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Foldo -
mobilierul
din carton
care îºi face
tot mai mult
loc pe piaþã
l Pãtuþul din carton pentru
copii - una dintre vedetele
catalogului Foldo
l Preþul unui birou din
carton - 89 de lei

Reporter: Cum a reuºit sã-ºi facã loc
pe piaþã conceptul de mobilier din carton
- Foldo?

Nicolae Baciu: Atât de uºor - nu mai
e nimeni ca noi. ªi nu spun acest lucru
cu autosuficienþã, ci cu satisfacþia de a
coordona o echipã de oameni care cred
în conceptul FOLDO. În 2015, planul
meu pãrea utopic. 6 ani mai târziu, con-
stat cã încã sunt singurul antreprenor
român cu un portofoliu atât de vast de
mobilier din carton. Mi-aº dori sã existe
concurenþã, mi-ar plãcea sã ne ”luptãm”
cu alþi producãtori de mobilier 100%
ecologic, cu preþ extrem de accesibil,
100% românesc ºi inedit prin material ºi
modul de îmbinare.

Reporter: În ce mãsurã sunt deschiºi
oamenii sã cumpere mobilier produs de
Foldo?

Nicolae Baciu: Noi facem mobilier
din carton... deºtept. Ne îndepãrtãm de
nuanþa peiorativã a cartonului sau a...
hârtiei. “Cartonul” folosit de FOLDO nu
este cel pe care îl regãsiþi în ambalaje.
Concret, pornind de la carton ondulat,
am îmbunãtãþit mult materialul pe care
doar noi îl folosim ºi care, în plus faþã de
cartonul obiºnuit, are o rezistenþã incre-
dibilã ºi este spectaculos în design.

Românii sunt sceptici atunci când aud
de carton pentru cã oamenii au fost obiºnu-
iþi sã desconsidere acest material care nu a
fost niciodatã vedetã - el doar ambala pro-
dusele pe care le cumpãrau românii.

A CONSEMNAT

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 9)

PNL ªI-A ATINS OBIECTIVUL DE ETAPÃ

Renate Weber, revocatã
din fruntea instituþiei
Avocatului Poporului
l Renate Weber: “Punctual, în cererea de revocare nu e prevãzut niciun articol din
Constituþie despre care s-ar putea spune cã este încãlcat prin activitatea mea”

R
enate Weber a fost revocatã,
ieri, din funcþia de Avocat al
Poporului, fiind acuzatã de ma-
j o r i t a t e a p a r l a m e n t a r ã

PNL-USRPLUS- UDMR cã ºi-a exer-
citat mandatul cu încãlcarea Constitu-
þiei ºi prevederilor legii de organizare ºi
funcþionare a instituþiei respective. În
cadrul ºedinþei de plen reunit al Parla-
mentului, 247 de senatori ºi deputaþi au
votat pentru revocare, 32 au fost împo-
trivã, s-au înregistrat zero abþineri ºi un
ales nu a votat.

Dupã votul privind revocarea Renatei

Weber, Ludovic Orban, preºedintele
Camerei Deputaþilor a spus cã sãptãm-
âna viitoare va fi numit un alt Avocat al
Poporului. Surse politice au afirmat
pentru mass-media cã, în conformitate
cu algoritmul coaliþiei de guvernare,
propunerea pentru funcþia respectivã
i-ar aparþine UDMR. De altfel Csoma
Botond, liderul deputaþilor UDMR, a
declarat în urmã cu o lunã pentru publi-
caþia maghiarã Maszol.ro cã formaþiu-
nea sa îl susþine pe Fabian Gyula pentru
funcþia de Avocat al Poporului. Fabian
Gyula este fost procuror, cu experienþã

de peste 20 de ani în domeniu, în cadrul
Parchetelor din Târgu-Secuiesc, Turda
ºi Cluj-Napoca.

În cadrul ºedinþei comisiilor juridice
reunite ce a avut loc anterior plenului
Parlamentului, Renate Weber a precizat
cã a fost convocatã la audieri abia ieri di-
mineaþã ºi a solicitat un termen pentru
pregãtirea apãrãrii, termen care i-a fost
refuzat de membrii din comisii ale majo-
ritãþii parlamentare.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Înlocuirea monedelor
naþionale cu niºte
criptomonede este o iluzie
lDeocamdatã, guvernele nu considerã criptomonedele o ameninþare realã, motiv pentru
care le tolereazãl Cât timp fantezia creºte în popularitate, unii oameni cumpãrã
criptomonede, care ajung la valori considerabile faþã de monedele naþionale

E
lon Musk, fondatorul ºi ºeful
companiei Tesla, a devenit în ulti-
ma vreme cea mai importantã
portavoce în favoarea criptomo-

nedelor. Au mai fost ºi alþii care au spus
cã într-un viitor nu foarte îndepãrtat ace-
stea ar putea sã înlocuiascã monedele
naþionale. Sunt afirmaþii care au atras fo-
arte mulþi investitori. Milioane de oame-
ni au cumpãrat criptomonede cu speran-
þa cã în viitor se vor îmbogãþi, odatã
ce valoarea lor va creºte exponenþial, ra-
portat la monedele naþionale.

