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Antalya promite
siguranþã turiºtilor, fãrã
presiunea restricþiilor
l Turcia nu mai vrea teste PCR pentru turiºtii vaccinaþi
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CORESPONDENÞÃ DIN TURCIA

ntalya nu mai are nevoie de nicio
prezentare în rândul turiºtilor
români, fiind de ani buni în topul
destinaþiilor preferate pentru vacanþã. Deºi Turcia continuã sã se confrunte cu pandemia, ca orice þarã din
lume, graniþele sale sunt deschise ºi
încearcã sã asigure turiºtilor siguranþã în
faþa Covid-19. De altfel, hotelurile din
Antalya aplicã peste 130 de mãsuri
anti-Covid pentru a diminua riscul de infectare cu SARS-CoV2.
Pentru ca turiºtii sã se simtã în siguranþã autoritãþile turce ºi proprietarii resorturilor, recomandã turiºtilor sã îºi facã
o asigurare de coronavirus, astfel ca în
cazul în care contacteazã virusul în
Antalya sã li se deconteze toate cheltuielile.
În plus, toþi turiºtii care doresc sã se relaxeze pe plajele din Turcia sunt obligaþi,
în prezent, sã prezinte un test PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte
de intrarea în þarã. ªi pentru cã de sãptãmâna trecutã Turcia a intrat pe lista galbenã, turiºtii sunt obligaþi la întoarcerea
în România sã intre în carantinã douã
sãptãmâni, asta dacã nu sunt vaccinaþi.
Totodatã, Ilknur Koker, ministrul turismului din Antalya, a anunþat în cadrul
unei întâlniri de specialitate care a avut
loc sãptãmâna trecutã în staþiunea turce-
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ascã cã autoritãþile din Turcia încearcã sã
încheie cât mai rapid un acord cu UE
astfel ca turiºtilor vaccinaþi sã li se permitã intrarea în þarã fãrã dovada unui test
PCR negativ, aºa cum au reuºit sã încheie
cu Guvernul Britanic.
Toate aceste demersuri sunt fãcute de
autoritãþi în speranþa cã Antalya va fi
ceva mai aglomeratã anul acesta, faþã de
sezonul estival din 2020, când, în contextul pandemiei, doar 45.000 de români
au ajuns în staþiunea turceascã de la malul Mãrii Mediterane. Spre comparaþie,
2019 a atas peste 250.000 de turiºti autohtoni dornici sã se bucure de serviciile
turceºti.
Managerii lanþurilor hoteliere îºi bazeazã estimãrile de creºtere considerabilã a numãrului de turiºti din þara noastrã
ºi pe preþurile care vor rãmâne la nivelul
anului 2020, mai scãzute decât în 2019.
Soley Tour, agenþia de turism care a
luat naºtere în plinã pandemie sub conducerea lui Ionuþ Neda, proprietarul
agenþiei Litoralulromânesc.ro, ºi a lui
Erdinc Andali, mizeazã puternic pe
Antalya ºi vine cu oferte competitive ºi
hoteluri exclusiviste pe piaþa din þara
noastrã.
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Guvernarea PLUS
minus Voiculescu

JULIA PANDI
(continuare în pagina 12)

PROPUNEREA ANGAJAÞILOR DIN
INDUSTRIA DE APÃRARE

Agenþie Naþionalã de
Tehnicã Militarã ºi
Offset sau crearea unui
holding pentru exportul
de armament
istemul actual de organizare a industriei de apãrare nu este viabil,
nu corespunde cerinþelor actuale,
nu poate asigura dotarea forþelor
armate nu are viitor, iar revigoarea acestei industrii este posibilã doar prin contopirea a trei sau patru entitãþi - care
acum se aflã în subordinea a trei ministere - într-o singurã entitate ce ar urma
sã se afle în coordonarea directã a Guvernului, se aratã într-un document care
a ajuns pe masa de lucru a comisiilor
pentru reformã ºi privatizare din Parlament, întocmit de Alianþa Sindicatelor
din Industria de Apãrare ºi Aeronauticã
(ASIAA), care ni l-a transmis în exclusivitate. Viitoarea entitate ar urma sã fie
denumitã Agenþia Naþionalã de Tehnicã
Militarã ºi Offset, se aratã în documen-
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tul citat.
“Industria de apãrare se aflã într-un
moment de rãscruce. Grupurile de lucru
constituite pentru elaborarea Strategiei
industriei de securitate, prea multe (22),
nu vedem cum ar putea propune ceva
clar, concret, eficient în acest sens. Sã nu
uitãm cã în Consiliul Suprem de Apãrare
a Þãrii s-a aprobat (avizat) o strategie,
care este de fapt o discuþie legatã de ce
produc, mai bine spus ce spun cã produc,
9-10 societãþi din cele 22 cu capital de
stat din industria de apãrare”, aratã autorii documentului respectiv, care susþin cã
singura soluþie este crearea unei agenþii
la nivel guvernamental.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

