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”Toþi producãtorii din
industria alimentarã se
confruntã cu concurenþa
neloialã”

(Interviu cu doamna Bibiana Stanciulov,
directorul general al Sonimpex Topoloveni, producãtorul

Magiunului de prune Topoloveni)

l ”Existenþa concurenþei neloiale s-a extins ºi în afara graniþelor.
Este foarte trist pentru noi, ca producãtori corecþi, ºi incalificabil
pentru autoritãþile statului, care au permis aceste fapte”l ”Cea
mai mare problemã adusã nouã de pandemie a fost anularea unor
târguri internaþionale”l ”În Canada am avut cel mai mare
export datoritã faptului cã a fost înregistratã Indicaþia Geograficã
Protejatã - Topoloveni Magiun de prune, de cãtre Comisia
Europeanã, ceea ce conduce la zero taxe”

Reporter: Cum a gãsit izbucnirea
pandemiei de Covid afacerea dumnea-
voastrã, anul trecut?

Bibiana Stanciulov: Pandemia a fost
declaratã în luna martie, iar noi aveam
marfa pregãtitã în depozit din toamna
anului 2019.

În fabricã, doamnele ºi domnii erau
obiºnuiþi cu purtatul mãºtii, ca mãsurã
de precauþie, dintotdeauna. Noi facem
umplerea borcanelor cu dulceaþã ma-

nual ºi, ca atare, era obligatorie purtarea
mãºtii. Toate celelalte mãsuri impuse de
regulile sanitare erau obiºnuite la noi în
fabricã.

Reporter: Cum v-au afectat mãsurile
restrictive - interne ºi externe? La ce pla-
nuri aþi fost nevoitã sã renunþaþi ºi cum
v-aþi regândit strategia de business?
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Masca ministrului ºi
greºelile beþivului

P
ol i t ic ieni i sunt oameni º i
greºesc. Cuvintele precedente
sunã uºor fals, dar un lucru este
adevãrat: politicienii greºesc.

Ori de câte ori o fac ºi sunt prinºi, susþin
cã acceptã pedeapsa, cu precãdere atun-
ci când prin pedeapsã se înþelege
o amendã sau o mustrare pãrinte-
ascã de la ºeful ierarhic. Este fo-
arte uºor sã vorbeºti despre o pe-
deapsã atunci când ea nu te afec-
teazã în niciun fel sau ai impresia
cã nu se va aplica niciodatã.

În satul din care am plecat
exista un beþiv profesionist. El
greºea mai des decât bea ºi nu
bea doar când dormea. Greºea faþã de
soþie, proprii copii ºi vecini în cele mai
diverse moduri. Soþia ºi copiii nu aveau
ce sã-i facã, pentru cã se temeau de el,
aºa cã ei nu îi ziceau nimic ºi el conside-
ra cã nu au ce sã-i reproºeze. Vecinii se
sãturaserã de prostiile lui, pe care nici
nu le mai considerau atât de mari, ºi îl
ignorau cu tot cu greºeli, dar chiar ºi aºa
tot se mai gãsea câte unul care sã-i atra-
gã atenþia. ”Dacã am greºit, plãtesc”,

susþinea senin omul, referindu-se strict
la chestiunea bãneascã a unei plãþi. Nu
avea niciodatã bani ºi niciun bun care ar
fi putut fi transformat în aceºtia. Cu tim-
pul, alocaþiile copiilor au crescut ºi i-a
încolþit în cap ideea cã lumea îl bãnu-

ieºte cã ar avea oarece bani, aºa
cã dacã se mai gãsea cineva sã-l
tragã la rãspundere schimbase
replica: ”Dacã am greºit, sã mã
pedepseascã Dumnezeu”. Nu
cred cã e cazul sã vã spun cã era
complet ateu.

Ministrul Afacerilor Interne,
Lucian Bode, ne-a informat, ieri,
cã toatã lumea este egalã în faþa

legii. Recunosc, simþeam nevoia sã mai
aud acest lucru.

De ce a fãcut-o? Se referea la faptul cã
ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu, ºi
ministrul Muncii, Raluca Turcan, au fost
vãzuþi fãrã mascã de protecþie în spaþii
publice, ºi pe acest fond de greºealã ome-
neascã a mai adãugat cã, potrivit legii,
amenda poate fi datã în termen de ºase
luni de la sãvârºirea contravenþiei.

