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Foaie verde de ºergãn iar
ne-au tras-o la ªengãn

ª
erganul este o plan-
tã. Vã las pe dumne-
avoastrã sã desluºiþi
care, ce ºi cum, sã
vã mai îm-
prospãtaþi
cunoºtinþele
de botanicã.
ªengãnul
(�Schengen�

pe limba neaoº bruxelezã)
este�.E, aici povestea trebu-
ie depãnatã de la începutul
începutului, aºa cum ºade bine oricã-
rei poveºti, cu�a fost odatã ca nicio-
datã, pe vremea cînd se potcovea pu-
ricele la un picior cu nouãzeci ºi
nouã de oca de fier ºi se arunca în sla-
va cerului, pe cînd fãcea plopºoru
pere ºi rãchita micºunele, de cînd se
bãteau urºii-n coade, de cînd se luau

de gît lupii cu mieii de se sãrutau
înfrãþindu-se�A fost, aºadar, odatã
ca niciodatã o pãdure minunatã care
se numea Uniunea Europeanã. Încã

de la constituirea ei, s-a stabi-
lit cã ceea ce are mai frumos,
mai interesant, mai special ºi
mai lucrativ pãdurea asta, faþã
de oricare alte pãduri, este
�democraþia de codru�.Adicã,
fiecare animal sã fie liber sã
umble cum ºi cînd va voi, fãrã
opreliºti de vreun fel, fie cã va

dori sã facã, iaca, o plimbare de plã-
cere, fie cã s-ar duce la cãsuþa Buni-
cuþei, din luminiºul cu iasomie, cu
ceva merindã ºi leacuri de dureri de
ºale, fie cã ar face niscai negoþ, ori
ºi-ar deschide salon de frumuseþe, ori
ar avea ceva bãnet ori capital demutat
dintr-o scorburã în alta. Acestea s-au

chemat cele patru libertãþi fundamen-
tale ºi pe temeiul lor a fost constituitã
comunitatea cea largã a pãdurii. Cîtã
vreme locurile acelea au fost cutreie-
rate doar de vreo cinci-ºase animale,
cele participante la întemeierea car-
telului, lucrurile au mers cum au mai
mers. Problemele grave au început sã
aparã, însã, atunci cînd, vorba cînte-
celului, în cãsuþa din pãdure au mai
vrut sã ºadã ºi pupãza ºi broasca ºi
ºoricelul ºi�.mã rog tot felul de alte
vieþuitoare, fiecare cu obiceiurile,
putinþele ºi neputinþele lui. Mai de
voie, mai de nevoie, dar mai ales din
interes, le-au acceptat pe cele mai
multe dintre ele în Pãdurea Minu-
natã, nu fãrã sã le facã în prealabil o
despãduchere la sînge ºi sã le ia birul
de intrare cuvenit. La sînge.

(continuare în pagina 8)

”Piaþa de amanet - un
barometru al evenimentelor
prin care trece societatea”

(Interviu cu Cosmin Popovici, directorul general al CreditAmanet)

l ”Dorim sã ne intensificãm prezenþa dincolo de graniþe”l ”Intenþionam sã implementãm

proiecte de digitalizare, dar contextul pandemic ne-a forþat sã accelerãm aceste mãsuri, pe

care acum vrem sã le rafinãm”l ”Am devenit societate pe acþiuni în primul rând pentru o

guvernanþã eficientã ºi obiectivã, ceea ce faciliteazã atragerea de finanþãri”

P
iaþa de amanet este un baro-
metru al evenimentelor prin
care trece societatea ºi este
necesar ca acestea sã fie pre-

vizionate, iar companiile sã aibã stra-
tegii adaptate pentru (aproape) orice
situaþie, ne-a spus Cosmin Popovici,
directorul general al CreditAmanet,
care a avut amabilitatea sã ne acorde
un interviu despre organizaþia pe care

o conduce ºi despre industria în care
activeazã.

Domnia sa afirmã cã preferinþele
clienþilor CreditAmanet sunt dinami-
ce, cum este de altfel firesc sã fie, dar
cã anumite tendinþe rãmân constante,
spre exemplupreferinþa pentru aur. �În
perioada urmãtoare ne concentrãm pe
dezvoltarea infrastructurii actuale ºi
digitalizare ºi urmãrim deschiderea de

noi agenþii la nivel naþional. În urmã-
torii doi ani ne dorim ca prin politica
de vânzãri sã intensificãm prezenþa
CreditAmanet dincolo de graniþe, iar
un alt obiectiv este dublarea cifrei de
afaceri�, spune Cosmin Popovici.

A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI

(citiþi interviul în pagina 11)

Se pun
bazele
primelor
bãnci de
sânge
pentru
nevaccinaþi

P
e fondul înmulþirii morþilor su-
bite, multe dintre ele mediati-
zate ºi în mass media, ºi apari-
þiei unor studii privindmiocar-

ditele post-vaccin, cererea de sânge de
la nevaccinaþi este în creºtere, iar afa-
cerea se anunþã profitabilã.

Fenomenul morþilor subite nu mai
este demult unul izolat, dovadã cã ºi-a
fãcut locul ºi în programele televiziu-
nilor de ºtiri autohtone, multã vreme
niºte sanctuare ale adevãrurilor gata
mestecate de industria pharma în
vreme de pandemie.