Vã propun sã analizãm puþin aceastã
ipotezã! Oare cât de probabil este ca în
urmãtorii ani, oamenii sã foloseascã în
locul monedelor naþionale (dolari, euro
sau lei) tot felul de criptomonede ca sã-ºi
cumpere bunuri ºi servicii? Ar însemna
cã multe companii ºi-ar putea plãti anga-
jaþii ºi furnizorii în Bitcoin, Ether, Doge
sau altele. Care ar fi consecinþele unei
astfel de schimbãri? Cum ar fi ca un nu-
mãr mare de companii americane, mici ºi
mari, sã foloseascã în bunã mãsurã
criptomonedele?

Au mai fost perioade istorice când
monedele naþionale au pãrut cã cedeazã
locul unor instrumente de platã alternati-
ve. Astfel, pe la mijlocul secolului al
XIX-lea, a existat în Statele Unite o pe-
rioadã în care bãncile private (ºi aproape
oricine îºi dorea) puteau sã emitã proprii-
le note de platã. Acestea se foloseau
exact precum banii noºtrii ºi arãtau ca
niºte bancnote.

BEN MADADI

(continuare în pagina 8)

F
oldo este singura companie din þara

noastrã care produce mobilier 100%

ecologic, dintr-un material inedit, mai

exact din carton. Deºi existã reticenþã

pentru un astfel de mobilier, tot mai mulþi

clienþi descoperã utilitatea mobilierului din

carton. Cei interesaþi de acest concept trebuie

sã ºtie cã mobilierul nu este confecþionat din

cartonul pe care îl regãsim în ambalaje, ci vor-

bim despre un material cu o rezistenþã mult

mai mare ºi un design spectaculos.

Nicolae Baciu, fondatorul Foldo, ne-a acordat

un interviu în cadrul cãruia ne-a vorbit despre

evoluþia acestui segment de piaþã ºi nevoie

concurenþei, dar ºi despre cât costã mobilierul

din carton ºi ce duratã de viaþã are.

Dialog paºnic
Biden-Putin

l Preºedintele SUA: ”Agenda mea nu este împotriva Rusiei sau a altcuiva, ci în favoarea poporului american”
l Liderul de la Kremlin: ”Am convenit cã ambasadorii american ºi rus trebuie sã revinã la posturi”

P
reºedintele american Joe
Biden ºi omologul sãu rus
Vladimir Putin au avut ieri,
la Geneva, o întâlnire în
cadrul cãreia au abordat
aspecte diplomatice ºi,
deºi aceasta era catalogatã

anterior de analiºti drept ”neprietenoa-
sã”, odatã finalizatã a fost descrisã de cei
doi lideri ca fiind una constructivã, în
care ambele pãrþi ºi-au manifestat dorin-
þa de a se înþelege.

Dupã reuniune, Vladimir Putin a fã-
cut primele declaraþii, spunând: ”Nu
s-a produs nicio ostilitate în întâlnirea
cu preºedintele american Joe Biden.
Tonul discuþiilor a fost constructiv. Bi-
den este un partener constructiv, cu ex-
perienþã”.

La rândul sãu, Joe Biden a afirmat:
”Nimic nu poate înlocui dialogul faþã
în faþã între lideri. Avem o responsabi-
litate unicã, aceea de a gestiona relaþia
dintre douã þãri puternice, care trebuie

sã fie stabilã ºi previzibilã. Trebuie sã
putem coopera în interes reciproc,
chiar dacã existã diferenþe de opinie.
Am vrut ca preºedintele Putin sã înþele-
agã de ce spun ceea ce spun ºi de ce fac
ceea ce fac, dar ºi cum rãspundem la
anumite activitãþi care vatãmã interese-
le americane. I-am spus cã agenda mea
nu este împotriva Rusiei sau a altcuiva,
ci în favoarea poporului american.
Aceasta este responsabilitatea mea ca
preºedinte al SUA. Trebuie sã existe

niºte reguli pe care sã le respectãm cu
toþii”.

Liderul american a mai afirmat: ”A
fost important sã identificãm zonele în
care þãrile noastre pot lucra ca sã dezvol-
te interesele noastre ºi ale lumii. Reuniu-
nea a avut un ton pozitiv, chiar dacã au
fost dezacorduri. Fiecare ºi-a exprimat
pãrerea. Nu a fost o atmosferã de paro-
xism, cum am vãzut în trecut. Avem mult
de lucru, sã vedem cum vom evolua din
punctul în care suntem acum”.

Putin: ”Revenirea

ambasadorilor este o

problemã strict tehnicã”

Liderul rus Vladimir Putin a informat
cã unul dintre lucrurile convenite în ca-
drul discuþiilor de ieri cu omologul sãu
american a fost acela cã ambasadorii fie-
cãrei þãri se vor întoarce la posturile lor,
dupã luni de zile de absenþã din cauza ten-
siunilor dintre cele douã naþiuni. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Preºedintele american Joe Biden ºi omologul sãu rus Vladimir Putin au avut ieri, pe teren neutru - la Geneva -
prima lor reuniune, care, cel puþin dupã declaraþiile pãrþilor, pare cã a fost una fãrã ostilitãþi.