(continuare în pagina 3)

Restricþiile anti Covid-19
transformã criza

sanitarã în una socialã

M
ii de orãºeni din în-
treaga þarã au sim-
þit imboldul sã iasã
în stradã la prote-
ste contra restric-
þiilor impuse de
Guvern sãptãmâna
trecutã, manifesta-

þii în cursul cãrora nu au mai respectat
mãsurile anti-covid, ca un fel de ilustrare
concretã a hotãrârii sã se opunã.

Astfel de manifestãri au avut loc în
întreaga Europã, în ultimele luni, criza
sanitarã conducând la adevãrate zvârco-
liri sociale.

Pãrerile, însã, sunt împãrþite, o mare
parte dintre rãmaºii în case alegând sã re-
specte mãsurile impuse de Guvern.

Un sondaj realizat pe site-ul ziarului
BURSA a arãtat cã 51% dintre respon-
denþi considerã cã se impune carantina-

rea Capitalei, în condiþiile în care rata de
incidenþã privind infectarea cu Sars-Cov
2 s-a stabilit, de câteva zile, un pic peste 7
la mia de locuitori.

În schimb, 49% dintre respondenþi
considerã cã nu este nevoie de carantina-
rea municipiului Bucureºti ºi cã noile
mãsuri de restricþie sunt suficiente.

Cititorii au avut de rãspuns la urmãto-
area întrebare: “Rata de incidenþã pri-
vind Sars-Cov 2 a ajuns la 7,02 la mie.
Consideraþi cã se impune carantinarea
Capitalei?”.

De duminicã, când a fost lansat son-
dajul, ºi pânã ieri, rata de incidenþã din
Capitalã a oscilat în jurul aceleeaºi va-
lori. Luni, 29 martie, rata de incidenþã
a infectãrilor a fost de 7,06 la mia de
locuitori, marþi de 7,02, pentru ca ieri
sã urce din nou, la 7,08 la mia de locui-
tori.

La secþiile de Terapie Intensivã din ca-
drul spitalelor aflate în prima linie a lup-
tei anti-Covid 19 nu mai este niciun pat
liber.

Politicieni vechi de stânga, lideri de
sindicat neschimbaþi din funcþii de 30 de
ani, politicieni naþionaliºti nou intraþi în
Parlament, tineri, câþiva artiºti ºi ici, ºi
colo, câte un reprezentant al HoReCa
mãrºãluiesc zilnic pe strãzile oraºelor din
þarã susþinând cã pandemia nu existã, cã
restricþiile nu sunt bune, cã medicii omo-
arã pacienþii în spitale, cã vaccinurile nu
sunt decât un mod de a controla
populaþia globului.

Ceea ce începe în fiecare searã, inva-
riabil, ca un protest paºnic, degenereazã
în timpul nopþii într-unul violent. Iar
aici nu ne referim doar la luptele pe care
unii membrii ai unor galerii de fotbal
le-au dus cu jandarmii din Capitalã, ci ºi

la violenþa de limbaj care le este specifi-
cã organizatorilor acestor miºcãri de
stradã ºi multora dintre cei care îi simpa-
tizeazã.

La Timiºoara, unii dintre cei care
protestau s-au deplasat la imobilul în
care locuieºte primarul Dominic Fritz
unde au scandat „Sã nu uiþi, Herr Fritz,
Timiºoara nu-i Auschwitz”. Dupã care
au fãcut publice numele tuturor vecini-
lor edilului. Ieºirea xenofobã din mica
Vienã nu reprezintã ceva pasager, local,
ci se pare cã este specificã noilor cohor-
te care se pun de-a curmeziºul legii. La
Craiova, protestatarii au ars fotografii
cu chipul lui Raed Arafat, în timp ce la
Constanþa au acuzat faptul cã acesta nu
este creºtin.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)
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ZIARUL BURSA: CONFIRMARE STATISTICÃ

Covid-19
existã ºi ucide
Unii concetãþeni contestã existenþa virusului
Covid-19 ºi contestã ºi faptul cã ucide. Unii oa-
meni au ajuns sã-ºi adreseze întrebãri aberan-
te, precum “Dar ce, tu crezi în Covid?”, ca ºi
când virusul ar fi vreun Dumnezeu.
Ziarul BURSA a cercetat statistica oficialã a
deceselor din ultimii ºapte ani ºi a consta-
tat cã în anul 2020 numãrul total al celor
decedaþi în România este mai ridicat cu
34.031 de persoane faþã de media celor
ºase ani precedenþi (2014-2019).

În anul 2020 s-au înregistrat 296.711 dece-
se, în timp ce media pe anii precedenþi era
de 262.680. Consultaþi tabelul statistic de
mai jos.

