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DUPÃ MAI MULT DE ªASE ANI DE LA LANSARE

Piaþa AeRO - aproape
de modelul polonez din
care a fost inspiratã
l Paisprezece companii au fost listate pe AeRO în acest an, faþã de ºaisprezece pe New Connect din
Varºovia l Adrian Codirlaºu: “Cred cã este pentru prima datã când bursa chiar este folositã de cãtre
sectorul privat pentru finanþare” l Aurelian Dochia: “Dacã vor exista investitori, atunci se vor lista
ºi mai multe companii la BVB”

L
a peste ºase ani de la lansa-
rea din februarie 2015, pia-
þa AeRO a Bursei de Valori
Bucureºti (BVB) a ajuns sã
se compare, din punctul de
vedere al listãrilor, cu mo-
delul dupã care a fost crea-

tã, adicã piaþa New Connect a bursei
din Varºovia.

Paisprezece companii ºi-au listat în
acest an acþiunile pe Sistemul Multila-
teral de Tranzacþionare de la BVB, cu
doar douã mai puþine faþã de cele listate
în Polonia, de departe cea mai bunã
evoluþie din istoria pieþei destinate fi-
nanþãrii ºi creºterii întreprinderilor
mici ºi mijlocii din þara noastrã. Poza
este cu atât mai spectaculoasã cu cât, în

pieþele similare din Ungaria ºi Cehia
(Xtend Market ºi Start Market), siste-
me ce-i drept mai tinere decât AeRO,
nu a avut loc nicio listare de acþiuni
pânã acum în 2021.

Dacã în Polonia, din cele ºaispre-
zece companii venite în acest an pe
New Connect, zece sunt din industria
jocurilor video, sector foarte impor-

tant pentru bursa din Varºovia, pe
AeRO domeniile emitenþilor nou in-
traþi sunt mai variate, incluzând com-
panii de IT, retaileri, producãtori de
lactate, firme care activeazã în zona
imobiliarã etc.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

IOHANNIS, DESPRE EVENTUALE RESTRICÞII
PENTRU NEVACCINAÞI:

“Nu pot accepta
mãsuri care duc la
discriminãri”

P
reºedintele Klaus Iohannis nu
este de acord cu introducerea
unor restricþii pentru persoanele
nevaccinate, deoarece, în speþã,

ar fi vorba despre discriminare ºi aceste
mãsuri nu ar rezolva problema controlã-
rii evoluþiei valului patru al pandemiei
Covid-19.

“Interdicþii neexplicate în aceastã eta-
pã, dupã pãrerea mea, nu ne duc foarte
departe. Chiar dacã e posibil sã se intro-
ducã restricþii pentru persoane nevacci-
nate în locuri neesenþiale – restaurante,
baruri, cluburi, cinematografe, etc., ace-
stea nu rezolvã problema, ci rezolvã si-
tuaþii punctuale. Problema se rezolvã
prin vaccinarea în masã. Suntem în al do-
ilea an de pandemie ºi eu nu pot accepta
mãsuri care duc la discriminãri. Nu pu-
tem sã învingem pandemia prin discrimi-
nare, ci prin vaccinare”, a precizat, ieri,
preºedintele Klaus Iohannis.

Declaraþia a fost fãcutã în contextul în
care, în ultima perioadã, mai mulþi repre-

zentanþi ai USRPLUS, printre care se nu-
mãrã ºi vicepremierul Dan Barna, au
spus cã autoritãþile ar trebui sã ia în con-
siderare restricþionarea accesului persoa-
nelor nevaccinate la anumite evenimente
publice ºi în locurile neesenþiale.

Preºedintele Iohannis a plusat ºi a
spus cã, în aceastã perioadã, trebuie
îmbunãtãþitã campania de vaccinare.

“Cred cã este foarte important sã lu-
crãm pe conºtientizare. Nu putem sã îi
constrângem pe oameni sã facã lucruri
pe care nu le înþeleg. Trebuie sã aprofun-
dãm, sã îmbunãtãþim campania de vacci-
nare. Pandemia nu s-a terminat, trebuie
sã ne vaccinãm ca sã prevenim un nou
val. (...) Altfel este evident cã vom avea
valul 4, care se întinde între cei nevacci-
naþi. Persoanele vaccinate sunt depistate
pozitiv, dar nu fac boala cu simptoame
grele. Vaccinarea inhibã dezvoltarea bo-
lii”, a arãtat Klaus Iohannis.

