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S
ectorul IT din þara noastrã a

primit un impuls din partea

Uniunii Europene, care a

desemnat drept gazdã a no-

ului sãu Centru european

de competenþe industriale,

tehnologice ºi de cercetare

în domeniul securitãþii cibernetice

(ECCC) capitala þãrii noastre, Bucu-

reºti.

Decizia a fost luatã prin vot de cãtre

reprezentanþii statelor membre ºi a luat

în considerare candidaturile a ºapte

oraºe din tot atâtea state membre: Bru-

xelles, Munchen, León, Vilnius, Lu-

xemburg, Varºovia ºi Bucureºti. Dupã

ce la prima rundã de vot au fost elimi-

nate cinci candidate, capitala Româ-

niei a obþinut, în runda a doua, 15 voturi

faþã de 12 pentru Bruxelles, potrivit

euractiv.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 8)
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Rasismul explicat de un
bunic nepotului sãu

A
restat la domiciliu de 10 luni -

fãrã sã existe o hotãrâre jude-

cãtoreascã în acest sens,

doar pe baza respectului

pentru norme, legi, ordonanþe

ºi autoritãþi - uneori mã aven-

turez la aproape un kilometru

de domiciliu. Am douã þinte,

un parc ºi un teren de fotbal,

goale la ora când am curaj sã

ies pe uºã ºi nu încalc consem-

nul legat de programul de lucru. Ieri

am mers la terenul de fotbal. De ace-

astã datã era aglomerat, un bunic se

juca cu nepotul folosind o minge.

Cum bunicul, ca toþi bunicii acestei

lumi, a obosit repede, a înce-

put sã dea mai mult din gurã

decât din picioare. Subiectul,

unul strict la zi, rasismul. S-a

plecat de la fotbal ºi de la Col-

þescu ”al nostru” ºi s-a ajuns

la generalitãþi legate de ra-

sism. Copilul, ca toþi copiii,

avea multã energie ºi multe

întrebãri. Inevitabil s-a ajuns ºi la ”ce

e rasismul?”.

(continuare în pagina 10)

RAPORT BNR:

Rata creditelor
neperformante,
posibil sã creascã pânã
la 9,9%, dupã terminarea
moratoriilor
l BNR: “Deconectarea dintre evaluãrile de piaþã ºi evoluþia

economicã persistã, cu un posibil impact ridicat, iar

inegalitatea veniturilor este în creºtere”

T
recerea pandemiei de Co-

vid-19 nu înseamnã trecerea

greului ºi încheierea subitã a

crizei economice. Efectele

scurtei dar dramaticei recesiuni din

lunile de primãvarã ar urma sã se re-

simtã cel puþin pânã la finalul anului

urmãtor. La nivelul sistemului ban-

car, totalul creditelor amânate repre-

zintã ca sumã absolutã 41,7 miliarde

de lei ºi ca pondere 14,7% din tota-

lul finanþãrilor neguvernamentale

acordate.

Rata creditelor neperformante

rãmâne încã scãzutã, ba chiar în con-

tinuã scãdere de la 4,06% la finele lu-

nii septembrie la 3,92% la finalul lui

octombrie (cel mai redus nivel din

2009), însã terminarea perioadei de

moratorii ar urma sã atragã un întreg

val de neplãþi cu impact la nivelul si-

stemului financiar, dupã cum reiese

din cel mai recent raport al BNR asu-

pra riscurilor la adresa stabilitãþii fi-

nanciare.

Deºi rata creditelor neperformante

(NPL) a continuat sã scadã pânã la fi-

nalul lui octombrie ºi probabil noiem-

brie, îngrijorãrile privind situaþia cre-

ditelor neperformante încep sã se

simtã în rândul bancherilor, dintre

care unii se aºteaptã la o creºtere

uºoarã pânã la sfârºitul anului ºi apoi

la un salt “ceva mai consistent ”dupã

încheierea moratoriului public ºi a ce-

lor private.

De menþionat totuºi cã, în primele

zece luni din 2020, bãncile au conti-

nuat solid creditarea, cu împrumu-

turi noi în sumã totalã de 67,42 mi-

liarde de lei, din care 29,41 miliarde

de lei accesaþi de populaþie (98%

credite în lei) ºi aproape 38 miliarde

accesaþi de companii (70% credite

în lei).

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 11)

OMUL SF(M)INTEªTE LOCUL

DRAGOª PREDA, SECRETAR DE STAT,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

INFRASTRUCTURII ªI COMUNICAÞIILOR:

„România s-a poziþionat
ferm pe harta Europei ºi
a lumii”

Þ
ara noastrã s-a poziþionat ferm pe

harta Europei ºi a lumii prin de-

semnarea Bucureºtiului drept

oraº care va gãzdui Centrul Euro-

pean pentru Securitate Ciberneticã,

ne-a declarat Dragoº Preda, secretar

de stat, Ministerul Transporturilor,

Infrastructurii ºi Comunicaþiilor.

Domnia sa ne-a transmis: „Capitala

României, Bucureºti, va gãzdui Cen-

trul European pentru Securitate Ciber-

neticã, care va gestiona un buget de

peste 2 miliarde de euro alocat cercetã-

rii în domeniul cyberspace. Þara noa-

strã a fost selectatã înaintea unor oraºe

precum Bruxelles sau Varºovia. Pânã

în prezent România nu gãzduia nicio

agenþie europeanã. (A.T.)

(continuare în pagina 8)

BCE persevereazã cãtre
“idealul” distrugerii
complete a pieþelor

Ultima ºedinþã de politicã

monetarã a Bãncii Centrale Eu-

ropene din acest an s-a de-

sfãºurat, mai mult decât de obi-

cei, sub presiunea aºteptãrilor

privind extinderea programelor

de relaxare cantitativã.

