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ANALIZÃ ASSOCIATED PRESS:

Supraveghere lanivelglobal,
pe baza datelor colectate în
pandemia Covid 19

Z
eci de mii de persoane
au primit pe telefonul
mobil mesaje prin care
li se transmitea cã au
efectuat o activitate la o
anumitã orã sau cã s-au
relaxat la o cafea
într-un centru comer-

cial, aratã o anchetã derulatã timp de
un an de jurnaliºtii Associated Press,
care afirmã cã supravegherea persoa-
nelor respective de cãtre autoritãþi se
desfãºoarã pe baza datelor personale
colectate în pandemia Covid 19.

Participanþii la violenþele care au
avut loc în 2021 la Moscheea
Al-Aqsa din Ierusalim au primit me-
saje prin care li se spunea cã au fost
vãzuþi la evenimentul respectiv ºi cã
vor plãti pentru asta. Mesajul a fost
transmis însã ºi persoanelor care lu-
crau în perioada respectivã în zona
moscheii Al-Aqsa, dar ºi celor care se
aflau doar în trecere pe acolo. Sursa
citatã afirmã cã, pentru trimiterea
acestormesaje, serviciul de securitate
israelianShinBet s-a folosit de tehno-
logia de supraveghere înmasã utiliza-

tã în timpul pandemiei Covid 19 pen-
tru a urmãri contactele persoanelor
infectate.

Unul dintre cei care au primit un
asfel de mesaj este Majd Ramlawi,
care susþine cã încã este bântuit de
gândul cã telefonul sãu este folosit ca
instrument de monitorizare.

�Este ca ºi cum guvernul ar fi per-
manent în geanta ta. Dacã te muþi, gu-
vernul vine cu tine prin intermediul
acestui telefon�, a spusMajdRamlawi
pentru unul dintre reporterii
Associated Press.

�Nu poþi sã le spui oamenilor «te
urmãrim ºi ne vom rãzbuna». Nu poþi
folosi acest instrument pentru a speria
oamenii. Dacã ai ceva împotriva cui-
va, trimite în judecatã persoana res-
pectivã�, a spus Gil Gan-Mor, avoca-
tul Asociaþiei pentru Drepturile Civile
din Israel, care a dat în judecatã Shin
Bet, însã serviciul de informaþii nu ºi-a
cerut niciodatã scuze.

Ba mai mult, cei de la Associated
Press aratã cã, într-un dosar instru-
mentat anul trecut, un consilier juridic
din cadrul Shin Bet a spus: �Existã o

nevoie clarã de securitate pentru a tri-
mite unmesaj urgent unui numãr foar-
te mare de oameni, pentru care aveam
suspiciunea credibilã cã ar fi implicaþi
în comiterea de infracþiuni violente�.

Cualte cuvinte, reprezentantulShin
Bet recunoºteamonitorizarea ilegalã a
telefoanelormobile ale cetãþenilor, dar
aceastã recunoaºtere a rãmas fãrã ur-
mãri pecuniare pentru serviciul de
informaþii din Israel.
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Dacã prostia ar durea...

A
r fi pline strãzile de oameni
care se tãvãlesc pe jos în chi-
nurile durerii. ªi, nu-i nimeni
sigur cã ar scãpa de o crizã

din asta, mãcar într-o zi a anului, a lu-
nii sau a sãptãmînii. ªi asta, nu doar în
România. Dar pe noi, înainte de tot ºi
de toate, ea, România ne doare. Din
marea grãdinã plinã cu minuni sãdite
cu neobositã rîvnã de �aleºii� noºtri se
iþi zilele trecute încã o floare rarã.

Bucureºtiul este o aglomeraþie
semi-urbanã. Observaþi, vã rog, cã nu
am zis oraº, pentru cã nu se calificã

pentru acest standard, decît dacã apli-
cãm, cu largheþe, criteriile de secol
XVIII. O aglomeraþie cvasi-urbanã,
aºadar, cu infrastructurile esenþiale
inexistente sau la pãmînt. Încãlzirea
numerge ºi e þinutã în viaþã de la o lunã
la alta, doar ca sãmai ia niºte ºmecheri
o groazã de bani din salarii de nimic
justificate de la întreprinderea care di-
stribuie frigul în sutele de mii de apar-
tamente branºate la reþeaua lor de di-
stribuþie, cã alta nu are nimeni nici
chef, nici bani sã facã.

(continuare în pagina 11)

ÎN ACEST AN

Tensiunile geopolitice ºi
creºterea dobânzilor au
tãiat apetitul pentru IPO-uri
lNumãrul Ofertelor Publice Iniþiale la nivel global a scãzut
cu 45% în 2022, conform EYl Paul Go, EY Global IPO
leader: ”Condiþiile nefavorabile ale pieþei ºi performanþa
dezastruoasã a multor IPO-uri derulate în 2021 au afectat
piaþa Ofertelor Publice Iniþiale, în acest an”l Zero listãri de
companii în Piaþa Principalã a BVB, în 2022

I
nflaþia la niveluri nemaiatinse de
decenii, creºterea ratelor dobânzi-
lor ºi invazia Ucrainei de cãtre
Rusia, au tãiat puternic apetitul

companiilor pentru Ofertele Publice
Iniþiale (IPO-uri) în acest an, situaþie
care probabil se va perpetua în 2023,
conform firmei de consultanþã EY,
scrie Business Insider.

