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UN SISTEM BOLNAV

Moartea unui fotbalist
Fotbalul autohton este zguduit de

o nouã tragedie! Fotbalistul lui FC
Dinamo, camerunezul Patrick
Ekeng, 26 de ani, s-a prãbuºit pe te-
ren în minutul 71 al meciului Dina-
mo-Viitorul, fãrã sã fie atins de ni-
meni, iar 90 de minute mai târziu
medicii de la Spitalul de Urgenþã
Floreasca i-au anunþat decesul.

Aceastã dramã se produce în plin
scandal legat de sistemul medical
autohton, iar emoþia este cu atât mai
mare. În absenþa datelor oficiale ale
autopsiei lui Ekeng, întreaga discu-
þie s-a mutat în terenul speculaþiilor,
dar chiar ºi aºa sunt destule lucruri
care intrigã, în special cele legate de
modul cum s-a intervenit în ceea ce
priveºte acordarea primului ajutor.
Cu siguranþã cã se vor demara an-
chete, se vor lua mãsuri, se vor trage
la rãspundere diverºi oameni, dar nu
trebuie sã uitãm cã la fel au stat lu-
crurile dupã moartea fotbaliºtilor
ªtefan Vrãbioru (1999) ºi Cãtãlin

Hâldan (2000), de la Astra Ploieºti
respectiv Dinamo Bucureºti, ca sã
amintim doar douã cazuri, iar la 17
ani distanþã constatãm cã ambulanþe-
le prezente la stadioane sunt la fel de
prost dotate, cã intervenþiile sunt
lente ºi procedurile se aplicã eronat
sau nu se aplicã deloc.

Dincolo de cauzele medicale, care
au dus la decesul fotbalistului, nu
poþi sã nu te întrebi ce ºansã are un

om obiºnuit care suferã un stop car-
dio-respirator acasã sau pe stradã,
dacã un fotbalist aflat la mai puþin de
50 de metri de o ambulanþã, trei me-
dici (al echipei Dinamo, al echipei
Viitorul ºi cel de pe ambulanþã) ºi la
300 de metri de Spitalul de Urgenþã
Floreasca, nu a avut niciuna.

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 3)

9 MAI – ZIUA EUROPEI

Europeni în obligaþii,
nu ºi în drepturi

K
laus Iohannis este preo-
cupat de alegerile locale,
în timp ce ºeful Guver-
nului sãu, Dacian Cio-

loº, ne spune cã sãnãtatea a fost prio-
ritatea sa “zero”, iar ºeful “Sãnãtãþii”
– Cadariu Achimaº Patriciu - se cre-
de într-un film cu James Bond, în
mijlocul unei conspiraþii naþionale
contra sa, din cauzã cã spitalele sunt
spãlate cu apã chioarã.

Toate astea, într-o þarã din Uniu-
nea Europeanã, unde cetãþenilor li se
cere sã fie “europeni”, cuminþi ºi
ascultãtori. La standard!

Trebuie sã îþi plãteºti taxele. Ok.
Dar cum? Te duci la Fisc, stai la coa-
dã… mai stai puþin… încã… Poate
aveai treabã!… Mai stai! În faþa
ghiºeului, sunt ºanse mari sã te con-
frunþi cu una din urmãtoarele situa-
þii: 1. Þi se spune, pe ton iritat-urlat,
cã ai greºit ceva în completarea do-
cumentelor ºi o iei de la capãt; 2. Þi
se spune, pe ton iritat-urlat, cã ai
greºit ghiºeul, stai la altã coadã…
Trebuie sã fii foarte atent, sã te docu-
mentezi bine înainte. Orice greºealã
se plãteºte ºi nimeni nu te îndrumã,
cã doar nu e în fiºa postului “grija
faþã de cetãþean”.

O aventurã!
UE este pânã la ghiºeu, dincolo e

“statul”.
Iar statul nu este niciodatã UE.
Companiile de stat sunt în topul

datornicilor… la stat! Penalitãþile se
acumuleazã, dau contorul peste cap,

dar “Asta e, ce putem face?” UE e
pânã la uºã.

La fel, pânã la poarta spitalului…
Femeia de serviciu, care tocmai a
spãlat cu apã de ploaie, urlã sã oco-
leºti podeaua umedã, liftiera are pro-
priile “norme”, care nu þin cont de
UE, de boli sau de probleme… ªi ea
þipã, dacã nu îi respecþi regulile ne-
scrise, pe care nu ai decât sã le visezi.

La noi, UE se opreºte chiar ºi îna-
inte de spaþiile verzi: “Nu cãlcaþi iar-
ba!” Aici, spre deosebire de spital
sau Fisc, mãcar existã un indicator.

