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Scandalul din Televiziunea
Românã, departe de final
lMediaSind: “Administraþia Televiziunii Române a prejudiciat bugetul instituþiei cu peste 20 milioane de euro,
prin refuzul de a aplica mãsurile impuse de Curtea de Conturi în urma controalelor asupra activitãþii din TVR”
lDoina Gradea a negat în mai multe ocazii acuzaþiile care i se aduc

S
indicatul Român al Jurna-
liºtilor MediaSind, împreu-
nã cu filiala sa MediaSind
TVR, în acord cu rezoluþii-
le votate de membrii afiliaþi
în cadrul Adunãrilor gene-
rale, au solicitat, în repetate

rânduri, membrilor CA sã voteze atra-
gerea rãspunderii administratorului
Doina Gradea pentru management de-
fectuos, care a dus la prejudicierea in-
stituþiei, constatat prin Raportul Curþii
de Conturi nr. XI/40636/C.G.S.
/12.09.2019 ºi prin Procesul-verbal de
inspecþie încheiat la data de 26.10.
2020, emis de Ministerul Finanþelor
Publice - Direcþia Generalã de Inspec-

þie Economico-Financiarã (D.G.I.E.F.).
Precizãm cã inspectorii de control

au constatat prejudicii ºi abateri grave
care îndeplinesc elementele constituti-
ve ale rãspunderii civile, precum ºi ale
rãspunderii penale. Sindicatul Român
al Jurnaliºtilor MediaSind împreunã
cu MediaSind TVR au transmis opi-
niei publice, dar ºi membrilor CA încã
din data de 12 noiembrie 2020 o infor-
mare cu titlul Ministerul Finanþelor
descoperã fapte de corupþie în
derularea unui contract în valoare de
18 849 600 euro, pentru transmiterea
prin satelit a programelor Televiziunii
Române!(http://www.mediasind.ro/
comunicate-1/ministerulfinantelor

descoperafaptedecoruptieinderularea
unuicontractinvaloarede18849600eur
opentrutransmitereaprinsatelitaprogra
melorteleviziuniiromane), în care a
semnalat faptul cã, în urma controlului,
conducerea TVR este acuzatã de fals
material în înscrisuri oficiale, fals inte-
lectual, uz de fals, fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã, precum ºi de mai
multe încãlcãri ale dispoziþiilor legale!

SINDICATUL ROMÂN AL
JURNALIªTILOR

MEDIASIND,
BIROUL EXECUTIV NAÞIONAL

(continuare în pagina 11)

3 MILIOANE DE TESTE RAPIDE ªI 10.000 DE
DOZE DE VACCIN

Autoritãþile, în aºteptarea marii
vaccinãri

Trei milioane de teste rapide ºi
10.000 de doze de vaccin reprezintã
armele pe care autoritãþile de la Bucu-
reºti le vor folosi în perioada urmãtoa-
re pentru combaterea rãspândirii pan-
demiei Covid-19 în þara noastrã.

În cadrul ºedinþei de guvern, care a
avut loc ieri, secretarul de stat Raed
Arafat, ºeful Departamentului pentru
Situaþii de Urgenþã (DSU), a anunþat
cã România a primit prima tranºã de
teste rapide Covid-19.

Mai precis este vorba despre 300 de
mii de teste rapide pe bazã de antigen
care au început sã fie distribuite cãtre
toate unitãþile de primiri urgenþe din
þarã începând de asearã. Persoanele
care vor fi testate astfel vor afla rezul-
tatul în 15 minute de la testare.

“La acest moment se observã un
trend uºor descendent privind evoluþia
pandemiei Covid-19, dar asta nu trebu-
ie sa fie un mesaj de liniºtire, ci de pre-

cauþie, astfel încât sã menþinem acest
trend. (...) Deja primele teste rapide de
antigen au sosit în þarã. Astãzi vor fi di-
struite cãtre camerele de gardã, deci în
prima linie. De sãptãmâna viitoare vor
începe sã ajungã restul de trei milioane
ºi vom începe sã distribuim la serviciile
de ambulanþã ºi acolo unde ne indicã
Ministerul Sãnãtãþii. Cele trei milioane
de teste sperãm sã le primim pânã la fi-
nele anului”, a afirmat Raed Arafat.

Tot în cadrul ºedinþei de guvern,
Nelu Tãtaru, ministrul Sãnãtãþii, a de-
clarat cã România va primi 600.000 de
doze de vaccin anti-Covid în luna ia-
nuarie. În prima etapã a campaniei de
vaccinare, care va dura pânã la începu-
tul lunii februarie, angajaþii din unitãþi-
le medicale publice ºi private vor be-
neficia de vaccinul respectiv, precum
ºi alte profesii aflate în prima linie a
luptei anti-Covid. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

Un mistreþ cãzut în lupta contra
civilizaþiei

Se dau datele problemei. Avem o
bucatã de autostradã în apropierea
unui pod peste o apã curgãtoare, o por-
þiune fãrã gard de protecþie, niºte mi-
streþi prin apropiere ºi un autoturism în
miez de noapte. Calculaþi ºansele ve-
hiculului pentru a evita coliziunea cu
un mistreþ.

Oricât v-aþi bate capul, oricâte cal-
cule aþi face ºi oricâte soluþii aþi da, cel
mai probabil rezultatul este acelaºi:
zero. Autoturismul respectiv care rule-
azã cu sub 100 kilometri pe orã ºi ocu-
panþii acestuia au zero ºanse sã evite
coliziunea, în miez de noapte, cu un
mistreþ, pe autostrada din administra-
rea CNAIR.

