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Cu 25 de milioane de
euro, Athénée Palace
Hilton îºi schimbã
înfãþiºarea

A
NA Hotels a demarat o investiþie de
25 de milioane de euro în renovarea
capitalã a Hotelului “Athénée Pala-

ce Hilton” din Bucureºti. Clãdirea em-
blemã, parte integrantã a grupului hote-
lier “ANA Hotels”, are o istorie de 107
ani ºi este unul dintre simbolurile istorice
ºi arhitecturale ale Bucureºtiului. Acesta
a trecut prin 3 renovãri fundamentale:
prima în 1937, a doua în 1944 ºi a treia în
1993. Anul acesta, “ANAHotels” a înce-
put cea de-a patra mare renovare a clãdi-
rii-monument, situatã între “Atheneul
Român” ºi “Palatul Regal” - de unde pro-
vine ºi numele sãu. Hotelul “Athénée Pa-
lace” este, de peste un secol, esenþa ele-
ganþei Bucureºtiului ºi gazda unor mo-
mente istorice importante.

“Într-o perioadã în care suntem afec-
taþi sever de pandemie, am ales sã privim
înainte ºi sã ne concentrãm pe viitor, de-
clara George Copos, proprietarul grupu-
lui hotelier ”ANA Hotels" la anunþarea
începerii lucrãrilor. Acesta a adãugat:
“Obiectivul nostru este ca ”Athénée Pa-
lace", acest monument-simbol al “Micu-
lui Paris”, sã rãmânã o emblemã pentru
Bucureºtiul generaþiilor ce vin. “Athénée
Palace” a fost martor la rãzboaie ºi revo-
luþii ºi, de fiecare datã, a reuºit sã rãmânã

în picioare, mai semeþ ºi mai impunãtor.
Anul 2021 reprezintã o nouã perioadã
marcantã pentru “Athénée Palace” ºi
pentru ANA Hotels".

Proprietarul grupului hotelier preciza
cã lucrãrile precedente de renovare au
avut loc dupã rãzboaie ºi mari confruntãri,
iar situaþia de acum este chiar mai provo-
catoare, pentru cã rãzboiul cu pandemia a
determinat prima închidere din istoria ho-
telului, în perioada stãrii de urgenþã din
2020. Hotelul Athénée Palace Hilton este
parte integrantã a celui mai mare grup ho-
telier privat românesc, “ANA Hotels”.
Compania deþine si opereazã de aseme-
nea hotelurile “Crowne Plaza” Bucureºti,
trei unitãþi hoteliere la Poiana Braºov -
“Sport”, “Bradul” ºi “Poiana”, ºi Hotelul
“Europa”, cu centrul SPA “ANA Aslan
Health Spa” din Eforie Nord.

Simona Constantinescu, CEO “ANA
Hotels”, ne-a acoradat un interviu în
care ne-a oferit detalii despre reabilitarea
Athene Palace, dar ºi despre cum a fost
2020 ºi care sunt estimãrile pentru anul
în curs. (ADELINA TOADER)
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Cei cinci sute care
nu conteazã

P
e un ton trei sferturi împãciutor ºi de
restul dojenitor, deþinãtoarea porto-
foliului ministerial de la ”Sãnãtate”

ne-a anunþat mai deunãzi, public
ºi oficial, cã nu este cazul sã mai
facem atîta tevaturã pe seama ra-
teurilor din consemnãrile stati-
stice privind mortalitatea covid.
Este adevãrat, la unele spitale di-
ferenþa dintre realitate ºi statisti-
cã a fost ºi de 500 de morþi, dar
este vorba doar despre ”erori
umane”, ne-a asigurat înaltul
demnitar al Guvernului României. Cu
alte cuvinte, ce mai tura vura: mortul de
la groapã nu se mai dezgroapã. Nici unul,
nici doi, nici cinci, nici cinci sute. Cît de-
spre comploturi, cine sã stea sã le facã,
vezi vorba lu’ Conu Leonida, cînd ai
noºtri sunt la putere? Plus cã, ºtie toatã
lumea, în acte publice, la noi, nu minte
nimeni niciodatã… nu e voie de la poli-
þie!!! Istoria aceasta meritã depãnatã mai
pe îndelete, nu de dragul preciziei stati-
stice, ci de dragul a ceea ce spune ea de-
spre România, guvernare, guvernanþi ºi

noi. Noi, supuºii mãriei sale ”Statul…
care este”. Atît cît este ºi cîtã vreme mai
este!

