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CONSULTÃRI PREªEDINTE - MINIªTRI

Vaccinare-n gura mare
l „Avem de-a face cu o adevãratã problemã de securitate naþionalã, pe care o abordãm cu maximã responsabilitate, pentru a
garanta siguranþa cetãþeanului”, avertizeazã preºedintele þãrii

P
andemia a intrat în etapa
pregãtirii campaniei de
vaccinare. Cine (intrã în
prima etapã de vaccina-
re), când (sosesc primele
tranºe de vaccin), unde
(se vor putea face injectã-

rile)? Acestea sunt întrebãrile care se
rostesc în buclã la absolut toate nivelu-
rile. Un lucru este clar în acest mo-
ment: campania de vaccinare anti-
COVID 19 este abordatã ca o proble-
mã de securitate naþionalã.

Preºedintele Klaus Iohannis a avut
ieri o ºedinþã cu miniºtrii Apãrãrii,
Internelor ºi Sãnãtãþii - Nicolae Ciucã,
Marcel Vela, respectiv Nelu Tãtaru,

discuþiile întinzându-se pe mai multe
ore. Pregãtirile se fac pas cu pas, ca sã
citãm titlul unei cãrþi semnate de...
Klaus Iohannis. Primul pas, o ºedinþã,
al doilea pas, altã ºedinþã, dupã câþiva
kilometri vor apãrea ºi primele tranºe
de vaccinuri. Pe lângã coronavirus,
pânã la apariþia serului salvator, auto-
ritãþile au de luptat ºi cu neîncrederea
unei pãrþi consistente a populaþiei.
Preºedintele a cerut, din nou, popula-
þiei sã aibã încredere în vaccinuri, su-
sþinând cã acestea sunt principalele
arme pentru oprirea pandemiei. În di-
scuþie a fost introdus, pentru un spor de
încredere ºi autoritate, Ministerul
Apãrãrii, care va depozita vaccinurile.

Klaus Iohannis a sintetizat discuþiile
de ieri: ”Pandemia de COVID-19 ne-a
modificat tuturor radical vieþile, a
afectat global starea de sãnãtate a oa-
menilor ºi capacitatea de funcþionare a
economiilor. Limitarea efectelor aces-
tei pandemii este o prioritate zero pen-
tru toate guvernele lumii, iar cercetã-
torii încearcã sã ne ofere cât mai repe-
de soluþia pentru ieºirea din aceastã
crizã. Vaccinul anti-COVID a devenit,
la ora actualã, speranþa noastrã de a ne
reîntoarce cât mai curând la o viaþã
normalã.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 11)

PREVIZIUNI:

Piaþa IPO-urilordinSUAºiChina
rãmânesolidã,pe termenscurt
l Start-up-urile preferã listarea câtã vreme planurile de fuziuni ºi achiziþii
sunt puse în aºteptare

L
istarea va fi modalitatea prefera-
tã pe termen scurt de majoritatea
start-up-urilor pentru atragerea
de fonduri, deoarece companiile

îºi pun în aºteptare planurile de fuziu-
ni ºi achiziþii din cauza pandemiei de
coronavirus, potrivit estimãrilor con-
ducerii Vertex Holdings - divizia de
capital din cadrul investitorului de stat
Temasek Holdings din Singapore,
care are active de peste trei miliarde
de dolari în administrare, dar ºi 200 de
companii active în portofoliu. Socie-
tatea are fonduri care investesc în
start-up-uri tehnologice în fazã inci-
pientã, în start-up-uri de îngrijire a sã-

nãtãþii ºi companii aflate în creºtere
din SUA, China, Israel, Asia de
Sud-Est ºi India, potrivit CNBC.

“Cred cã piaþa IPO-urilor va conti-
nua sã fie puternicã pe baza a ceea ce
putem vedea pânã acum”, declarã, ci-
tat de CNBC, Chua Kee Lock, directo-
rul executiv al Vertex, adugând: “Cred
cã piaþa SUA va rãmâne solidã pe ter-
men scurt, la fel cea chinezã”.

Vertex are în portofoliu douã com-
panii care intenþioneazã sã devinã pu-
blice anul viitor, una în SUAºi cealaltã
în China, potrivit lui Chua Kee Lock.
Firma sa a susþinut listarea câtorva
nume importante anul acesta, printre

care ºi cea a furnizorului de servicii de
transport Grab din Asia de Sud-Est.

“Ofertele publice iniþiale vor fi ca-
lea principalã aleasã de majoritatea
companiilor nou-înfiinþate”, spune
oficialul Vertex, subliniind: “Dar, în
acelaºi timp, când lucrurile se vor re-
dresa, poate în a doua jumãtate a anu-
lui viitor, vom vedea câteva companii
mai mari care vor cãuta oportunitãþi ºi
vor începe sã achiziþioneze firme din
regiunea noastrã sau din alte pãrþi ale
lumii”.

A.V.

(continuare în pagina 11)

Conceptul
corporatist de
”ameninþare”
existenþialã (IV)

D
igitalizarea presei, moda cana-
lelor de entertainment live-
streaming, justiþia ºi educaþia
on line, telemedicina etc. au

fãcut ca acest ”model” de business al
corporaþiilor Big Tech sã fie imitat ºi
în domenii care nu ar trebui sã aibã ni-
mic pecuniar. Se întâmplã, însã, ca
exact din aceste domenii binomul mai

sus enunþat sã ajungã
sã colecteze ºi mai
multã ”materie pri-
mã” pentru dezvolta-
rea endemicã, înspã-
imântãtoare, a capi-
talismului de supra-
veghere.