Rezultatul final? Oamenii din maºinã
au scãpat doar cu o sperieturã zdravãnã,
autoturismul a fost avariat, iar mistreþul
ºi-a gãsit moartea. Nu înurma unui glonþ

tras de vreun vânãtor, nici pentru cã avea
colþii de argint, ci pentru cã inconºtienþa
unor angajaþi ai statului i-a permis sã
ajungã pe carosabil.

Dupã producerea evenimentului,
reprezentanþii CNAIR nu recunosc cã
sunt culpabili, ba chiar dau vina pe
ºofer cã i s-a pãrut sau nãzãrit arãtarea
pe care chipurile ar fi lovit-o.

Aºa cã omului nu îi rãmâne decât sã
se ducã la locul faptei ºi sã pozeze în
miezul zilei animalul mort în ºanþul de
pe marginea drumului. Mort în urma
izbiturii de maºina ce rula în noapte.
Conºtiincios, ºoferul fotografiazã ºi
lipsa plasei ºi a barei de protecþie, lipsã
care a favorizat pãtrunderea animalu-
lui pe carosabil.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 12)

Directorul TVR, Doina Gradea, a fost secretara personalã a lui Adrian Sârbu. ªcoalã Înaltã: evaziune fiscalã, spãlare de bani, corupþie.

SUA acuzã Vietnamul ºi Elveþia
de manipularea pieþei valutare

Administraþia Trump a etichetat
Vietnamul ºi Elveþia drept manipulatori
ai pieþei valutare, acuzând cele douã
state pentru prima datã cã ar fi interve-
nit necorespunzãtor pe pieþele valutare
ºi au declanºat astfel o nouã confruntare
economicã cu doi parteneri comerciali,
potrivit New York Times.

Este pentru prima datã când Departa-
mentul Trezoreriei a pus aceastã etichetã
uneia dintre cele douã þãri ºi va cere
Vietnamului ºi Elveþiei sã intre în nego-
cieri cu Statele Unite ºi Fondul Monetar
Internaþional pentru a aborda situaþia.

Totuºi, este pentru a treia oarã când
administraþia Trump face pasul destul
de neobiºnuit de a eticheta o þarã ca
manipulator de monedã. A aplicat o

astfel de etichetã Chinei în 2019, în
timp ce cele douã þãri negociau un
acord comercial. Administraþia SUA a
renunþat ulterior la desemnarea oficia-
lã, dar yuanul chinez a rãmas pe lista
monedelor pe care le monitorizeazã
Departamentul Trezoreriei.

Decizia de a numi drept manipula-
tori Vietnamul ºi Elveþia a venit într-un
moment de volatilitate accentuatã pe
pieþele valutare, care au fost zguduite
de pandemia de coronavirus. Raportul
acoperã activitatea din iulie 2019 pânã
în iunie 2020, incluzând deci câteva
luni înainte de instalarea pandemiei,
conform sursei citate.

ADELINA TOADER
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Televiziunea Românã se aflã de ani de zile într-un
permanent scandal cu privire la managementul dus
de diferitele conduceri de la nivelul instituþiei. De ceva
vreme, lupta se duce într actualul administrator al
TVR, Doina Gradea, ºi Sindicatul Român al Jurnaliºti-
lor MediaSind. Acesta din urmã o acuzã pe Doina Gra-
dea de management defectuos ºi cer Consiliului de
Administraþie (CA) sã o tragã la rãspundere pentru
prejudicierea instituþiei.

Doina Gradea a negat în mai multe ocazii acuzaþiile
care i se aduc.

Ieri a avut loc ºedinþa CA în care, conform MediaSind, ar
fi trebuit votatã atragerea rãspunderii Doinei Gradea
pentru activitatea sa, dupã ce, cu o zi înainte, mai mulþi
membri ai Consiliului de Administraþie au depus acþiu-
nea la Tribunalul Municipiului Bucureºti. Doina Gradea
a refuzat sã supunã la vot acest subiect, susþinând cã
este o ilegalitate, prin care se urmãreºte doar satisface-
rea unor interese personale.

Conflictul dintre cele douã pãrþi este prezentat mai jos
de reprezentanþii Sindicatului Român al Jurnaliºtilor
MediaSind.

RAPORT BAKER MCKENZIE:

Record al ultimului deceniu
pe piaþa globalã a IPO-urilor,
în 2020
lListãrile au crescut atât în privinþa volumului, cât ºi a valorii, în
baza unor “mega-tranzacþii” din China ºi SUAlCreºterea va
continua în 2021l Sectorul financiar este lider al IPO-urilor interne
ºi transfrontalierel Pentru prima oarã în istorie, companiile
americane au atras peste 100 de miliarde de dolari din listãri

Activitatea de strângere de capital
prin intermediul ofertelor publice ini-
þiale (IPO) a fost, în 2020, la nivel
mondial, cea mai ridicatã din ultimul
deceniu: 331 de miliarde de dolari din
1.591 de listãri, ceea ce semnificã o
creºtere cu 42% faþã de 2019, conform
unui raport al firmei multinaþionale de
avocaturã Baker McKenzie.

Documentul aratã cã, în lume, ope-
raþiunile de listare au încetinit în primul
ºi al doilea trimestru din anul curent, ca

urmare a izbucnirii pandemiei de Co-
vid-19, însã acestea s-au redresat puter-
nic în trimestrul al treilea, când volu-
mul IPO-urilor a crescut de peste douã
ori comparativ cu trimestrul al doilea
din 2020. Potrivit Baker McKenzie,
76% din capitalul atras la nivel mondial
a provenit din IPO-uri locale (pe pieþele
de provenienþã a companiilor), care, de
asemenea, reprezintã aproximativ 86%
din volumul listãrilor din 2020. (A.V.)
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