China extinde testele de
stres la toate bãncile din
þarã, în 2021
l Peste 4.000 de instituþii de credit, analizate anul acesta
de autoritatea de reglementare de la Beijing l Credite
bancare record în primul trimestru, potrivit calculelor
Reuters l Cresc împrumuturile neperformante din
bãncile þãrii asiatice
hina extinde în acest an domeniul de
aplicare a testelor de stres care privesc creditorii sãi prin includerea
tuturor celor 4.024 de bãnci în aceste analize, pe fondul îngrijorãrilor legate
de creºterea nivelului datoriilor companiilor ºi al tensiunilor financiare din unele
sectoare, anunþã China Finance, publicaþie
oficialã a bãncii centrale de la Beijing.
Testele anuale de stres au fost efectuate
în rândul marilor bãnci comerciale din
þarã începând cu 2012, de cãtre Banca Popularã a Chinei (PBOC), iar sfera de aplicare a acestora a fost extinsã în ultimii ani.
În 2020 au fost testaþi 1.550 de creditori în
þara asiaticã, potrivit China Finance.
China are unele dintre cele mai mari
bãnci din lume, inclusiv Industrial &
Commercial Bank of China (ICBC) ºi
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China Construction Bank (CCB). Deºi
economia þãrii ºi-a revenit rapid dupã
pandemia de coronavirus, nivelurile datoriilor au crescut, iar unele companii, în
special cele mai mici, continuã sã se fie
lovite de probleme financiare.

Testele din 2020 au arãtat cã
bãncile rurale din China sunt
cele mai vulnerabile în
condiþii de stres
Într-un raport din noiembrie 2020,
PBOC a indicat cã o treime dintr-un
eºantion de 30 de bãnci mijlocii ºi mari
din þarã nu ar trece testele nici mãcar
într-un scenariu de stres cu impact uºor.
A.V.
(continuare în pagina 12)

Colaj de MAKE
ititorii ziarului BURSA au
anticipat decizia luatã ieri de
premierul Florin Cîþu. 55%
dintre cei 1488 de respondenþi la sondajul iniþiat de
ziarul nostru în urma evenimentelor de sãptãmâna trecutã de la Spitalul Foiºor au
votat pentru demiterea lui Vlad Voiculescu din funcþia de ministru al Sãnãtãþii, în
timp ce 45% au susþinut cã acesta trebuie
sã îºi continue mandatul.
Sondajul derulat de ziarul BURSA a
avut o fluctuaþie interesantã în privinþa
procentelor respective. Se pare cã marþi
dimineaþã a existat o mobilizare din partea susþinãtorilor lui Vlad Voiculescu,
care s-a reflectat la un moment dat în rezultatele parþiale ale sondajului, când
65% dintre respondenþi afirmau cã acesta trebuie sã rãmânã ministru al Sãnãtãþii. Dupã acest moment, pe parcursul zilei, pânã la miezul nopþii - când sondajul
a fost oprit -, a crescut însã numãrul celor
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care solicitau demiterea lui Vlad Voiculescu, astfel cã rezultatul final al
sondajului i-a fost defavorabil fostului
ministru al Sãnãtãþii.
Astfel cã, ieri dimineaþã, înainte ca
prim-ministrul Florin Cîþu sã anunþe revocarea din funcþie a lui Vlad Voiculescu
ºi a secretarului de stat Andreea Moldovan, rezultatul final al sondajului arãta cã
55% din respondenþi erau de acord cu
demiterea ministrului Sãnãtãþii.
Prim-ministrul i-a revocat din funcþii
pe cei doi ºi a stabilit ca vicepremierul
Dan Barna sã preia interimatul la Sãnãtate. Revocarea ministrului Sãnãtãþii a
fost aprobatã de preºedintele Klaus Iohannis.
“Lupta cu pandemia a întins la maximum resursele statului, în special în sistemul de sãnãtate (...). Ca sã avem succes,
am spus cã e nevoie de încredere în instituþiile statului. În acest context ºi pentru a mã
asigura cã încrederea în instituþii rãmâne,
am decis sã fac o modificare la vârful Mi-

nisterului Sãnãtãþii. Îi asigur pe toþi românii
cã eu cred cu tãrie în aceastã coaliþie de guvernare constituitã în urma votului românilor, în jurul unor valori, unor idei, ºi nu în
jurul unor persoane”, ºi-a motivat decizia
prim-ministrul Florin Cîþu, în cadrul unei
scurte declaraþii de presã.

Imediat dupã demiterea lui Vlad Voiculescu, aproape toþi liderii alianþei politice USR PLUS au acuzat gestul
premierului.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Florin Cîþu – interimar la Sãnãtate
Premierul Florin Cîþu va asigura interimatul în fruntea Ministerului Sãnãtãþii, pânã când USR
PLUS va nominaliza o altã persoanã pentru funcþia respectivã.
Preºedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri, decretul de desemnare premierului, ca ministru interimar al sãnãtãþii, dupã ce vicepremierul Dan Barna, copreºedintele USR PLUS, a refuzat asigurarea interimatului.
“Având în vedere refuzul domnului Dan Barna de a-ºi asuma aceastã responsabilitate am înaintat preºedintelui o nouã propunere, în persoana subsemnatului. Am avut o întâlnire cu o parte
din conducerea Ministerului Sãnãtãþii, iar mâine voi avea douã conferinþe online, cu toþi directorii DSP ºi toþi directorii spitalelor Covid. Rãmâne o prioritate asigurarea celor 1600 de paturi pentru secþiile de Terapie Intensivã, precum ºi campania de vaccinare. Mâine vom avea ºedinþã de
guvern, unde o parte din actele pe care le vom aproba vin de la Ministerul Sãnãtãþii ºi sunt acte
normative care nu suportã amânare”, a declarat prim-ministrul Florin Cîþu, dupã preluarea interimatului. n