G.M.

(continuare în pagina 3)

PANDEMIE

Turismul, ”bãgat
în boxa vinovaþilor”
pentru un eventual
val patru

T
urismul s-a lovit de toate proble-
mele posibile în perioada pande-
miei. De la închiderea totalã pânã
la redeschiderea privitã cu reþine-

re de cãtre cei care nu se vaccineazã sau
care, în general, nu cãlãtoresc, acest sec-
tor a avut de suferit mai mult ca nicioda-
tã în ultimii 50 de ani. Turismul intern ºi
internaþional începe sã fie privit ca o
vulnerabilitate pentru securitatea sanita-
rã, de anumite categorii de oameni.

Majoritatea americanilor nevaccinaþi
nu se considerã vinovaþi pentru recenta
creºtere a cazurilor de COVID-19 din
SUA, dând vina, în schimb, pe cãlãtorii
internaþionali, mass-media ºi preºedinte-
le Joe Biden. Un sondaj Axios / Ipsos a
constatat cã, dintre americanii nevacci-
naþi, 37% afirmã cã de vinã pentru
creºterea cazurilor sunt oamenii care cã-
lãtoresc în SUA din alte þãri, 27% -

mass-media, 23% - americanii care cãlã-
toresc în alte þãri, 21% - preºedintele Bi-
den ºi, în fine, 10% cei nevaccinaþi. În
acelaºi timp, dintre respondenþii vacci-
naþi, 79% dau vina pe cei nevaccinaþi,
36% - pe fostul preºedinte Donald
Trump, 33% - pe mass-media conserva-
toare, 30% - pe cãlãtorii care vin în SUA
ºi 25% pe americanii care cãlãtoresc în
afara þãrii. Sondajul vine în timp ce cazu-
rile de COVID-19 sunt în creºtere peste
tot în SUA: cazurile de contaminare au
crescut cu 142% în ultimele douã sãp-
tãmâni, iar spitalizãrile au crescut cu
83%, în aceeaºi perioadã. Unii oficiali
ºi-au exprimat preocuparea cã migranþii
care trec frontiera rãspândesc coronavi-
rusul în Statele Unite.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

”Principalele probleme
ale învãþãmântului public
- finanþarea ºcolilor ºi
menþinerea unui sistem
bazatpenon-performanþã”

(Interviu cu Ovidiu Atanasiu, fondatorul
American Alternative School/AmSchool)

l ”Sunt mulþi profesori care ar inova, dacã ar fi lãsaþi, dar
nu sunt lãsaþi”l ”Depolitizarea educaþiei ar trebui fãcutã
urgent”l ”La AmSchool am mutat responsabilitatea predãrii
de la profesor spre copil”l ”Din ce în ce mai mulþi copii vor
migra spre forme private de educaþie”

Reporter: Cum s-a nãscut proiectul
American Alternative School/AmScho-
ol ºi ce presupune acesta?

Ovidiu Atanasiu: Prima idee lega-
tã de înfiinþarea unei altfel de ºcoli a
venit de la tinerii cu care lucrãm în
Success Academy, un program com-
plex de dezvoltare personalã, leader-
ship ºi antreprenoriat. Am construit
Success Academy pe modelul acade-
miilor de corporaþie – cu KPIs (n.r.
Key Performance Indicators - indica-
tori cheie de performanþã) clari ºi pro-
gram de training multianual – ºi am
ajuns, în prezent, sã lucrãm cu peste
400 de tineri, anual.

Ei ne-au întrebat de ce nu ne gândim

sã ”construim” o ºcoalã cu atitudinea pe
care o simþeau în training-urile la care
participau. Apoi, a venit rândul pãrinþi-
lor sã ne întrebe. Vãd ce rezultate fru-
moase obþinem ºi îºi doresc ºi o ºcoalã
modernã cu o altfel de mentalitate pen-
tru copiii lor. Acesta a fost momentul în
care am luat în serios ideea.

Am fãcut o cercetare ºi am intrat în
contact cu peste 20 de furnizori interna-
þionali cu care puteam sã încheiem un
parteneriat pentru a aduce un alt sistem
de educaþie în România.

A CONSEMNAT

ALINA VASIESCU
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