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Sistem de sãnãtate în cârje,
economie pe butuci

M
ãine se împlineºte un
an de la primul caz de
infectare cu SARS
CoV 2 în þara noa-
strã. În seara zilei de
26 februarie 2020,
fostul ministru al Sã-

nãtãþii, Victor Costache, ºi secretarul de
stat Raed Arafat, ºeful Departamentului
pentru Situaþii de Urgenþã, anunþau cã a
fost depistat, la noi, pacientul zero infec-
tat cu noul coronavirus. Era vorba despre
un tânãr din judeþul Gorj care intrase în
contact cu un italian din localitatea Rimi-
ni, bolnav de Covid-19. La scurt timp a

fost declaratã oficial pandemia de coro-
navirus, de cãtre OMS. De atunci ne-am
confruntat cu un carusel al Covid-19 în
privinþa numãrului zilnic de infectãri, cu
o creºtere alarmantã în unele luni a per-
soanelor internate la ATI, cu o mulþime
de date ºi informaþii oficiale, cu o explo-
zie de fake-news, dar ºi cu bâlbe din par-
tea decidenþilor politici, care ar fi trebuit
sã ia mãsuri coerente, menite sã aducã
încrederea cetãþenilor în cei responsabili
cu diminuarea pandemiei.

Luate prin surprindere, autoritãþile
noastre nu au reuºit tot timpul sã se coor-
doneze, izbucnind, periodic, scandaluri

la nivel de ministere ºi ºefi de spitale,
precum ºi discuþii contradictorii ºi prote-
ste care s-au finalizat inlcusiv cu demisii
ºi schimbãri din funcþii.

În plan economic, criza sanitarã a
obligat la digitalizarea întregii activitãþi,
având atât câºtigãtori (în special comer-
þul online, firmele de curierat, de logisti-
cã, de distribuþie, cele din domeniul pro-
duselor farmaceutice ºi medicale, pre-
cum ºi cele din domeniul construcþiilor),
cât ºi pierzãtori (antreprenorii din turism,
HoReCa ºi companiile care produc pen-
tru export).

La aproape un an de pandemie, Rom-

ânia înregistreazã un total de 788.048 de
cazuri de persoane infectate, 731.049 de
pacienþi vindecaþi, 20.086 decese,
5.961.208 teste RT-PCR efectuate,
270.740 de teste rapide antigenice, dar ºi
peste 850.000 de persoane vaccinate din
etapele I ºi II, cu cele trei tipuri de vaccin
aprobate pânã acum de Comisia Europe-
anã: Pfizer-BioNTech, Moderna ºi Astra
Zeneca. Aproape 81% dintre persoanele
vaccinate au primit doze Pfizer, 10% -
Astra Zeneca ºi 9% - Moderna.

GEORGE MARINESCU
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Tendinþa instanþelor:
reechilibrãri de curs la
valoarea de 3-3,2 lei
pentru un CHF
R

ecenta practicã a instanþelor în ma-
teria adaptãrii contractelor de credit
încheiate în CHF se orienteazã cã-

tre o îngheþare a cursului la valoarea de
3,2 lei pentru un franc elveþian (CHF),
curs ce urmeazã a fi aplicat pentru viitor.

Dupã cum ºtim, aplicarea impreviziu-
nii, respectiv a remediului judiciar (a so-
luþiei de adaptare) este lãsatã la aprecie-
rea judecãtorului, care, în funcþie de
împrejurãrile cauzei va decide modalita-
tea în care va continua contractul, în ciu-
da existenþei sau nu a unei cereri exprese
din partea consumatorului.

Constatând aceastã tendinþã în practi-
ca noastrã, voi încerca sã argumentez de
ce aceastã soluþie nu este, poate, cea mai
echitabilã pentru consumator. Înainte de
a face însã aceastã analizã, trebuie totuºi
sã fac menþiunea cã apreciez ºi salut inte-
resul manifestat al anumitor instanþe de a
identifica totuºi un remediu.

