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PURTÃTOR DE CUVÂNT, FÃRÃ CUVÂNT

ASF - prima zi,
credibilitate de 100%

Am cerut ieri Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF) o copie dupã
documentul ASF SI/DRA nr.
2690.1/18.06.2019, întocmind solicita-
rea strict în conformitate cu Modelul
din ANEXA nr. 4 a NORMELOR
METODOLOGICE din 7 februarie
2002 de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces
la informaþiile de interes public,
aºa cum m-a învãþat comenta-
riul unui cititor, la articolul “Zia-
rul BURSA a fãcut Plângere
prealabilã contra Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã
(ASF)”/BURSA / 14 octombrie.

Se pare cã nu putem conta pe onoa-
rea conducerii ASF, pentru cã, în pofi-
da declaraþiei fãcute de bunavoie ºi ne-
silitã de nimeni, de faþã cu zeci de mar-
tori, cã va rãspunde întrebãrilor din
Scrisoarea deschisã pe care i-a adre-

sat-o ziarul BURSA (la 2 septembrie),
la aproape o lunã ºi jumãtate dupã
aceea, nu a dat niciun rãspuns.

În virtutea noului purtãtor de cuvânt
ASF,"încã se mai lucreazã la rãspun-
suri" ºi deoarece nu este “decât” un de-
mers jurnalistic, nu existã un termen

scadent al acestei lucrãri.
Adicã, adio!
Reamintirea cã asta încalcã

onoarea cuvântului dat nu l-a
impresionat pe fostul jurnalist
care a schimbat baricada, de-
venind purtãtor de cuvânt.

Purtãtordecuvânt, fãrãcuvânt.
Desigur, aceasta este o trecere bru-

scã de la declarata bunavoinþã de co-
municare, la ostilitate fãþiºã cu atât mai
nejustificatã cu cât amabilitatea figu-
reazã în fiºa de post a comunicatorului
ºi ar trebui sã-i fie calitate naturalã.

(continuare în pagina 9)

VACCIN ANTI COVID - 19

Miliarde investite în
cercetare, achiziþionare
ºi ajutoare

Întreaga omenire încã aºteaptã vac-
cinul izbãvitor. Toatã lumea ºtiinþificã
este în alertã, iar statele ºi instituþiile
financiare oferã sume fãrã precedent
pentru obþinerea ”injecþiei” care sã
liniºteascã lumea. Accesul la vaccin
reprezintã o altã problemã ºi pentru re-
zolvarea acesteia Consiliul de Admi-
nistraþie al Bãncii Mondiale a aprobat
un plan de ajutoare de 12 miliarde de
dolari pentru a garanta þãrilor în curs

de dezvoltare cã pot cumpãra produsul
când acesta va fi accesibil. Finanþarea
ar putea permite vaccinarea a pânã la
un miliard de persoane. Banca Mondia-
lã intenþioneazã sã trimitã un “semnal
cercetãrii ºi industriei farmaceutice cã
cetãþenii din þãrile în curs de dezvoltare
trebuie sã aibã ºi ei acces la vaccinuri
COVID-19 sigure ºi eficiente”.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

Corectarea deficitelor
externe nu se poate face
fãrã corectarea
deficitului bugetar

Continuãm sã consumãm pe datorie
ca ºi cum mâine nu ar mai exista, dupã
cum aratã ºi ultimele datele referitoare
la adâncirea dezechilibrului
dintre exporturi ºi importuri.

În primele opt luni ale ace-
stui an, deficitul comercial a
crescut cu o ratã anualã de
5,9%, pânã la 11,52 miliarde de
euro, pe fondul unei scãderi
anuale de 15,3% a exporturilor
ºi a unei scãderi de 11,2% a im-
porturilor.

În ultimii cinci ani, deficitul comer-
cial a crescut cu o medie anualã de
aproape 24%. Faþã de minimul înregi-
strat dupã criza de la sfârºitul deceniu-
lui trecut, din 2013, deficitul comer-

cial a crescut de 3 ori pânã în 2019 ºi a
depãºit 17 miliarde de euro (vezi grafi-
cul 1).

Corectarea acestui deficit co-
mercial ºi a deficitului de cont
curent nu se poate face fãrã co-
rectarea durã a deficitului buge-
tar, pe fondul corelaþiei ridicate
dintre aceste douã variabile, în
special dupã criza de la sfârºitul
deceniului trecut (vezi graficul
2).

Pentru acest an, FMI estimeazã cã
deficitul de cont curent va ajunge la
5,5% din PIB, de la 4,7% în anul pre-
cedent, pe fondul unei creºteri a defici-
tului bugetar pânã la 8,9%, de la 4,6%.

(continuare în pagina 12)
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SCANDAL ÎN SECTORUL PÂINII

Fãrã ambalaj sau
fãrã Covid?

F
ãrã ambalaj sau fãrã CO-
VID? Aceasta a fost între-
barea care a dominat, ieri,
dezbaterea online organi-
zatã de Autoritatea Naþio-
nalã pentru Protecþia Con-
sumatorilor (ANPC), pe
marginea proiectului de Or-

din ce prevede reglementarea vânzãrii
pâinii în vrac.

Însã, îndoielile unora referitoare la
siguranþa sanitarã a produselor ali-
mentare neambalate nu sunt de ieri,

discuþiile pe subiect au debutat în
urmã cu ceva vreme, opiniile fiind
împãrþite.