Evoluþia deceselor în România

între anii 2014-2020

Anul Nr. decese

2014 254.965
2015 261.294
2016 257.215
2017 260.599
2018 263.311
2019 278.695
2020 296.711

Remarcabil este cã, pânã în 2019, variaþia
de la un an la altul a fost între 3000 ºi 7000
de persoane. În 2019, numãrul deceselor a
sãrit cu peste 15.000 faþã de anul prece-
dent (2018). În 2020, însã, a fost o explozie
a deceselor, fiind înregistrate cu 18.016
mai multe cazuri decât în 2019.

Aceastã abatere de la medie, care este re-
mercabilã, nu poate fi pusã pe seama unei
variaþii climaterice, a influenþei unui nor
radioactiv, nu a fost niciun cutremur deva-
stator, nu existã niciun cataclism care sã fi
luat atâtea vieþi. Singura explicaþie pentru
acest salt al deceselor este aceastã cata-
strofã medicalã, care este pandemia. Prin
urmare, statistica confirmã existenþa viru-
sului Covid-19 ºi, oricât nu le-ar place pro-
testatarilor din stradã, statistica confirmã
ºi cã acest virus ucide.

Conform informaþiilor oferite de Grupul de
Comunicare Strategicã, la data de 1 ianuarie
2021, pânã pe 31 decembrie 2020, 15.841
de persoane au decedat de Covid-19.

Din graficul existent pe site-ul Institutului
Naþional de Statisticã privitor la creºterea
alarmantã a numãrului de decese în anul
trecut, comparativ cu anii 2019 ºi 2018, se
poate observa o pantã abruptã începând
de la sfârºitul lunii septembrie pânã la fi-
nalul anului trecut. Aceastã pantã coinci-
de cu valul 2 al pandemiei Covid-19 din
þara noastrã, când numãrul persoanelor
infectate a crescut vertiginos, ceea ce a
dus ºi la creºterea numãrului de decese.

Datele statistice privind decesele înregi-
strate în prima lunã a anului 2021 sunt cu
mult peste cele din luna ianuarie a anilor
precedenþi, chiar dacã sunt un pic mai
mici comparativ cu decembrie 2020, ceea
ce aratã cã valul 2 al pandemiei Covid-19
din toamna trecutã a lãsat urme inclusiv în
debutul anului curent.

“Sentimentul bãncilor este
majoritar pozitiv”
(Interviu cu Roxana Hidan, Director General Adjunct ºi
coordonator al Diviziei Retail în cadrul OTP Bank România)

Reporter: Cum a fost afectat sistemul
bancar de pandemia de Covid-19?

Roxana Hidan: Sectorul financiar a
întâmpinat aceastã crizã sanitarã dintr-o
poziþie mult mai stabilã faþã de situaþia
deceniului trecut ºi a fost unul dintre cele
mai adaptabile, prin modul în care a rã-
spuns situaþiei generale. Din punct de ve-
dere operaþional ºi de deservire a clienþi-
lor locali, sistemul bancar a gestionat se-
rios ºi la timp situaþia ºi chiar dacã a fost
un salt digital major, s-a trecut relativ flu-
id de la contactul direct offline la relaþia
aproape exclusiv online. Cel mai impor-
tant lucru de fãcut a fost protejarea pieþei
ºi a clientului, abordare care a avut loc
într-un mod concertat, prin implementa-

rea moratoriului Guvernului ºi a soluþii-
lor proprii, creditarea prin programele cu
garanþii acordate de stat ºi prin resurse
interne, precum ºi prin lansarea constan-
tã de soluþii de asistenþã pentru clienþi.
Anul 2020 a fost cel în care s-au remode-
lat relaþii comerciale, s-au reaºezat secto-
arele economice, au fost dezvoltate noi
canale de comunicare ºi o întreagã infra-
structurã operaþionalã.

Reporter: Cu ce sentiment a început
anul piaþa bancarã?

Roxana Hidan: Sentimentul este ma-
joritar pozitiv. Pornim de la una dintre
cele mai mici scãderi economice din UE
în 2020, în timp ce pentru anul acesta
este prognozatã o creºtere de circa 5%.
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Sectorul bancar poate asigura finan-
þarea pentru creºtere a economiei lo-
cale, iar interesul antreprenorilor ºi
companiilor pentru creditare este
din ce mai mare, ne-a spus, într-un in-
terviu, Roxana Hidan, Director Gene-
ral Adjunct ºi coordonator al Diviziei
Retail în cadrul OTP Bank România,
apreciind cã sentimentul bãncilor
este majoritar pozitiv ºi cã avem toa-
te premisele de revenire în 2021.


