunea
Europeanã.

Perioada de aplicare ar fi
trebuit sã se încheie la 30 iunie
2020, însã persistenþa efectelor
pandemiei a condus la extinde-
rea moratoriului pânã la 30
septembrie 2020.

Dupã cum se aratã în comunicatul
de presã de pe site-ul instituþiei, “bãn-

cile au raportat un grad semnificativ de
utilizare a moratoriilor ºi a schemelor
publice de garantare (SPG)”, iar credi-

tele aflate sub moratoriu au fost
“semnificative în multe þãri, mai
ales pentru creditele acordate
IMM-urilor”.

Moratorii au fost aplicate
pentru circa 16% din totalul cre-
ditelor acordate IMM-urilor din
Uniunea Europeanã, 12% din
totalul creditelor ipotecare co-
merciale ºi 7% din totalul credi-

telor ipotecare rezidenþiale.

(continuare în pagina 12)
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