Iatã, cu titlu de
exemplu, anunþul care îþi condiþione-
azã accesul ”for free” la varianta elec-
tronicã a ziarului The Washington
Post:

The new European data protection
law requires us to inform you of the
following before you use our websi-
te: ”We use cookies and other tec-
hnologies to customize your expe-
rience, perform analytics and deliver
personalized advertising on our si-
tes, apps and newsletters and across
the Internet based on your interests.
By clicking “I agree” below, you
consent to the use by us and our
third-party partners of cookies and
data gathered from your use of our
platforms. See our Privacy Policy
and Third Party Partners to learn
more about the use of data and your
rights. You also agree to our Terms of
Service”.

[Noua Lege europeanã privind pro-
tecþia datelor cu caracter personal ne
obligã sã te informãm, înainte ca tu sã
utilizezi situl nostru de internet, cã:
”Utilizãm conexiuni informatice invi-
zibile, nedetectabile, urme informati-
ce ale tale*, precum ºi alte tehnologii,
pentru a-þi personaliza experienþa,
pentru a efectua analize ºi a-þi livra re-
clame personalizate, pe siturile noa-
stre, pe aplicaþiile informatice ºi scri-
sorile de noutãþi, precum ºi pe întregul
internet, bazate pe interesele tale.
Apãsând butonul «Sunt de acord» de
mai jos, eºti de acord ca noi ºi tertii
noºtri parteneri sã utilizãm aceste in-
formaþii.

Acceseazã secþiunea «Politicile
noas t r e º i a l e Pa r t ene r i lo r
noºtri»pentru a afla mai multe de-
spre modul în care îþi utilizãm datele
cu caracter personal. De asemenea,
eºti de acord cu Condiþiile Serviciu-
lui nostru”]

(continuare în pagina 11)

NEPOTISM LA AVOCATUL POPORULUI?

Discriminãri ºi ereditãþi la
concursurile de angajare
l Foºtii adjuncþi ai Avocatului Poporului, “rãsplãtiþi” cu angajarea fiilor în instituþia
publicãl Experþii cunoscãtori de limbã maghiarã, discriminaþi pozitiv în faþa concurenþilor
românil Renate Weber, Avocatul Poporului: “La reluarea unuia dintre concursuri, anulat
iniþial de predecesorul meu, comisia a fost alcãtuitã din membri ai Consiliului Legislativ”
l Ioan Gânfãlean, Avocatul Copilului: “Eu nu am avut niciun parti-pris cu nimeni dintre
cei angajaþi în urma concursurilor derulate în anul 2018”

A
lexandru Bãlãnescu, Andrei
Plaveþ ºi Robert Truºcã repre-
zintã niºte nume care, la prima
vedere, nu spun nimic cititori-

lor ziarului BURSA ºi nici publicului
larg. Cum la fel, în urmã cu doi ani,
Alina Pangrate, Claudia Ioana Szabo,
Marina Lavinia Bontea, Ioan Tudor,
Elena Fodor ºi Aurelia Mihaela
Boboº nu spuneau nimic publicului
larg, deºi legãturile lor indirecte cu
conducerea Avocatului Copilului sau

directe cu alþi angajaþi ai Avocatului
Poporului erau cunoscute de unii din-
tre funcþionarii celor douã instituþii, în
care cei enumeraþi mai sus doreau sã
se lucreze. Unii dintre aceºtia au tre-
cut cu bine de concursurile organiza-
te, alþii nu au reuºit, din pãcate pentru
ei, sã se califice pentru o funcþie în ca-
drul instituþiei.

Avocatul Copilului reprezintã o ra-
murã a Avocatului Poporului, înfiinþatã
de Parlamentul condus de PSD, datori-

tã protecþiei speciale care trebuie acor-
datã minorilor. Cu toate acestea, noua
instituþie subordonatã Avocatului Po-
porului se pare cã, la începuturile sale,
s-a transformat într-o sinecurã pentru
copiii celor angajaþi în instituþia-mamã,
care au participat la concursurile de an-
gajare, au trecut cu bine de acestea ºi
care ºi-au mãrit considerabil veniturile
odatã cu numirea în funcþia publicã.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)
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Ilustraþie de MAKE

Orban: Vaccinul nu va fi
obligatoriu

Ludovic Orban a declarat cã vaccinarea anti-COVID nu va fi obligatorie,
iar strategia de imunizare va fi prezentatã sãptãmâna aceasta: “Autoritãþile nu
pot sã oblige pe cineva sã se vaccineze, noi putem sã le arãtãm toate avantaje-
le vaccinãrii, sã încercãm sã îi convingem sã se vaccineze, dar nu putem obli-
ga pe cineva sã se vaccineze. Sigur cã vaccinarea este cea mai bunã soluþie de
a nu contracta aceastã boalã. O campanie reuºitã de vaccinare este cea care
poate sã ne conducã la revenirea la normalitate, într-un orizont de timp rezo-
nabil. Eu zic cã suntem aproape. Se vede deja, ºtiþi vorba aceea, luminiþa de la
capãtul tunelului.

(continuare în pagina 11)

n ANDREI RÃDULESCU, BT: “Pactul
comercial semnat de China cu
restul Asiei va diminua influenþa
Statelor Unite în regiune”

PAGINA 12


