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Suntem pe primul loc în
UE dupã numãrul

îmbolnãvirilor Covid 19
l Peste 30.000 de persoane au ieºit din izolare ºi 1300 din carantinã, dupã decizia CCRl Simin-Aysel
Florescu, director medical Spitalul Victor Babeº: „Nu mãsurile de relaxare în sine au dus la actuala
situaþie, ci proasta interpretare a acestora” lAdrian Marinescu, medic primar Boli Infecþioase, Institutul
Naþional Matei Balº: „Am intrat pe o pantã ascendentã care va continua ca urmare a efectului de domino”

C
ifrele sãptãmânii - 397,
555, 614… acestea sunt
raportãrile noilor infectãri
cu Covid-19 în ultimele
trei zile, arãtându-ne ce se
întâmplã când mãsurile de
relaxare luate de autoritãþi
sunt interpretate dupã ure-

che, dupã filosofia de viaþã a fiecãruia
ºi când instituþiile publice ºi companii-
le private sunt incapabile sã înþeleagã
faptul cã respectarea restricþiilor este
în beneficiul tuturor.

Dacã în prima zi de relaxare, în sta-
re de alertã, dupã starea de urgenþã,
aveam 190 de noi cazuri de infectare -

conform raportãrii din 15 mai, la rela-
xarea din 1 iunie - redeschiderea tera-
selor - am consemnat 140 de noi infec-
tãri, în 15 iunie - 166 de infectãri,
începând din 17 iunie - odatã cu pre-
lungirea stãrii de alertã - s-a intrat
într-o perioadã de zig-zag, odatã cu
cele 345 de noi cazuri de îmbolnãvire.
Montagne-ul rousse-ul pandemiei a þi-
nut pânã la sfârºitul lunii iunie, când
am intrat pe un trend ascendent care
ne-a dus la recordul nedorit de ieri:
614 noi cazuri de infectare cu noul co-
ronavirus în 24 de ore, a doua zi
consecutiv pe primul loc în Uniunea
Europeanã la numãrul de cazuri

raportate.
Practic, toatã munca depusã de au-

toritãþi ºi cadrele medicale în timpul
stãrii de urgenþã s-a dus pe apa Sâmbe-
tei în timpul stãrii de alertã. Iar toþi
sunt nevoiþi sã reia lupta cu pandemia,
în timp ce numãrul de cazuri creºte de
la o zi la alta.

Ce ne-a dus în acest punct? Con-
form specialiºtilor existã mai mulþi
factori care au concurat la rãspândirea
comunitarã a pandemiei. Deºi de la ni-
vel central s-a cerut autoritãþilor locale
sã suplimenteze numãrul mijloacelor
de transport în comun sau sã reducã
timpii de staþionare a acestora în depo-

uri ºi autobaze, în realitate lucrurile
stau exact pe dos. Garniturile de me-
trou sunt arhipline la orele dimineþii,
tramvaiele circulã aglomerat în orele
de vârf, autobuzele sunt în aceeaºi
situaþie.

Pentru o decongestionare a trans-
portului în comun, Guvernul recoman-
da ca timpul de lucru al angajaþilor sã
fie fracþionat de cãtre companii, astfel
încât oamenii sã nu plece toþi în acelaºi
timp la muncã ºi sã nu se întoarcã la
aceeaºi orã, toþi, acasã.

GEORGE MARINESCU
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CAUZA ªERBAN PRIVIND CREDITELE ÎN CHF

Debitorii ºi avocaþii,
dezamãgiþi de hotãrârea
CJUE asupra clauzelor
abuzive
l Piperea: “Totul revine acum la mâna judecãtorilor interni”

Atât debitorii, cât ºi avocaþii s-au
arãtat dezamãgiþi de mult aºteptata ho-
tãrâre pronunþatã, ieri, de Curtea Euro-
peanã pentru Justiþie (CJUE) în cauza
ªerban, care vizeazã creditele în franci
elveþieni (CHF).

