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FRANC ELVEÞIAN = 4,5100 RON

VACCINAREA ANTICOVID, ÎNTRE AªTEPTÃRI ªI
REALITATE

Etapa a II-a, adevãrata
încercare a campaniei
naþionale de vaccinare
este 6 milioane de cetãþeni pot,
începând de astãzi, sã se programeze pentru vaccinarea
împotriva Sars-Cov 2. Conform declaraþiilor decidenþilor de la
Bucureºti, am intrat în etapa a II-a a
strategiei naþionale de vaccinare, în
care ar urma sã fie imunizate 5 milioane de persoane cu vârsta de peste 65
de ani, persoane cu boli cronice, dar ºi
peste un milion de angajaþi din domenii esenþiale ale activitãþii economice.
„Am identificat categoriile de boli
cronice. Numãrul estimat al persoanelor de peste 65 de ani este de 3,8 milioane. Dacã asociem ºi persoanele cu
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n Cel mai lung tunel subacvatic din lume se
construieºte în Europa
PAGINA 11

boli cronice, probabil cã depãºim circa
5 milioane de persoane. Dacã ne uitãm
la tipul activitãþilor esenþiale, cred cã
nu depãºim încã un milion de persoane
eligibile“, a declarat medicul militar
Valeriu Gheorghiþã, preºedintele Comitetului Naþional de Coordonare a
Activitãþilor privind Vaccinarea împotriva Sars-Cov 2 (CNCAV).
El a mai spus cã se aºteaptã ca jumãtate dintre persoanele respective sã se
programeze pentru efectuarea vaccinului în etapa a II-a, adicã aproape 3
milioane de oameni.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)
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Cum împarte
WhatsApp lumea

LA ªASE ANI DE LA EXPLOZIA FRANCULUI ELVEÞIAN

Împrumutaþii în CHF intrã
în 2021 cu “obiectivism,
scepticism ºi o brumã de
speranþã în justiþie“

l Avocatul Alexandra Ianul: “Creditorii preferã sã se judece ani
de zile sau sã execute silit clientul decât sã se aºeze la masã cu
acesta, pentru o negociere realã“
a ºase ani dupã ce francul elveþian (CHF) a explodat neaºteptat, debitorii împrumutaþi în
CHF intrã în 2021 cu “obiectivism, cu scepticism ºi cu o brumã de
speranþã în justiþie”. În fiecare dintre
anii anteriori clienþii bancari cu credite în moneda elveþianã au sperat cã situaþia dificilã provocatã de creºterea
cursului CHF/RON se va rezolva, fie
în instanþã, fie printr-o lege datã de
Parlament, fie în cadrul unor programe iniþiate de instituþiile bancare, însã
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cei mai mulþi dintre debitori au fost
dezamãgiþi, speranþele lor fiind spulberate rând pe rând.
Amintim cã în 15 ianuarie 2015 Banca Naþionalã a Elveþiei (SNB) a ridicat
pragul de 1,2 CHF/Euro, impus în 2011,
valoarea CHF urcând la 4,3287 lei, de la
3,7415 lei - cât valora cu o zi înainte. În
perioada 2007-2008, când o parte din
bãnci au dat credite în CHF, aceastã monedã valora mai puþin de 2 lei.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 4)

