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Preºedintele ASF îi ameninþã
cu sancþiuni drastice pe jucãtorii
ilegali din piaþã

(Interviu cu Nicu Marcu, preºedintele Autoritãþii de Supraveghere Financiarã)

l “Vom finaliza anul acesta legea plãþii pensiilor private”l “Am desfiinþat posturile de consilieri la cabinete, cã erau claie peste grãmadã, i-am transformat în
experþi ºi le-am redus salariile substanþial”l “Vom promova o OUG cu decontarea directã pe RCA care va rezolva problemele din piaþa asigurãrilor”

Reporter: În ultima perioadã mai
mulþi angajaþi din cadrul ASF au demi-
sionat sau au fost demiºi. M-aº referi la
domnul Ciprian Copariu, care a supra-
vegheat piaþa de capital timp de aproa-
pe 20 de ani. Ce stã la baza acestor ple-
cãri? Au legãturã cu eºecurile din su-
praveghere despre care aþi mai vorbit?

Nicu Marcu: Nu ºtiu dacã sunt
niºte eºecuri în supraveghere, dar este
adevãrat cã eu sunt un om incomod ºi
insist pânã când oamenii îºi fac dato-
ria. În cazul domnului Copariu, deci-
zia de a pleca din ASF i-a aparþinut - a

solicitat încheierea contractului de
muncã cu acordul pãrþilor, iar eu i-am
respectat decizia. Interesul meu este sã
fie transparenþã atât cât este necesarã
pentru a respecta legea.

Reporter: Care era situaþia în ASF
când aþi preluat conducerea instituþiei?

Nicu Marcu: Autoritatea era înt-un
stadiu de instabilitate, iar piaþa era de-
stul de învolburatã în jurul ASF. Am
analizat foarte bine lucrurile în mo-
mentul în care am venit aici. ªi am zis
cã vin sã facem o reformã. Nu am venit
aici pentru salariu, pentru cã existã

aceastã temã cu salariile. Pãrerea mea
este cã este o temã falsã ºi vã ºi spun
de ce: nu am venit pentru salariu, nu
am venit pentru altceva decât sã facem
din aceastã Autoritate o instituþie pu-
ternicã. Nu mã intereseazã sã rãmân
trei mandate, cinci mandate. Atât cât
stau vreau sã facem o instituþie puter-
nicã, sã fie o singurã instituþie, nu trei
instituþii într-una.

A CONSEMNAT
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

VACCINUL ANTI-COVID 19: EFECTE SECUNDARE LETALE?

Autoritãþile române tac, norvegienii
analizeazã

l Agenþia Norvegianã a Medicamentelor: “În cazul
unora dintre cei mai fragili pacienþi, nu poate fi exclus
ca efectele secundare relativ uºoare ale vaccinului sã
aibã consecinþe grave” l Alexandru Rafila: „O persoanã
foarte în vârstã, care are o stare de sãnãtate fragilã
cauzatã de afecþiuni care fac sã aibã o duratã previzibilã
a vieþii scurtã, nu ar trebui vaccinatã”

P
asajele lãsate în coadã de peºte
din raportul întocmit de Agen-
þia Norvegianã a Medicamen-
telor cu privire la decesul celor

29 de vârstnici imediat dupã vaccina-
rea anti-Sars-Cov-2 ridicã o mulþime
de întrebãri în rândul persoanelor care
se opun vaccinãrii.

Întrebãri care, pânã în acest mo-
ment, rãmân fãrã rãspuns, deºi prin
acelaºi raport, dat publicitãþii în urmã
cu douã zile de agenþia din Norvegia,
ni se dau asigurãri cã nu ar exista o le-
gãturã de cauzalitate între decesele
persoanelor respective ºi vaccinul pri-
mit ºi ni se transmite cã vaccinarea
continuã, inclusiv la persoanele
vârstnice.

Pentru cã existã câteva lacune în

informaþiile oferite chiar de autoritã-
þile norvegiene, ziarul BURSA a
exprimat ieri o opinie în legãturã cu
suspendarea vaccinãrii persoanelor
vârstnice pânã în momentul în care
se va stabili cert dacã existã sau nu o
legãturã de cauzalitate între cele 29
de decese înregistrate în þara scandi-
navã ºi vaccinul produs de compania
Pfizer/BioNTech.