Astfel, fãrã a fi nemulþumitã complet
(ºi ca sã nu ni se ia darul), voi spune în fe-
lul urmãtor:

Cred cã soluþia pleacã de la ideea de
împãrþire echitabilã a riscului între credi-
tor ºi debitor, precum ºi de la procentul de
52,6% prevãzut de recenta definiþie a im-

previziunii în contractele de credit înche-
iate în valutã, prevãzut de legea 77/2016
modificatã prin legea 52/2020. Principiul
este corect, însã ceea ce se omite din pun-
ctul meu de vedere, în aceastã ecuaþie,
este faptul cã debitorul a suportat deja
acest risc vreme de 12-13 ani, în integrali-
tate. Este adevãrat cã legea prevede acum
un prag de 52,6%, însã nu trebuie sã uitãm
cã aceastã constatare a legiuitorului a in-
tervenit la aproximatv 12 ani de la înche-
ierea acestor contracte, ºi nu în T0, astfel
cã nu poate fi primitã ideea cã o reechili-
brare pentru viitor la valoarea de 52,6% ar
fi o soluþie echitabilã pentru debitor.

Cum prin mecanismul impreviziunii
nu se poate dispune remediul decât pentru
viitor, echitatea se va produce doar pentru
2 sau 2/3 din durata contractului, deoarece
aceste contracte sunt încheiate pentru o
perioadã minimã de 30 de ani. Cum con-
sumatorul nu avea posibilitatea invocãrii
impreviziunii anterior intrãrii în vigoare a
Legii dãrii în platã, nu poate fi reþinutã o
culpã în sarcina sa, respectiv o lipsã de in-
teres în solicitarea unui remediu.

ALEXANDRA IANUL
(FOSTÃ BURADA)
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“Electrica are planuri de
expansiune în producþie,
în special din surse
regenerabile ”
(Interviu cu doamna Corina Popescu, director general Electrica)

l “Am simplificat procesul de contractare, iar în acest
moment clienþii care vor sã încheie un contract concurenþial
trebuie sã prezinte un singur document”l “Planul de
investiþii pentru companiile de distribuþie se ridicã anul
acesta la 500 milioane lei”

Reporter: Cum aþi încheiat anul 2020
ºi cu ce speranþã aþi intrat în 2021?

Corina Popescu: Aº începe cu o defi-
nire generalã a modului în care am tra-
versat noi, Grupul Electrica, anul 2020 -
cu reuºite, în ciuda contextului cel puþin

complex, ca sã nu spun de-a dreptul difi-
cil ºi cu paºi importanþi în parcurgerea
strategiei noastre de dezvoltare.

A CONSEMNAT
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

Electrica face toate eforturile pentru a facilita tranziþia clienþilor în

piaþa concurenþialã, ne-a spus, într-un interviu, Corina Popescu, di-

rectorul general al grupului Electrica. Domnia sa ne-a precizat cã

Electrica a simplificat procesul de contractare, iar în acest moment

clienþii Electrica Furnizare care vor sã încheie un contract în piaþa

concurenþialã trebuie sã prezinte un singur document oficial, actul

de identitate, indiferent cã decid sã încheie un contract accesând pa-

gina de internet a companiei sau cã merg într-un centru de relaþii cu

clienþii.

Electrica ºi-a propus ca, în acest an, nu doar sã pãstreze cel mai mare

portofoliu de clienþi din piaþa de energie electricã, dar ºi sã atragã

noi consumatori, conform Corinei Popescu. Directorul general al

Electrica a afirmat cã grupul are planuri de expansiune ºi în zona de

producþie, în special din surse regenerabile.

Dupã un an de pandemie, sistemul nostru
de sãnãtate este încã depãºit de situaþie

P
rimul caz de coronavirus din þara noastrã a instaurat panicã, iar sistemul de
sãnãtate nu avea resursele necesare sã lupte contra Covid-19 ºi a fost nevoie
de mari eforturi, pentru ca pacienþii sã primeascã îngrijirile necesare. De

atunci a trecut un an, dar sistemul de sãnãtate din þara noastrã este încã depãºit de
situaþie, susþin chiar ºi cadrele medicale.