Încept sã iasã ºi studii care afirmã cã
nu e totul roz dupã vaccinare, pot apãrea
ºi aici cazuri de miocardite, precum se
întâmplã dupã parcurgerea bolii (vezi cel
al Oxford University publicat în jurnalul
American Heart Association Circula-
tion), aºa cumaflasemcu luni în urmã cã
vaccinul nu te face imun la boalã.

Punând lucrurile cap la cap, cererea
este deja formatã pentru transfuziile cu
sânge de la nevaccinaþi.

La sfârºitul lunii trecute se populari-
za cazul unui cuplu din Noua Zeelandã
care refuzaoperaþia pe inimãpentru co-
pilul lor pentru cã nu li se garanta cã
transfuzia de sânge aferentã operaþiei
vaprovenide laundonatornevaccinat.

Aºa a apãrut idea unor bãnci de
sânge pentru nevaccinaþi, pusã în ope-
rã deocamdatã în jurul unor organizaþii
non-profit. O astfel de organizaþie este
Safe Blood Donation (SBD), care de-
clarã cã lucreazã pentru a se asigura cã
membrii sãi pot obþine sânge nevacci-
nat, fie proaspãt, fie conservat, în cazul
în care au nevoie de el.

�Instalarea infrastructurii necesare
necesitã foarte mult timp ºi lucrãm la
aceasta la vitezãmaximã. Suntemdeja
reprezentaþi în 18 þãri din Europa de
Vest, în SUA, Canada, Australia, Asia
ºi în diferite þãri africane�, se aratã pe
siteul safeblood.ch

�Vã rugãm sã reþineþi cã scopul no-
stru principal nu este sã operãmpropria
bancã de sânge - acest lucru nu este po-
sibil în acestmoment dinmotive legale,
dar lucrãmpentru a face acest lucru po-
sibil oricumºi ne apropiemdeasta zi de
zi -, ci sã ne întâlnimdonatorii de sânge
ºi primitorii, pe care îi reunim într-o cli-
nicã (partener medical) ce permite ale-
gerea donatorului de sânge.

CRISTIANDOGARU
(continuare în pagina 4)

SONDAJ CNBC

Investitorii de retail cred cã
acþiunile vor atinge minimul
anul viitor
l Cei mai mulþi intenþioneazã sã investeascã în titluri din Big Tech precum Apple,

Microsoft, Google ºi Meta

I
nvestitorii de retail nu au fost spe-
riaþi de scãderea acþiunilor din
acest an. În ciuda creºterii costu-
lui vieþii, anul viitor majoritatea

investitorilor individuali intenþionea-
zã sã plaseze aceeaºi sumã de bani sau
chiar mai mult în instrumente finan-
ciare, potrivit unui sondaj realizat de
platforma de investiþii Finimize din
Londra, scrie CNBC.

Conform cercetãrii, doar 1% dintre
traderii de retail spun cã intenþioneazã
sã-ºi lichideze investiþiile anul urmã-
tor, în timp ce 65% vor continua sã in-

vesteascã ca în acest an, iar 29% plã-
nuiesc chiar sã-ºi creascã alocãrile.

Max Rofagha, CEO al Finimize, a
spus: �Aceste date dovedesc cã, în ciu-
da mediului actual al pieþei, pentru
majoritatea investitorilor volaltilitatea
este doar o parte a ciclului economic.
Asta se datoreazã accesului la infor-
maþii ºi creºterii experienþei în investi-
þii. În plus, este clar cã naraþiunea inve-
stitorilor de retail se schimbã. De
exemplu, în trecut focusul era pe mo-
dul în care se comporta omasãmicã de
day-traderi�.

Conform sondajului, la care au par-
ticipat peste 2.000 de investitori de re-
tail din Europa, Asia ºi Statele Unite,
peste 80% dintre cei care au rãspuns,
cred cã perioada cea mai slabã pentru
piaþa de acþiuni se va încheia în ºase
luni. Majoritatea (72%) intenþioneazã
sã investeascã în acþiuni individuale
anul viitor, 64% preferând nume din
Big Tech precum Apple, Microsoft,
Google ºi Meta.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

CORNEL
CODIÞÃ

Aderarea României
la Schengen, respinsã
în Consiliul JAI

R
omânia nu va intra în spaþiul Schengen de la 1 ianuarie 2023, în
urma rezultatului votului din cadrul Consiliului Justiþie ºi Aface-
ri Interne (JAI), unde votul obþinut a fost de 25 de voturi �pen-
tru� ºi 2 voturi �împotrivã�. Austria s-a opus cu vehemenþã ade-

rãrii României la spaþiul Schengen, motivând cã existã o problemã a mi-
granþilor ºi cã �Schengen nu funcþioneazã�, iar pânã când aceste proble-
me nu vor fi rezolvate, România ºi Bulgaria nu trebuie acceptate în spa-
þiul Schengen. Cu toate acestea, Austria a susþinut aderarea Croaþiei.

Ministrul de interne austriac, GerhardKarner, a anunþat înainte de ºedinþa
JAIcãvavota împotrivaaderãriiRomâniei ºi aBulgariei la spaþiulSchengen.

SABIN S. BRANDIBURU
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