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“Revenirea la normal va fi
posibilãcândvomaveavaccin
împotriva Sars Cov 2”

(Interviu cu Dr. Adrian Marinescu, Institutul Naþional Matei Balº)

Reporter: Care sunt mãsurile care
pot fi relaxate în prima fazã dupã 15
mai 2020?

Adrian Marinescu: Începerea rela-
xãrii mãsurilor anunþatã pentru data de
15 mai este totuºi condiþionatã de dova-
da la nivel de cifre cã suntem pe o curbã
descendentã în mod clar. În prima fazã,
vorbim despre posibilitatea de a circula
liber în interiorul localitãþii fãrã sã mai
avem nevoie de declaraþie. Vom putea
sã mergem într-un grup de maximum
trei persoane. Se vor deschide în prima
fazã parcurile (dar nu ºi locurile de joa-
cã), frizeriile ºi spaþiile comerciale care
au intrare direct din stradã. Fac preciza-

rea cã hotelurile vor fi deschise, dar nu
ºi restaurantele din incintã.

Reporter: Când preconizaþi cã pot
fi redeschise restaurantele, cafenelele
ºi barurile?

Adrian Marinescu: Dupã o perio-
adã de douã sãptãmâni din momentul
relaxãrii vor putea fi deschise; în pri-
ma fazã cele care sunt în spaþiu de-
schis, ulterior restaurantele la interior.
În acest caz, va exista o spaþiere a me-
selor ºi nu va fi folosit bufetul suedez.

A consemnat
GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 10)

Economia nu trebuie guvernatã
de medici ºi de ISU

Aºa cum sãnãtatea publicã nu intrã
în sfera de competenþã a antreprenori-
lor ºi a economiºtilor, economia nu
trebuie guvernatã de medici, de
comisia pentru management
clinic ºi epidemiologic Co-
vid-19 sau Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã. Observ de o
lunã ºi jumãtate cum un bata-
lion de medici, ºeful ISU, Cer-
cel, reprezentantul României la
OMS au acaparat toate canalele
tv unde au oportunitatea sã-ºi
exprime ideile, uneori pânã la delir, de
interpretare, sã ne dea sfaturi despre ce
trebuie sã facem noi zilnic sau dupã 15
mai când se preconizeazã o relaxare a
restricþiilor, cum ar trebui organizatã
activitatea economicã respectând “di-
stanþarea socialã” (când asta este altce-
va !), când ar trebui sã înceapã activi-
tatea economicã sau sã se deschidã

ºcolile. Când medicii dau sfaturi sau
domnul Arafat (declaraþie 28 aprilie)
ne ameninþã la televizor cã daca nu re-

spectãm restricþiile de circula-
þie s-ar putea prelungi perioada
de restricþii, nu se gândesc câte
sute de milioane de euro pe zi
se pierd în economie. La o cifrã
de afaceri de 336 miliarde euro
(în decembrie 2018, datele pe
2019 nu le am încã) realizatã de
toate firmele din România
într-un an s-ar putea pierde, te-

oretic, aproximativ 920 milioane euro
pe zi, în ipoteza în care toate activitãþi-
le economice ar fi închise.

Din întâmplare nu toate activitãþile
sunt închise, dar din martie ºi pânã în
prezent se pierd sute de milioane de
euro pe zi din tranzacþii care nu se mai
fac.

(continuare în pagina 9)

A
nunþul preºedintelui Klaus Iohannis privind începerea relaxãrii mã-

surilor luate în starea de urgenþã, începând cu 15 mai, a creat o stare

generalã de aºteptare în rândul populaþiei, care doreºte sã revinã

rapid la viaþa normalã de dinainte de pandemie. Specialiºtii susþin

cã de modul gradual în care vor fi luate mãsurile de relaxare, de respectarea în

continuare, cu stricteþe, a mãsurilor de prevenþie, de modul în care va evolua

pandemia ºi de rapiditatea cu care vor fi realizate un vaccin eficient sau un

mod de terapie la nivel global va depinde data la care ne putem relua viaþa pe

care o aveam înaintea instaurãrii stãrii de urgenþã. Despre ce se va întâmpla

dupã 15, ne-a vorbit, într-un interviu, doctorul Adrian Marinescu, medic pri-

mar Boli Infecþioase, în cadrul Institutului Naþional Prof. Dr. Matei Balº, unul

dintre principalii comunicatori despre Covid 19 din þara noastrã, în timpul aces-

tei pandemii.