Primul lucru care te trage de
mînecã în comunicarea doamnei
ministru este masiva lipsã de pre-
cizie. Cinci sute de morþi lipsã la
apel într-o zi, într-o sãptãmînã,
într-o lunã, de cînd a început cule-
gerea sistematicã a acestor date ºi
pînã azi? De cînd, pînã cînd? Cã
nu e chiar totuna! A fost un singur
spital cu asemenea diferenþe sau

au fost mai multe? Cîte ºi de cîte ori s-au
mãsurat distanþe la acest ordin de mãri-
me? Care este media, mediana, abaterea
medie, abaterea medie pãtraticã din serii-
le diferenþelor? Fãrã aceste minime coor-
donate statistice nimeni nu poate spune
dacã cinci sute de morþi neraportaþi la un
spital reprezintã un simplu accident mi-
nor, o catastrofã sau norma de eroare
într-un sistem în care statistica ºi realita-
tea nu au vreo ºansã sã se mai pupe nici
mãcar la infinit.

(continuare din pagina 3)

Din weekend, picã
masca!

P
ortul mãºtii de protecþie în aer liber
nu va mai fi obligatoriu, începând
de mâine, 15 mai, decât în pieþe,

târguri ºi staþiile de transport în comun, a
anunþat, ieri, preºedintele Klaus Iohan-
nis, dupã o ºedinþã de lucru pe care a
avut-o la Palatul Cotroceni cu premierul
Florin Cîþu, vicepremierul Dan Barna,
secretarul de stat Raed Arafat ºi miniºtrii
cu atribuþii în actuala gestionare a pande-
miei.

“A doua mãsurã care intrã în vigoare
din 15 mai este eliminarea restricþiilor de
circulaþie pe timpul nopþii ºi orice restric-
þii asupra programului agenþilor comer-
ciali. Magazinele revin la programul nor-
mal. Activitãþile sportive în aer liber vor
fi posibile cu spectatori, cu 25% din lo-
curi ocupate. În interior vom avea câteva
relaxãri care încep majoritatea din 1 iu-
nie, când va creºte capacitatea de cazare
a unitãþilor turistice ºi de servire în resta-
urante. Sunt foarte multe mãsuri, care
vor fi prelucrate de Comitetul Naþional
pentru Situaþii de Urgenþã ºi vor fi aduse
la cunoºtinþa publicului. Avem nunþi, bo-
tezuri, mese festive unde pot participa în
exterior începând cu 1 iunie maximum
70 de persoane, iar în interior 50 de per-
soane, numãr care va creºte de la 1 iulie ºi
va creºte din nou de la 1 august. Dacã or-
ganizatorii acestor evenimente garantea-

zã cã toate persoanele sunt vaccinate se
renunþã la restricþionarea numãrului de
participanþi. Aceastã mãsurã se poate
aplica similar ºi pentru evenimentele
sportive”, a mai spus Klaus Iohannis.

Preºedintele a precizat cã relaxãrile
din aceastã varã sunt, însã, condiþionate
de evoluþia pandemiei, mãsuratã prin
rata de incidenþã ºi de gradul de vaccina-
re. Astfel, autoritãþile ºi-au propus ca la 1
iunie sã avem 5 milioane de persoane
vaccinate, la 1 iulie – 6 milioane de per-
soane vaccinate, iar la 1 august – 7
milioane.

