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Streinu Cercel: Cei care cred că pandemia s-a terminat se înşeală amarnic 
 
Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului “Matei Balş”, a declarat în cadrul unei 
videoconferinţe online că cei care cred că pandemia s-a terminat „se înşeală 
amarnic”. Specialistul este convins că purtatul măştii este acel lucru care “va putea 
să facă diferenţa” în săptămânile şi lunile care urmează. 
“Suntem undeva în cursul pandemiei cu acest virus SAR-Cov-2. Lucrurile sunt în 
desfăşurare în momentul de faţă şi dacă îşi imaginează cineva că pandemia s-a 
terminat, se înşeală amarnic. Este cât se poate de evident faptul că România a 
avut un succes deosebit de important până la acest moment şi dorinţa mea ar fi să 
nu dăm cu piciorul la acest lucru, ţinând cont de faptul că stăm foarte bine la nivelul 
comunităţii europene din acest punct de vedere. (…) România s-a pregătit din timp 
pentru că, începând cu anul 2006, a pus pe picioare un sistem la nivelul bolilor 
infecţioase şi dezvoltarea terapiilor intensive aferente bolilor infecţioase”, a spus 
Streinu Cercel în cadrul unei videoconferinţe online, potrivit Agepres. 
250 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate în Româniaîn ultimele 24 de ore din 
9.360 de teste prelucrate. Până astăzi, 16 iunie, pe teritoriul României, au fost 
confirmate 22.415 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 
(coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate 
vindecate şi externate. La nivel naţional, au fost prelucrate 573.638 de teste. 
Până astăzi, 1437 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 au decedat. 
„În intervalul 15.06.2020 (10:00) – 16.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 10 decese 
(7 bărbaţi şi 3 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în 
spitalele din Brăila, Braşov, Călăraşi, Iaşi, Bucureşti, Neamţ, Prahova şi Vrancea. 
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani, 2 decese 
la categoria de vârstă 60-69 ani, 2 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 5 
decese la persoane de peste 80 de ani. Toate decesele sunt ale unor pacienţi care 
au prezentat comorbidităţi”, a anunţat Grupul de Comunicare Strategică. 
 