Iar aºteptãrile au fost satisfã-

cute, pe fondul menþinerii ne-

schimbate a dobânzilor de poli-

ticã monetarã.

BCE a extins “parametrii” încãlcã-

rii flagrante a tratatelor europene prin

majorarea limitei achiziþiilor

din cadrul PEPP (Pandemic

emergency purchase program-

me) cu 500 de miliarde de euro,

pânã la 1,85 trilioane, ºi prelun-

girea perioadei de achiziþii nete

cel puþin pânã în martie 2022.

A fost extinsã, de asemenea,

ºi perioada de reinvestire a

principalului pentru obligaþiu-

nile ajunse la maturitate cel puþin

pânã la sfârºitul anului 2023.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

ANDREI POP, MEMBRU COMISIA PENTRU

TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI ªI

COMUNICAÞIILOR DIN CADRUL CAMEREI

DEPUTAÞILOR:

„Ecosistemul activ din
domeniul securitãþii
cibernetice ºi
infrastructura rapidã ºi
robustã de internet –
criteriile pentru
alegerea Bucureºtiului”

E
cosistemul activ din domeniul se-

curitãþii cibernetice ºi infrastructu-

ra rapidã ºi robustã de internet au

fost unele dintre criteriile care au con-

tribuit la alegerea capitalei României

drept viitorul sediu al Centrului Euro-

pean de competenþã în domeniul secu-

ritãþii cibernetice, ne-a declarat Andrei

Pop, membru al Comisiei pentru tehno-

logia informaþiei ºi comunicaþiilor din

cadrul Camerei Deputaþilor. (A.T.)

(continuare în pagina 8)

MARIAN MURGULEÞ, SECRETAR DE STAT

ªI CHIEF INFORMATION OFFICER LA

GUVERN:

„Gãzduirea Centrului
European de Securitate
Ciberneticã la Bucureºti
reprezintã o
oportunitate pentru
þara noastrã”

D
ecizia de gãzduire a Centrului

European de Competenþe în do-

meniul Securitãþii Cibernetice la

Bucureºti reprezintã o oportunitate de-

osebitã pentru þara noastrã de a contri-

bui la securitatea ciberneticã a tuturor

statelor membre UE, cu accent pe zona

de cercetare-inovare în domeniu, con-

siderã Marian Murguleþ, secretar de

stat ºi chief information officer guver-

namental la Secretariatul General al

Guvernului (SGG).

(A.T.)

(continuare în pagina 8)

MIRCEA CAZAN, PREªEDINTELE

COMISIEI PENTRU COMUNICAÞII ªI

TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI DIN

CADRUL SENATULUI

”Desemnarea Bucureº-
tiului drept sediu al
Centrului European de
Securitate Ciberneticã
reprezintã o
recunoaºtere a
spcecialiºtilor autoh-
toni din domeniu”

A
legerea Bucureºtiului drept
gazdã a Centrului European de
competenþã în domeniul securi-

tãþii cibernetice reprezintã o recu-
noaºtere a capacitãþilor din punct de
vedere a infrastructurii, a pregãtirii
oamenilor din domeniu ºi nu în ulti-
mul rând o recunoaºtere a specialiºti-
lor autohtoni care au dat dovadã
întrotdeauna de competenþã în faþa
problemelor de securitatea ciberneti-
cã cu care ne-am confruntat, ne-a de-
clarat Mircea Cazan, Preºedintele
Comisiei pentru Comunicaþii ºi teh-
nologia informaþiei din cadrul Sena-
tului. Domnia sa a subliniat faptul
cã aceastã nominalizare înseamnã
foarte mult pentru þara noastrã, care
pânã acum nu avea nicio agenþie
europeanã pe teritoriul sãu.

„Printre factorii care au determi-
nat desemnarea Bucureºtiului în de-
trimental celorlalte ºapte oraºe
înscrise, s-au numãrat broadband-ul
foarte bun de care þara noastrã dispu-
ne, viteza mare a internetului ºi infra-
structura foarte bunã de comunica-
þii”, ne-a mai spus Mircea Cazan.

Totodatã, domnia sa a adãugat cã
Bucureºtiul a ieºit câºtigãtor ºi dato-
ritã conjuncturilor pandemice, având
în vedere cã þara noastrã a fost printre
statele europene care au reacþionat
bine în faþa pandemiei ºi, în plus, a
reuºit sã facã un pas uriaº cãtre digi-
talizare în mai multe sectoare.

„Cred cã România, în colaborare
cu celelalte state din comunitatea eu-
ropeanã ºi nu numai, dar ºi cu Marea
Britanie ºi SUA, auputut sã rãspundã
prompt la marile incidente pe care
le-am avut odatã cu accelerarea digi-
talizãrii ºi accesului crescut la broad-
band din ultima perioadã”, a mai pre-

cizat Mircea Cazan. (A.T.)

Bruxelles-ul a anunþat cã a fost ales Bucu-
reºtiul ca Centru european de competenþe in-
dustriale, tehnologice ºi de cercetare în do-
meniul securitãþii cibernetice (ECCC), cu doar
câteva zile înaintea conferinþei BURSA “Secu-
ritatea ciberneticã - noi riscuri ºi provocãri în
contextul pandemiei de Covid-19”. Preocupa-
rea ziarului BURSA pentru domeniul de secu-
ritate ciberneticã dateazã de cinci ani ºi este
un reflex al faptului cã aceastã activitate
este desfãºuratã cu intensitate în România,
fapt care probeazã cã a ºi contribuit în nomi-
nalizarea Bucureºtiului pe harta þãrilor care
ar putea fi hub european din punct de vedere
al securitãþii cibernetice.
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