Clauzele contractule care nu au fost
negociate cu consumatorii nu intrã sub
incidenþa reglementãrilor europene ce
privesc clauzele abuzive, reiese din de-
cizia CJUE. Pronunþarea instanþei eu-
ropene aratã: „Articolul 1 alineatul (2)
din Directiva 93/13/CEE a Consiliului
din 5 aprilie 1993 privind clauzele abu-
zive în contractele încheiate cu consu-
matorii trebuie interpretat în sensul cã o
clauzã contractualã care nu a fãcut
obiectul unei negocieri individuale, ci
reflectã o normã care, potrivit legii na-
þionale, se aplicã între pãrþile contrac-

tante în lipsa unui acord diferit în acea-
stã privinþã, nu intrã în domeniul de
aplicare al acestei directive”.

Avocatul Gheorghe Piperea a scris,
ieri, pe pagina sa de Facebook: “Sin-
gurul pasaj din decizia CJUE care mai
poate ajuta consumatorii este urmato-
rul: «Curtea a statuat cã îi revine in-
stanþei naþionale sarcina sã verifice
dacã clauza contractualã vizatã reflec-
tã dispoziþii de drept naþional care se
aplicã în mod imperativ între pãrþile
contractante independent de alegerea
lor sau dispoziþii de naturã supletivã ºi,
prin urmare, aplicabile automat, cu
alte cuvinte în lipsa unui acord diferit
între pãrþi în aceastã privinþã».

EMILIA OLESCU
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ANALIZÃ SEEKING ALPHA PENTRU
TRIMESTRUL SECUND:

Creºteri solide pe
pieþele materiilor prime,
dupã declinul puternic
din primul trimestru
l Cea mai bunã evoluþie a avut-o preþul benzinei, cu un
plus de 102,72%

Pieþele materiilor prime s-au redre-
sat în cel de-al doilea trimestru din
2020, dupã ce pandemia de coronavi-
rus a provocat un declin puternic în do-
meniu, în primele trei luni ale anului
curent, potrivit unei analize publicate
de seekingalpha.com.

Analiza, realizatã de Andrew
Hecht, veteran al pieþelor de pe Wall
Street, noteazã cã o clasã de active ce
include 29 de materii prime tranzac-
þionate în SUAºi Marea Britanie a scã-
zut cu 17,77% în primele trei luni din
2020, faþã de finele lui 2019, iar în tri-
mestrul al doilea ºi-a revenit, urcând
cu 13,75%.

În prima jumãtate a anului curent,
acest grup de active a înregistrat un
minus de 10,63%, comparativ cu un
avans de 10,98% în 2019, respectiv un
declin de 6,82% în 2018.

Cea mai bunã evoluþie, în grupul de
active menþionat, a avut-o benzina, în
perioada aprilie-iunie 2020, cu un plus

de 102,72%, urmatã de petrolul WTI
tranzacþionat la NYMEX, cu o
creºtere de 91,75%. Petrolul Brent, co-
tat la ICE Futures Europe, a urcat cu
80,77%. Cotaþia pãcurei a crescut cu
18,47% în intervalul aprilie-iunie
2020.

La polul opus, cea mai slabã evolu-
þie a avut-o cafeaua tranzacþionatã la
ICE, cu o scãdere de 15,93%, potrivit
sursei.

Analiza mai noteazã cã preþul pala-
diului a scãzut cu 14,66% în trimestrul
al doilea, iar cotaþia grâului tranzacþio-
nat la CBOT – cu 13,85%.

Ca dovadã a redresãrii majoritãþii co-
taþiilor mãrfurilor stã ºi dinamica indice-
lui Baltic Dry, care mãsoarã evoluþia
preþurilor transportului maritim al mate-
riilor prime: acesta a urcat cu 227,37%
în perioada aprilie-iunie 2020.

A.V.
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