ZIUA CULTURII NAÞIONALE

Avalanºã de evenimente,
online ºi offline
ultura este vedetã pentru o zi.
Mai bine mai târziu, decât niciodatã, mai bine puþin, decât
deloc – acest lucru este valabil
ºi în ceea ce priveºte interesul ºi consumul în masã de evenimente culturale. Problemele sunt mari ºi în aceastã
zonã, apetitul pentru lecturã, artã scade, analfabetismul creºte, dar despre
toate acestea se poate discuta ºi în toate celelalte zile ale anului. Ziua Culturii Naþionale este sãrbãtoritã în majoritatea zonelor þãrii prin concerte, expoziþii, proiecþii de film, dezbateri,
lansãri de carte. În cazul în care existã, încã, nelãmuriri, trebuie precizat,
din start: data naºterii poetului naþional Mihai Eminescu (1850- 1889), 15
ianuarie, a fost declaratã Ziua Culturii
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Naþionale începând cu anul 2010.
Accesul la toate muzeele ºi casele
memoriale din structura Muzeului
Municipiului Bucureºti va fi gratuit,
azi, potrivit unui anunþ fãcut de instituþie. Muzeul Municipiului Bucureºti
are în componenþa sa 12 muzee ºi case
memoriale. Între acestea se numãrã
Palatul Suþu, Muzeul „Theodor
Aman”, Muzeul „Nicolae Minovici”,
Casa Filipescu-Cesianu, Pinacoteca
Bucureºti ºi Observatorul Astronomic
„Vasile Urseanu”.
Cum ne aflãm în plinã epocã a distanþãrii, pe pagina de facebook a Ministerului Culturii vor avea loc mai multe evenimente.
OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 10)

ÎN CONTEXTUL BREXIT, ÎN DEFAVOAREA LONDREI

Amsterdam, aºteptat sã
devinã locul preferat pentru
IPO-urile europene

l Planul companiei poloneze InPost de listare pe piaþa olandezã
evidenþiazã rivalitatea tot mai mare cu centrul financiar britanic
l Nasdaq ºi Bursa din Hong Kong, liderii topului pieþelor pe
care au avut loc IPO-uri în 2020
ecizia grupului polonez de comerþ electronic InPost de a alege Bursa din Amsterdam (Euronext Amsterdam) pentru listarea
acþiunilor sale reprezintã cel mai recent
semn cã Londra riscã sã-ºi piardã titlul
de centru european de tranzacþionare
dupã ieºirea Marii Britanii din UE (Brexit). Potrivit Financial Times, bancherii
spun cã Amsterdamul are deja potenþialul sã depãºeascã Londra ca centru european al pieþelor de capital. Aceºtia
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amintesc cã tranzacþionarea acþiunilor
UE s-a mutat de la Londra în centrele
europene, inclusiv în oraºul olandez
menþionat, în prima zi în care Marea
Britanie s-a plasat în afara pieþei unice,
la începutul anului 2021. Anunþul recent al companiei de coletãrie InPost,
susþinutã de Advent, sugereazã cã ofertele publice iniþiale (IPO-urile) pot sã se
mute în locuri din Europa în care tranzacþionarea este “mai vie”. (A.V. )
(continuare în pagina 12)

Graficã de MAKE

hatsApp a decis,
recent, sã-ºi schimbe termenii ºi condiþiile. Nimic nou
pânã aici, aplicaþiile ºi telefoanele inteligente cer frecvent actualizãri ºi upgradãri. Cu toate
acestea, noile condiþii obligatorii de
utilizare ale aplicaþiei de comunicare
fac referire la confidenþialitatea utilizatorilor, WhatsApp cere acordul ca
datele lor personale, inclusiv locaþia ºi
numerele de telefon, sã fie împãrtãºite
cu compania sa mamã, Facebook Inc.,
ºi cu divizii ale acesteia, precum Instagram ºi Messenger.
Noua politicã a WhatsApp nu a trecut indiferentã, ba chiar i-a speriat pe
mulþi dintre utilizatori, care au decis sã
pãrãseascã platforma alegând o aplicaþie alternativã. Miliardarul din Silicon Valley, Elon Musk, s-a numãrat
printre cei care au decis sã renunþe la
serviciile WhatsApp ºi a postat pe
Twitter un mesaj simplu prin care ºi-a
îndemnat cei peste 42 de milioane de
urmãritori sã treacã la o aplicaþie alternativã -Signal. Musk s-a dovedit un
adevãrat influencer, având în vedere
cã dupã mesajul sãu de doar douã cuvinte - „Use Signal” (Folosiþi Signal) –
, numãrul de utilizatori ai aplicaþiei
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Signal a crescut la peste 100.000,
potrivit Reuters.
Pe mãsurã ce controversa din jurul
Whatsapp a crescut, Signal a devenit
una dintre cele mai descãrcate aplicaþii
de pe Android ºi iOS, iar sistemul sãu
de verificare pentru înscrierea de noi
utilizatori s-a blocat în mod repetat sub
multitudinea de cereri. Telegram, o
altã aplicaþie de comunicare, care se
aflã în prezent pe locul 2 în spatele Signal pe App Store, a crescut ºi ea cu
peste 25 de milioane de utilizatori noi
înscriºi în ultimele 72 de ore dupã
declanºarea controverselor.
Miercuri, datele Sensor Tower arãtau cã Signal a fost descãrcat doar în
ultimele ºapte zile de 17,8 milioane de
utilizatori, o creºtere de 62 de ori faþã
de sãptãmâna precedentã, în timp ce
WhatsApp a fost descãrcat de 10,6 milioane de utilizatori în aceeaºi perioadã, un declin de 17%. Totodatã, Telegram a anunþat cã a depãºit 500 de milioane de utilizatori activi la nivel
global.
Avocaþii specializaþi pe probleme
de confidenþialitate s-au pronunþat
asupra modificãrilor WhatsApp, subliniind ceea ce spun ei cã este slaba
experienþã Facebook de a susþine interesele consumatorilor atunci când îºi
gestioneazã datele, mulþi sugerând uti-