Am încercat sã aflãm ºi opinia auto-
ritãþilor ºi persoanelor implicate în
campania de vaccinare de la noi, pre-
cum ºi ale foºtilor responsabili în do-
meniul sãnãtãþii în privinþa gestionãrii
pandemiei.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 12)

Joe Biden,
învestit în
funcþia de
preºedinte
al SUA

Preºedintele ales al SUA, democra-
tul Joe Biden, în vârstã de 78 de ani, a
fost învestit în funcþie ieri, în cadrul
unei ceremonii desfãºurate la Washin-
gton DC în condiþii deosebite, impuse
de violenþele recente de la Capitoliu.
Ceremonia, pentru care au fost luate
mãsuri speciale de securitate, s-a deru-
lat cu o participare restrânsã a publicu-
lui, determinatã de restricþiile impuse
de pandemie.

Joe Biden, cel de-al 46-lea
preºedinte al Statelor Unite ale Ameri-
cii, a depus jurãmântul de instalare în
funcþie:

”Jur solemn sã îndeplinesc cu bunã
credinþã îndatoririle de preºedinte al
Statelor Unite ºi sã fac tot ce îmi stã în
putinþã ca sã pãstrez, sã protejez ºi sã
apãr Constituþia Statelor Unite. Aºa sã
îmi ajute Dumnezeu!”.

Ulterior, noul lider de la Casa Albã a
declarat în cadrul ceremoniei de înve-
stiturã: ”Aceasta este Ziua Americii,
Ziua democraþiei, a speranþei, a reî-
nnoirii. Astãzi nu sãrbãtorim triumful
unui candidat, ci al unei cauze - cauza
democraþiei. Democracþia este fragilã,
dar privim spre viitor cu optimism ºi
ne gândim cã vom fi o naþiune aºa cum
trebuie sã fim. Povestea Americii nu
depinde de unii dintre noi, ci de noi
toþi. Suntem o naþiune minunatã. Am
ajuns atât de departe trecând, de-a lun-
gul secolelor, prin momente de pace ºi
de rãzboi. Vom merge înainte. Avem
multe de fãcut în aceste momente gre-
le. Sunt multe de reparat, de construit,
de câºtigat. Ca sã depãºim problemele
actuale, cuvintele nu sunt suficiente,
este nevoie de democraþie, de unitate.
Sã fim uniþi în lupta cu duºmanii
noºtri, cu furia, cu extremismul, cu lip-
sa de respect faþã de lege. Trebuie sã
luptãm prin unitate ca sã îndreptãm to-
ate relele. Forþele care ne dezbinã sunt
profunde ºi puternice. (A.V.)

(continuare în pagina 8)

„La pasul anterior”
pe platforma pentru
vaccinare

C
etãþenii României au o vinã co-
lectivã: anume aceea de a fi do-
rit sã se programeze pentru vac-
cinare cu toþii, ºi în acelaºi timp.

Pentru aceastã eroare colectivã de
strategie existã un leac sigur:
platforma naþionalã de progra-
mare pentru vaccinare!

Intrarea pe platformã te
întâmpinã cu o apariþie neli-
niºtitoare. Ecranul este plin de
Covizi care se miºcã de
colo-colo, fãrã ca nimeni sã
încerce sã-i opreascã ºi fãrã ca
viruºii sã parã cumva intimidaþi de
faptul cã se aflã exact pe o platformã
de vaccinare anti-Covid.

Dacã treci de acest obstacol de natu-
rã psihologicã, poþi intra într-un dialog
prietenesc cu platforma, care spune
sus într-un colþiºor „programeazã-te!”,
la care tu rãspunzi apãsând pe un bu-
ton mai jos „mã programez!”. Frumos
ca în Alice în Þara minunilor cu sticuþa
pe care scrie „bea-mã!”.

Dar, de parcã nu era suficient sã
mergi pe mâna platformei ºi sã te laºi
programat de ea, pentru cã de fapt ea
opereazã toate miºcãrile, trebuie sã

alegi imprudent sã te lansezi singur în
necunoscut, în ideea cã te programezi
de unul singur, însoþit de propriul CNP,
într-un labirint conceput de o echipã
de softiºti care au dificultãþi de

comunicare.
De curând, adicã pânã ieri,

dacã accesai trimiterea cãtre
„suport” de pe prima paginã a
platformei apãreau numerele te-
lefonice de call-center, ordona-
te pe judeþe, plus surpriza de a
avea un judeþ în plus care se nu-
mea „strãinãtate”, judeþ la care

autorii platformei au renunþat între
timp, dând o loviturã diasporei, pentru
cã astãzi nu mai este vizibil. Pãcat!