“Am pregãtit un calendar cu mãsuri
de relaxare ºi am dorit sã avem un calen-
dar care cuprinde întreaga perioadã de
varã. Ne pregãtim de relaxare, dar trebu-
ie sã fie o relaxare precautã. Nu vrem sã
ne relaxãm în iunie, ca sã revenim cu re-
stricþii în august. Vom avea o relaxare pas
cu pas. Calendarul cuprinde aceºti paºi
pânã pe 1 septembrie, urmând ca la
sfârºitul verii sã avem o reevaluare pen-
tru a stabili mãsurile pentru toamnã.
Aceste relaxãri sunt condiþionate de evo-
luþia pandemiei mãsuratã prin rata de
incidenþã ºi de gradul de vaccinare”, a
arãtat preºedintele Klaus Iohannis.

I.GHE.
(continuare din pagina 4)

Citiþi, în pagina 11, interviul cu

Simona Constantinescu, CEO “ANA Hotels”)

Datoria globalã
scade, povara
ei creºte

D
atoria globalã a scãzut
cu 1,7 trilioane de do-
lari în primul
trimestru al
acestui an, pânã
la 288,8 trilioa-
ne de dolari, de
la 290,5 trilioa-

ne în trimestrul precedent, valo-
are revizuitã de la 281,5 trilioa-
ne anterior, pe fondul unei scã-
deri de circa 700 de miliarde a
Produsului Intern Brut global, pânã la
80,1 trilioane de dolari, conform ulti-

mului raport Global Debt Monitor
(GDM) de la Institute of International

Finance (IIF) (vezi graficul 1).
În aceste condiþii, povara dato-

riei, exprimatã prin raportarea da-
toriei la PIB, a crescut cu un punct
procentual, pânã la 360,4%. Da-
toria “acumulatã” la nivel global
în intervalul martie 2020 - martie
2021, de circa 29,1 trilioane de
dolari, a fost de aproape 15 ori
mai mare decât creºterea

PIB-ului, de circa 2 trilioane de dolari.
(continuare din pagina 12)
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Gospodãriile din SUA continuã
sã se îndatoreze, nu ºi pe cardurile
de credit

Datoriile gospodãriilor din Statele Unite au atins un nou record în T1 2021, de
14,64 trilioane de dolari, pe fondul unei creºteri trimestriale de 85 de miliarde,
dupã un avans de 206 miliarde de dolari în T4 2020, conform ultimului raport de la
Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) (vezi graficul 1).

Faþã de sfârºitul anului 2019, soldul creditului a fost cu 499 miliarde de dolari
mai mare, iar faþã de vârful anterior, de 12,68 trilioane de dolari, înregistrat în T3
2008, a fost cu 1,97 trilioane de dolari mai mare.

Valoarea creditelor ipotecare nou acordate a scãzut cu 36,17 miliarde faþã de tri-
mestrul anterior, când s-a înregistrat recordul de 1,174 trilioane de dolari, pânã la
1,138 trilioane. Cea mai mare parte a fost reprezentatã de refinanþãri, în condiþiile
în care soldul creditului ipotecar a crescut cu 117 miliarde de dolari faþã de T4
2020, pânã la 10,16 trilioane de dolari.

Soldulcreditului acordatpecarduri a înregistrato scãdere substanþialã, dupãcumse
aratã în raport, de 49 de miliarde de dolari, ºi a ajuns la 770 de miliarde. De la sfârºitul
anului2019, soldulcreditului acordatpecarduri a scãzutcu157demiliarde, oevoluþie
“consistentã cu rambursarea creditelor ºi reducerea oportunitãþilor de consum”.

Wall Street Journal a scris recent cã americanii îºi ramburseazã creditele de pe
carduri la un nivel nemaiîntâlnit de ani buni, iar companiile care acordã în princi-
pal acest tip de credite, cum sunt Discover Financial Services, Capital One Finan-
cial sau Synchrony Financial au raportat în T1 2021 o scãdere anualã a soldului de
9%, 17% ºi 7%.
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