Link-urile de grupuri private de pe WhatsApp
au apãrut pe Google
Link-uri cãtre chat-urile de grup WhatsApp care ar trebui sã fie private au apãrut din nou în cãutãrile Google, a
subliniat un cercetãtor în domeniul securitãþii cibernetice la începutul acestei sãptãmâni, potrivit dailysabah.
Grupurile private de pe WhatsApp sunt de obicei accesibile numai de cãtre cei cãrora le-a fost trimis un link de
invitaþie de cãtre un moderator. Cu toate acestea, aceste linkuri au fost indexate de Google, fãcându-le vezibile de toatã lumea. Aceeaºi problemã a fost expusã în februarie anul trecut.
WhatsApp a anunþat ulterior cã a rezolvat problema cu Google.
“Din martie 2020, WhatsApp a inclus eticheta ”noindex" pe toate paginile de linkuri care, potrivit Google, le
vor exclude de la indexare. Am dat feedbackul nostru cãtre Google pentru a nu indexa aceste chat-uri", a
anunþat printr-un comunicat de mesagerie deþinutã de Facebook.
De asemenea, WhatsApp a avertizat utilizatorii sã nu posteze linkuri de invitaþii de chat de grup pe site-uri
web accesibile publicului. n

WhatsApp: „Nici noi, nici Facebook nu vom putea
sã vedem mesajele private"
WhatsApp a încercat sã lãmureascã situaþia ºi sã liniºteascã utilizatorii care au început deja sã ia calea platformelor concurente, dupã uraganul stârnit de noile clauze obligatorii din condiþiile de utilizare.
ªeful WhatsApp, Will Cathcart, a postat pe Twitter în urmã cu câteva zile un mesaj menit sã rezolve confuzia
ºi sã explice ce se întâmplã de fapt: „Cu criptarea end-to-end, nu vã putem vedea chat-urile sau apelurile private ºi nici Facebook. Suntem dedicaþi acestei tehnologii ºi ne-am angajat sã o apãrãm la nivel global", a scris
Cathcart, adãugând: „Este important pentru noi sã fim clari. Aceastã actualizare descrie comunicarea de afaceri ºi nu schimbã practicile de partajare a datelor WhatsApp cu Facebook. Nu are impact asupra modului în
care oamenii comunicã în privat cu prietenii sau familia oriunde s-ar afla în lume". n

lizatorilor sã migreazã pe alte
platforme, conform Reuters.
În faþa loviturilor ºi acuzaþiilor pe
scarã largã, WhatsApp a publicat pe
site-ul sãu o paginã dedicatã întrebãri-

lor frecvente, prezentând poziþiile sale
cu privire la confidenþialitatea utilizatorilor.
A.T.
(continuare în pagina 10)