Sau un paznic, plãtit din bani publici
sã strãjuiascã iarba, gata sã se rãs-
teascã ºi el sau sã dea amenzi!

Nu conteazã cã în toate þãrile eu-
ropene, în parcuri se fac picnicuri
(nu grãtare!), se citeºte… direct pe
iarbã.

Un loc unde gãseºti UE este ban-
ca.

Ce-i drept, bãncile sunt instituþii
private.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 4)

Philippe Lhotte, BRD:
“Subiectul legii dãrii în platã
nu este închis”
l Didier Colin: “Darea în platã este un risc
neaºteptat”

Subiectul dãrii în platã nu este
închis, pentru cã este dificil de ºtiut
cum va fi aplicatã legea, a spus, vineri,
Philippe Lhotte, directorul general al
BRD, în cadrul unei conferinþe online
de prezentare a rezultatelor trimestria-
le ale bãncii cãtre investitori.

“Chiar dacã este în vigoare, legea
nu este clarã”, a precizat Lhotte. Po-
trivit acestuia, BRD este o bancã
universalã, cu prezenþã pe toate seg-
mentele, aºa cã se poate reorienta, ca
urmare a legii dãrii în platã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 8)

Scãderea preþului
petrolului îl arde ºi pe
Warren Buffett

Berkshire Hathaway, conglo-
meratul condus de Warren Buf-
fett, a raportat un profit opera-
þional în scãdere, în primul tri-
mestru, rezultatele nereuºind
sã atingã estimãrile analiºtilor,
pe fondul scãderii preþului pe-
trolului ºi a cererii de cãrbune,
care a afectat puternic divizia
feroviarã a companiei, potrivit
Reuters.

Venitul net al multinaþionalei a
crescut la 5,59 miliarde de dolari,
în primul trimestru, faþã de 5,16
miliarde de dolari în aceeaºi perio-
adã a anului trecut. Profitul opera-
þional însã a scãzut cu 12%, la 3,75
miliarde de dolari, faþã de 4,24 mi-
liarde de dolari anul trecut, sub re-
zultatele estimate de analiºti.

Rezultatele mai slabe ale profi-
tului operaþional au survenit pe
fondul scãderii preþurilor petrolu-
lui ºi încetinirii cererii pentru cãr-
bune, care au contribuit la o prã-
buºire cu 25% a profitului BNSF,
la 784 milioane de dolari, precum
ºi a scãderii volumului cifrei de
afaceri cu 5,5%.

În ciuda rezultatelor sub aºtep-
tãri, valoarea de piaþã a acþiunilor
de clasã A ale Berkshire a crescut
la 157,369 dolari per acþiunie,
faþã de 155,501 dolari per acþiu-
nie în urmã cu trei luni, în condi-
þiile în care veniturile au urcat cu
8% faþã de aceeaºi perioadã a
anului anterior, la 52,4 miliarde
de dolari. n
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“Creºterea din sectorul
construcþiilor nu este sustenabilã”
(Interviu cu Marian Petre Miluþ, preºedintele Consiliului de Administraþie

din cadrul PREFAB)

Reporter: În ultima perioadã,
toate cifrele aratã cã sectorul con-
strucþiilor se aflã în creºtere. Care a
fost evoluþia acestuia ºi ce trend a
avut piaþã materialelor de construc-
þii, în ultimul an?

Marian Petre Miluþ: Anul
2015 raportat la 2014, aratã
într-adevãr o creºtere realã în sec-
torul construcþiilor ºi al materiale-
lor de construcþii, pe fondul unor
investiþii care s-au fãcut în special
de cãtre investitori privaþi. Acest
lucru nu este sustenabil ºi trendul
nu poate sã continue fãrã investiþii
mari de infrastructurã care încã
treneazã ºi sunt insuficiente. Mai
grav, considerãm cã întârzierile
sunt din cauza elementelor de na-
turã birocraticã ºi a lipsei de asu-
mare a responsabilitãþii din partea
instituþiilor statului. Toate þãrile
care au trecut prin crizã asemeni
României au încercat sã depãºea-
scã momentele grele prin investiþii
ale statului în domeniul infrastruc-
turii. Din pãcate, în þara noastrã, în
ultimii 3-4 ani, s-a constatat o
încetinire în acest sector.