La baza dezbaterilor de ieri a stat
Studiul privind riscurile ºi cãile de
transmitere ºi contaminare cu virusul
SARS-CoV 2 prin intermediul unor
produse de panificaþie, realizat de
Universitatea din Bucureºti. Conte-
stat de o parte dintre cei prezenþi la
discuþii, acesta aratã cã, în cazul în
care o persoanã contaminatã sau in-
fectatã cu noul coronavirus atinge un

produs ambalat, virusul nu penetrea-
zã ambalajul. În acelaºi timp, cerce-
tarea evidenþiazã cã virusul rezistã
pe suprafeþele produselor cu atât mai
mult cu cât acestea au porii mai mari,
pâinea încadrându-se în acest tip de
produse.

Specialiºtii care au contribuit la
efectuarea acestui studiu au subliniat,
la finalul lunii trecute, când au pre-
zentat lucrarea, cã, ”dupã punerea în
contact a foliilor de ambalaj cu proba
biologicã, deºi a fost decelatã prezen-

þa virusului pe faþa externã a pungii de
ambalaj la toate intervalele de timp
testate, nu s-a evidenþiat prezenþa vi-
rusului pe faþa internã a acestuia. În
acelaºi timp, dupã punerea în contact
a suspensiilor cu încãrcãturã viralã di-
rect cu eºantioanele de probe de pâi-
ne, a fost decelatã prezenþa virusului
pe acestea la toate intervalele de timp
testate”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

AUREL POPESCU, ROMPAN:

“Pâinea sã se poatã
vinde atât asistat, cât
ºi prin autoservire, cu
respectarea
condiþiilor de
siguranþã alimentarã”

Sã ambalãm toate produsele de pa-
nificaþie înseamnã sã dãm drumul tot
mai mult vânzãrilor din import, este de
pãrere Aurel Popescu, preºedintele
Patronatului Român din Industria de
Morãrit, Panificaþie ºi Produse Fãino-
ase (ROMPAN), apreciind cã un
Ordin dat ANPC ar trebui sã stabilea-
scã urmãtoerele: “Comercializarea
produselor de panificaþie ºi patiserie
vrac se poate face atât prin vânzare asi-
statã, cât ºi prin autoservire, cu respec-
tarea condiþiilor de siguranþã alimenta-
rã atât pentru expunere, cât ºi pentru
autoservire.

(continuare în pagina 9)

AUREL SIMION, SECRETAR DE

STAT MADR:

„Personal, nu aº dori
sã schimbãm modul
de lucru actual”

Dacã se va merge exclusiv pe pâi-
nea ambalatã, nu vom mai gãsi la raft
pâine caldã, considerã Aurel Simion,
secretar de stat în Ministerul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurarle (MADR),
care a vorbit în nume personal. Oicia-
lul a menþionat: ”Personal, nu aº vrea
sã schimbãm modul de lucru actual,
nici pe cel de vânzare. Nu voi fi de
acord ca micul producãtor sã disparã
de pe piaþã”.

Gabriela Gârban, expert în cadrul
MADR, susþine cã atâta vreme cât nu
existã un argument ºtiinþific pentru
transmiterea unei boli printr-un ali-
ment nu existã motivaþie pentru
schimbarea legii: ”Producãtorii mici
nu au posibilitatea sã facã ambalare ºi
etichetare, de aceea aº sfãtui ca, pe cât
posibil, toate ambalajele utilizate sã
poatã fi reciclabile”. n

COSMINA SIMION, VEL PITAR:

“Iniþiativa ANPC este
binevenitã, întrucât
creazã un cadru
legislativ unitar“

Iniþiativa legislativã a ANPC este
binevenitã, aceasta creând un cadru le-
gislativ unitar, în contextul în care cu-
prinde ºi normele ministerului de re-
sort, ce prevãd ca, în producþia de de-
sfacere, sã se ia mãsuri astfel încât sã
nu se permitã alegerea manualã de cã-
tre cumpãrãtori, este de pãrere Cosmi-
na Simion, care reprezintã producãto-
rul Vel Pitar.

Conform domniei sale, în Europa
nu existã o vânzare neasistatã a produ-
selor de panificaþie. Cosmina Simion a
subliniat: “Nu credem cã adoptarea
Ordinului ANPC va duce la un preju-
diciu dezastruos al industriei pentru
produsele neambalate. Consumatorul
are o temere acum pentru aceste pro-
duse neambalate.

(continuare în pagina 9)

COSTEL STANCIU, ASOCIAÞIA PRO

CONSUMATORI:

“Vânzarea asistatã
a produselor de
panificaþie - indicator
de civilizaþie“

Vânzarea asistatã a pâinii ºi a pro-
duselor de panificaþie proaspete este
un indicator de civilizaþie, necesar,
care trebuie reglementat, indiferent cã
România se aflã sau nu într-un anumit
context epidemiologic, este de pãrere
Costel Stanciu, preºedintele Asocia-
þiei Pro Consumatori. Costel Stanciu a
subliniat, ieri, în cadrul dezbaterii or-
ganizate de ANPC: “APC susþine pro-
iectul de ordin iniþiat de ANPC cu pri-
vire la vânzarea asistatã a acestor pro-
duse care fac parte din alimentaþia no-
astrã de zi cu zi. Vânzarea asistatã a
pâinii ºi produselor de panificaþie pro-
aspete este un indicator de civilizaþie,
necesar, care trebuie reglementat, in-
diferent cã România se aflã sau nu
într-un anumit context epidemiologic!

(continuare în pagina 9)

Aºa arãta o brutãrie în timpurile bune - fãrã ambalarea pâinii, fãrã mascã ºi mãnuºi pentru vânzãtoare ºi fãrã mascã obligatorie pentru cumpãrãtor.

Pandemia a schimbat aceastã nepãsare faþã de mãsurile stricte de igienã.