Dacã dorim sã vizionãm video-cli-
pul care explicã despre ce este vorba în
platformã, o sã remarcãm imediat cã
exemplul numelui persoanei care este
aleasã pentru a se înscrie fictiv în plat-
formã este gândit sã susþinã confuzia
pe care mulþi o fac între nume ºi prenu-
me: asta pentru cã este o persoanã cu
douã nume de familie ºi fãrã prenume
– anume persoana numitã „Ionescu
Popescu” (piei drace!).

(continuare în pagina 12)

ÎN 2021-2023

Stimularea ºi
dezvoltarea
infrastructurii
pieþelor
financiare
nebancare, între
þintele ASF
l Implementarea unei
abordãri unitare a
managementului
sectoarelor supravegheate
- altã þintã a ASF

Dezvoltarea pieþei de capital, di-
versificarea pieþei asigurãrilor, co-
ordonarea tuturor serviciilor cãtre o
Direcþie Generalã ºi digitalizarea,
sunt printre þintele Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã (ASF)
pentru urmãtorii trei ani, dupã cum
reiese din “Strategia pentru perioa-
da 2021-2023", publicatã ieri de
supraveghetorul pieþelor financiare
nebancare din þara noastrã.

Documentul, ce conþine obiecti-
vele strategice ale instituþiei cât ºi
programul de activitãþi pentru pe-
rioada menþionatã, a fost adaptat
noilor realitãþi aduse de pandemia
Covid-19, având în prim plan asigu-
rarea funcþionãrii corecte a pieþelor
supravegheate, dar ºi corelarea pre-
vederilor legislative naþionale cu le-
gislaþia europeanã ºi cu cele mai
bune practici în domeniu. (A.I.)

(continuare în pagina 8)

PREMIERUL FLORIN CÎÞU:

“Etapa a doua de vaccinare a fost
acceleratã ºi vom accelera ºi etapa a treia”
Campania de vaccinare se desfãºoarã în ritm accelerat, a susþinut, ieri, premierul Florin Cîþu, care se aºteap-
tã ca etapa a III-a sã debuteze mai devreme decât a fost stabilit anterior (n.red.- pentru finalul lunii mar-
tie-începutul lunii aprilie).

Cu toate acestea, personalul din companiile private ºi, implicit cel din HoReCa, sector de activitate greu
afectat de restricþiile impuse de pandemia Covid-19, va fi vaccinat abia în prima parte a etapei a III-a, con-
form hotãrârii aprobatã ieri de Guvern.

“Am aprobat o hotãrâre de guvern privind categoriile de persoane care se vor vaccina în etapa a doua. La ca-
tegoriile esenþiale am introdus personalul-cheie din instituþiile publice necesare funcþionãrii statului,
pentru cã nu vorbim despre toatã instituþia în aceastã etapã. Am introdus ºi personalul navigant ºi cel de pe
platformele maritime. (G.M. )

(continuare în pagina 12)

A
utoritatea pentru Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) trebuie sã fie o institu-
þie extrem de puternicã, pentru a
atrage încrederea investitorilor, care
sã contribuie la dezvoltorea pieþei,

este de pãrere Nicu Marcu, preºedintele ASF.
Domnia sa ne-a vorbit pe larg, în cadrul unui am-
plu interviu, despre procesul de restructurare ºi
reorganizare prin care trece Autoritatea.

Legat de situaþia conflictualã din cadrul SIF-uri-
lor, Nicu Marcu a refuzat sã comenteze, argu-
mentând cã nu doreºte sã bulverseze piaþa.
Amintim cã, sãptãmâna trecutã, conducerea ASF
a sesizat DIICOT cu privire la posibile nereguli sau
chiar infracþiuni, atât în legãturã cu activitatea
de control pe piaþa de capital, cât ºi referitor la
piaþa asigurãrilor.

GEORGE
CHIRIÞÃ