Numãrul IPO-urilor la nivel global
a scãzut cu 45% în acest an faþã de
2021, la 1.333 de oferte, în vreme ce
sumele accesate de companii au fost
de numai 179,5 miliarde de dolari, în
scãdere cu 61%.
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MARCEL BOLOª,
MINISTRUL
INVESTIÞIILOR ªI
PROIECTELOR
EUROPENE:

“Riscãm sã
pierdem
7,7 miliarde
euro din
fondurile
europene,
anul viitor”
l Cei 7,7 miliarde euro
reprezintã aproape suma
necesarã pentru construirea
autostrãzii Braºov-Comarnic
l Pierderea fondurilor este
pusã pe seama slabei
capacitãþi administrative din
teritoriu pentru absorbþia
fondurilor europenel POR
ºi POCU – programele unde
se vor pierde cele mai multe
sume din alocarea pentru
perioada 2014-2020(+3)

R
iscul decomiterii fondurilor
europene alocate þãrii noastre
pen t ru pe r i oada 2014 -
2020(+3) vizeazã anul viitor

o sumã cuprinsã între 3,7 miliarde
euro ºi 7,7 miliarde euro, a atras aten-
þia Marcel Boloº, ministrul Investiþii-
lor ºi Proiectelor Europene, în cadrul
unei întâlniri informale cu reprezen-
tanþii mass-media.

�Pânã acum am absorbit 71% din
suma alocatã pentru exerciþiul finan-
ciar multianual 2014-2020(+3). În
momentul în care am preluat manda-
tul, gradul de absorbþie se situa la 54%,
iar riscul de decomitere, de pierdere a
sumelor se ridica la 12,4miliarde euro.

Amreuºit sã reducemacest risc, dar
tot mai avem de absorbit 7,7 miliarde
euro pânã la 31 decembrie 2023, în
condiþiile în care noi am absorbit
anual, în medie, cam 4 miliarde euro.
Noi am luat o serie de mãsuri în anul
2020 ºi apoi când am revenit la condu-
cerea ministerului, privind acordarea
demicrogranturi ºi finanþãri pentru ca-
pital de lucru în valoare totalã de 1,5
miliarde euro, iar în 2022 am deschis
apelurile de proiecte pe mãsurile 4.1.1
� finanþarea IMM-urilor afectate de
criza Covid 19 ºi 4.1.1 bis � destinatã
sectorului construcþiilor ºi industriei
agro-alimentare, care împreunã cu
mãsurile privind eficienþa energeticã a
companiilor se ridicã la 1,5 miliarde
euro, ºimãsura cu ajutorul de încãlzire
pentru companiile industriale mari.
Sperãm sã recuperãm astfel ceva din
potenþiala pierdere de 7,7 miliarde
euro�, a afirmat ministrul Marcel
Boloº. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

Kovesi nu cerceteazã
dosarul în care este
acuzatã Eva Kaili de luare
de mitã

D
osarul Qatargate, în care este
acuzatã de luare de mitã Eva
Kaili, fostul vicepreºedinte al
Parlamentului European, nu

este instrumentat de Parchetul Europe-
an condus, în calitate de procuror ºef, de
Laura Codruþa Kovesi. Faptul cã Par-
chetul European a solicitat Parlamentu-
lui European ridicarea imunitãþii depu-
taþilor europeni Eva Kaili ºi Maria
Spyraki are legãturã cu o speþã cercetatã
de Oficiul European de Luptã Antifrau-
dã (OLAF), cele douã fiind acuzate cu
privire la gestionarea indemnizaþiei par-
lamentare ºi, mai precis, referitor la ge-
stionarea sumelor alocate pentru plata

propriilor asistenþi parlamentari. La fel
cum a fost ºi cazul lui Marine Le Pen,
care este nevoitã sã returneze Parla-
mentului European 300.000 euro.

Comunicatul din 15 decembrie
2022 al Parchetului European este
clar: �Astãzi, în conformitate cu pro-
cedurile prevãzute de dreptul Uniu-
nii, procurorul-ºef european a solicitat
ridicarea imunitãþii doamnei Eva Kai-
li, deputatã în Parlamentul European,
ºi a doamnei Maria Spyraki, deputatã
în Parlamentul European.
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Bucureºtiul este o aglomeraþie semi-urbanã.
Observaþi, vã rog, cã nu am zis oraº, pentru cã
nu se calificã pentru acest standard, decît dacã
aplicãm, cu largheþe, criteriile de secol XVIII.
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