Începutul lui 2020 a adus în lume virusul SARS-CoV-2 care a infectat pânã ieri
peste 112,75 milioane de oameni. Pe 31 decembrie 2019, un site al guvernului chi-
nez anunþa depistarea unei „pneumonii cu o cauzã necunoscutã” care ar fi avut la
bazã un virus provenit dintr-o piaþã de fructe de mare din oraºul Wuhan, oraº ce a
devenit epicentrul planetar al focarului de infecþie. (JULIA PANDI)

(continuare în pagina 3)

MINISTERELE SINGURÃTÃÞII

Combaterea pandemiei a îmbolnãvit
sufletele

E
fectele directe ale coronavirusului sunt cunoscute de toatã lumea ºi sunt com-
bãtute, atât cât se poate, de cãtre specialiºti. Efectele indirecte ale pandemiei
au început sã iasã la ivealã, iar concluziile sunt absolut îngrijorãtoare. Depre-

sia, izolarea completã, anxietatea, violenþa în familie, gândurile suicidale sunt
câteva dintre problemele cauzate indirect de mãsurile luate la nivel global pentru
combaterea crizei sanitare.

Dacã pentru coronavirus s-a vorbit cu speranþã de un vaccin, care a ºi apãrut,
pentru ”necazurile” de mai sus este greu de crezut cã va putea fi realizat vreodatã
un ser tãmãduitor. (OCTAVIAN DAN)

(continuare în pagina 3)

Multiplicarea subscrierilor
la un IPO provoacã
scandal la Bursa din
Hong Kong
l Investitorii de retail, în atenþielOferta New Horizon,
suprasubscrisã de 4.132 de ori

H
ong Kong Exchanges & Clearing
Ltd. (HKEX), Bursa de Valori din
Hong Kong, investigheazã dacã in-

vestitorii de retail au încãlcat legea prin
plasarea de ordine de subscriere multiple
prin care au urmãrit sã-ºi creascã ºansele
de a participa la oferta publicã iniþialã
(IPO) a producãtorului chinez de dispo-
zitive medicale New Horizon Health
Ltd., conform unor surse citate de presa
internaþionalã.

HKEX, prin intermediul registratoru-
lui de acþiuni Tricor, le-a solicitat broke-
rilor implicaþi în acest IPO sã furnizeze
numele ºi numerele cãrþilor de identitate
ale investitorilor de retail cãrora le-au
fost alocate acþiuni, potrivit surselor, care
adaugã cã HKEX vrea o confirmare din
partea brokerilor cã “au urmat procedura
adecvatã ºi au respins ordinele multiple
sau pe cele multiple suspecte”.

Prin aceastã anchetã, HKEX rãspunde
reclamaþiilor în creºtere legate de sub-

scrieri multiple în IPO-urile populare re-
cente ale companiilor chineze, cum sunt
cele ale Yidu Tech Inc., Kuaishou Tec-
hnology ºi cea a Ant Group Co. - care nu
a mai avut loc. Fiecare dintre IPO-urile
menþionate a atras peste un milion de
subscriitori, într-un oraº care are o popu-
laþie de aproximativ ºapte milioane de lo-
cuitori, noteazã Bloomberg. În acest
context, peste 11.000 de ordine multiple
au fost depistate ºi respinse în vânzarea
de acþiuni New Horizon, potrivit unui
anunþ fãcut de companie în data de 17 fe-
bruarie.

Conform Bloomberg, în cazul New
Horizon, oferta publicã iniþialã a fost su-
prasubscrisã de 4.132 de ori, iar titlurile
au câºtigat 215% în prima zi de tranzac-
þionare pe piaþa din Hong Kong. În cazul
Yidu Tech, oferta a fost suprasubscrisã
de 1.633 de ori, iar titlurile au urcat cu
148% la debut. (A.V.)
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