Pentru 2016, toate companiile au
încercat sã-ºi bugeteze o creºtere
moderatã, dar constatãm, la începu-
tul lunii aprilie, cã poate am fost prea

optimiºti ºi anul electoral pe care-l
parcurgem poate sã fie un an de stag-
nare, ceea ce ar duce la o deteriorare
a situaþiei economice în multe com-
panii. Lipsa unor proiecte care sã uti-
lizeze atât resurse interne financiare,
cât ºi bani europeni, care nu pot fi
decât la îndemâna insitituþiilor sta-
tului, poate creea din nou, în urmãto-
area perioadã, o pierdere importantã
de fonduri europene pentru
România.

Astfel, putem sã tragem o primã
concluzie, cã orice ar face sectorul
privat în sensul adaptãrii la condiþiile
ºi standardele unei pieþe europene,
fãrã implicarea concretã a instituþii-
lor statului, evident ºi a Guvernului,
nu vom putea depãºi, în curând,
standardul de þarã la periferia Euro-
pei. România are potenþial enorm în

zona de dezvoltare a infrastructurii,
cerutã de altfel de toatã lumea, dar,
creând sisteme birocratice în aplica-
rea procesului de dezvoltare, nu vom
face decât sã producem întârzieri ºi
disfuncþii.

Reporter: Care este percepþia oa-
menilor de afaceri din sectorul con-
strucþiilor despre aºa-zisa lege a
bail-in-ului, care presupune inclusiv
confiscarea depozitelor negarantate
pentru salvarea bãncilor cu proble-
me? Se gândesc investitorii sã-ºi re-
tragã banii din depozitele constituite
în bãncile de le noi/din UE, în con-
textul în care Legea Rezoluþiei Ban-
care a intrat în vigoare ºi în Europa la
începutul acestui an?

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Creºterea înregistratã în ultima pe-

rioadã în sectorul construcþiilor nu

este sustenabilã, iar trendul de

creºtere nu poate continua fãrã in-

vestiþii mari în infrastructurã, este

de pãrere Marian Petre Miluþ,

preºedintele Consiliului de Admini-

straþie din cadrul PREFAB.

Domnia sa ne-a vorbit, într-un in-

terviu, atât despre problemele din

domeniu, cât ºi despre evoluþia

companiilor cu capital autohton ºi

despre relaþia acestora cu bãncile.

MINISTERUL COMUNICAÞIILOR:

“Rezultatele Telekom reflectã managementul
ineficient din 2014-2015, dar ºi investiþiile sub
nivelul optim”
lMinisterul urmãreºte cu mare atenþie procesele ºi proiectele care se desfãºoarã
în Telekom România lMCSI: “Responsabilitatea pentru depãºirea termenului
legal privind depunerea bilanþului este asumatã de cãtre societate”

Rezultatele Telekom România pe
primul trimestru din 2016 reflectã
atât managementul ineficient din pe-
rioada 2014-2015, dar ºi investiþiile
în dezvoltarea reþelei sub nivelul op-
tim, conform politicii de investiþii a
acþionarului majoritar, ne-au tran-
smis, la finalul sãptãmânii trecute,

oficialii Ministerului Comunicaþii-
lor ºi pentru Societatea Informaþio-
nalã (MCSI), care deþine 45,99%
din Telekom.

Rezultatele financiare raportate
de Telekom Romania Communi-
cations, fostã Romtelecom, pen-
tru primul trimestru 2016 aratã,

potrivit oficialilor companiei, o
scãdere a veniturilor, dar ºi o ten-
dinþã pozitivã pe segmentele-che-
ie, precum serviciile integrate
fix-mobil, respectiv TV.

A.S.

(continuare în pagina 15)

CONSUM URIAª ÎN INDUSTRIA AUTO ªI
A TELEFOANELOR

Litiul devine un metal tot
mai “preþios”
l Analiºtii îl considerã “noul petrol” sau “noul
aur” l Preþul litiului a crescut de peste douã ori
într-un deceniu

Cererea de vehicule electrice
se extinde tot mai mult la ni-
vel global, iar stadiul actual

pare sã fie doar un început, spun
specialiºtii, anticipând cã, în urmã-
torii 5-10 ani, consumul de litiu va fi
uriaº.

Cererea mare de litiu vine din
trei “mega industrii”: cea a dispo-
zitivelor electronice (telefoane,
PC-uri etc.), cea a vehiculelor elec-
trice ºi sectorul stocãrii de energie.

Conform Market Watch, produ-

cãtorul american de autovehicule
“Tesla Motors” Inc., care “agitã”
industria auto cu modelele sale de
maºini electrice, remodeleazã ºi
pieþele metalelor. Market Watch
noteazã cã “Tesla”, dar ºi alþi pro-
ducãtori de vehicule electrice,
“înghit” acest metal uºor (litiu) în
procesele de fabricare a bateriilor
litiu-ion.

A.V.
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