VALENTIN
M. IONESCU

Sentix: Noaptea cea mai
întunecatã este înaintea zorilor

Încrederea investitorilor în econo-
mia zonei euro s-a menþinut aproape
de minimul istoric ºi în luna mai 2020
(vezi graficul), conform celui
mai recent raport de la Sentix
GmbH, pe fondul unei noi cãde-
ri masive a componentei referi-
toare la situaþia curentã.

Dupã minimul istoric de -42,9
puncte înregistrat luna trecutã,
indicele agregat al încrederii a
crescut pânã la -41,8 puncte, în
condiþiile unei creºteri cu 12,8 puncte
a indicelui aºteptãrilor, pânã la -3.

“Zona euro traverseazã o crizã pro-
fundã”, se aratã în raport, pe fondul ce-
lei de-a patra scãderi consecutive a in-
dicelui situaþiei curente pânã la un nou
minim istoric, de -73 de puncte, de la

-66 de puncte în luna precedentã.
Indicele încrederii la nivel global a

înregistrat, de asemenea, tot o creºtere
aproape imperceptibilã, de 0,2
puncte, pânã la -32 de puncte,
în condiþiile în care indicele si-
tuaþiei curente a atins un nou
record minim, de -60,5 puncte,
dupã -52,3 puncte în luna ante-
rioarã.

Cu toate acestea, raportul de
la Sentix include o serie de

semnale optimiste. “Atunci când no-
aptea este cea mai întunecatã, se apro-
pie zorii”, afirmã autorii raportului, iar
rolul zorilor este atribuit “relaxãrii re-
stricþiilor impuse asupra activitãþii
economice”.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

ANALIZÃ BLOOMBERG:

Redresarea pieþei petrolului -
posibil sã dureze decenii, nu ani
l Fluxurile de petrol din conducte ºi vânzãrile de combustibli
din benzinãrii sugereazã cã scãderea cererii de þiþei a atins
punctul cel mai de jos la mijlocul lunii aprilie

Fluxurile de petrol din conducte ºi
vânzãrile de combustibli din benzinã-
rii, la nivel mondial, sugereazã cã scã-
derea cererii de þiþei a atins, probabil,
punctul cel mai de jos la mijlocul lunii
aprilie ºi a început sã se redreseze uºor,
potrivit unei analize Bloomberg, care
aratã, însã, cã revenirea este extrem de
înceatã ºi va dura foarte mult. În opinia
unor specialiºti din domeniu, reface-
rea cererii ar putea sã dureze chiar de-
cenii, nu doar câþiva ani.

“Cred cã am trecut de nivelul cel mai
de jos al cererii”, declarã Marco Du-
nand, co-fondator al Mercuria Energy
Group Ltd., una dintre primele cinci
mari case de comerþ cu petrol la nivel
mondial. Conform Bloomberg, traderii
de petrol cred cã este posibil sã dureze
ani buni redresarea cererii globale de þi-
þei pânã la nivelul de dinaintea pande-
miei de Covid-19, de aproximativ 100
de milioane de barili pe zi. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Confruntarea de la
SIF Transilvania continuã

Gruparea din Consiliul de Suprave-
ghere al SIF Transilvania (SIF3) coa-
gulatã în jurul lui Constantin Frãþilã ºi
abilitatã de ASF sã comunice prin
site-ul bursei în numele societãþii, a
transmis ieri BVB un raport curent
care conþine un set de decizii de la
AGOA din 28 aprilie care sunt diferite
faþã de deciziile comunicate de grupa-
rea Fercalã-Szabo-Carapiti dupã
concluzionarea adunãrii.

Raportul grupãrii Frãþilã conþine 6
decizii diferite, deºi cvorumul invocat
este acelaºi, de 50,56% din drepturile
de vot. Potrivit raportului de ieri tran-
smis BVB, cel mai important, acþiona-

rii ar fi aprobat la AGA din 28 aprilie
pornirea acþiunii în rãspundere împo-
triva lui Mihai Fercalã ºi Dumitru
Carapiti.

Totodatã, raportul privind deciziile
AGOAdin 28 aprilie al grupãrii Frãþilã
mai diferã de cel al grupãrii Fercalã în
sensul aprobãrii a 3 puncte (respinse
iniþial) privind desemnarea lui Marius
Adrian Moldovan ca persoanã împu-
ternicitã sã exercite în justiþie acþiunile
în rãspundere împotriva lui Fercalã,
Carapiti ºi Szabo.

M.G.
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