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ASTÃZI

Certificatul digital Covid-19
devine obligatoriu în UE
l Turiºtii care nu deþin respectivul document ºi se aflã într-unul din statele care între timp au intrat pe listele galbene sau

roºii, vor intra în carantinãl Dumitru Luca, preºedintele ANAT: „Turiºtii care ºi-au programat vacanþa în Bulgaria ºi

care nu sunt vaccinaþi nu au nevoie, teoretic, de acest certificat, pentru cã statul vecin se aflã în zona verde”l Regulamentul

(UE) 2021/953 privind certificatul digital ce a intrat în vigoare la 1 iulie, prevede o perioadã tranzitorie de ºase sãptãmâni,

pânã la 13 august

C
ertificatul digital Covid-19

a devenit obligatoriu,

începând de astãzi, pentru

toþi cetãþenii europeni care

doresc sã cãlãtoreascã în

interiorul UE. Deºi docu-

mentul a intrat oficial în vi-

goare la 1 iulie 2021, nu toate statele

membre au solicitat prezentarea lui la

intrarea cetãþenilor strãini pe teritoriul

lor, din dorinþa ca actualul sezon esti-

val sã se desfãºoare în condiþii optime

pentru antreprenorii din turism care au

avut pierderi semnificative anul tre-

cut, din cauza restricþiilor drastice im-

puse de autoritãþi pe fondul pande-

miei.

Practic, începând de astãzi, 13 august,

la trecerea frontierelor de stat, la nivelul

þãrilor din Uniunea Europeanã, doar cer-

tificatele digitale vor fi recunoscute ca

documente doveditoare ale vaccinãrii,

trecerii prin boalã ºi ale rezultatului

negativ al unui test RT-PCR.

Cu toate acestea, cetãþenii pot trece

dintr-un stat într-altul fãrã certificatele

respective, dar vor fi nevoiþi sã intre în

carantinã în statul respectiv, în funcþie de

starea epidemiologicã de acolo, ºi sã re-

specte normele acestuia impuse în

fiecare zonã.

La prima vedere, s-ar pãrea cã intro-

ducerea obligativitãþii acestui certificat

în plin sezon estival îi încurcã ºi mai mult

pe antreprenorii din turism ºi cã le va

crea mari probleme autoritãþilor din þãri-

le care deja se aflã pe listele galbene, por-

tocalii sau roºii privind valul 4 al

pandemiei.

“Teoretic, introducerea obligativitã-

þii certificatului digital Covid-19 care

are codul de siguranþã QR nu ar avea de

ce sã afecteze activitatea din turism,

pentru cã documentul respectiv va fi ne-

cesar unde pânã acum se putea prezenta

adeverinþa de vaccinare sau adeverinþa

din partea unui laborator cã persoana re-

spectivã a fost testatã negativ. Practic,

de astãzi, toate aceste documente care

erau uºor de falsificat, sunt înlocuite de

un singur document, iar persoanele care

doresc sã cãlãtoreascã în interiorul

Uniunii Europene nu trebuie decât sã

aplice pentru obþinerea certificatului re-

spectiv, înainte de a pleca din þarã. Rei-

terez însã cã el este obligatoriu doar

pentru þãrile aflate în zona galbenã sau

roºie. Pentru statele care sunt încã în

zona verde din punct de vedere a evolu-

þiei valului patru al pandemiei, nu este

nevoie de acest document. De exemplu,

turiºtii care ºi-au programat vacanþa în

Bulgaria ºi care nu sunt vaccinaþi nu au

nevoie, teoretic, de acest certificat, pen-

tru cã statul vecin se aflã în zona verde;

deci nu are rost ca aceºti oameni sã intre

în panicã din cauza obligativitãþii certi-

ficatului digital Covid-19”, ne-a decla-

rat Dumitru Luca, preºedintele Asocia-

þiei Naþionale a Agenþiilor de Turism –

asociaþie ce este membru al Alianþei

pentru Turism.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Lupta politicã

D
oamne, cît de generoasã e viaþa

cu noi… uneori. Iaca, pe marea

scenã a politichiei noastre, zilele

acestea, se deruleazã, gratis, o

nouã secvenþã din seria Momente ºi

Schiþe. Alte momente ºi alte schiþe decît

cele din paginile scrise deja de Caragia-

le. Rupte, însã, vorbã cu vorbã, rînd cu

rînd ºi filã cu filã din lumea lui. ªi din

realitatea noastrã imediatã, desigur!

Domnii Orban ºi Cîþu, candidaþi cu

”încãrcãturã politicã” serioasã, se luptã

pentru ºefia PNL ºi, pe cale de consecin-

þã, pentru viitorul lor. Nu doar cel poli-

tic. Bãtãlia a ajuns la faza ”expoziþie pu-

blicã cu schelete bine conservate ºi gri-

juliu împarfumate, pentru utilizãri cu

bãtaie lungã, de timp ºi þel, ascunse prin

te miri ce dulapuri”. De exemplu, dula-

pul domnului Cîþu se aflã tocmai în

America nebuniilor sale de tinereþe.

Cine s-ar fi gîndit cã o sã mai caute cine-

va pe acolo, tocmai acum cînd domnul

cu pricina e deja ditai Prim Ministru ºi

”biministru” de finanþe? Dulapul dom-

nului Orban e colea, mai aproape. ªi de

noi ºi de Cotroceni. Tot cu tinereþe ºi tot

cu accidente, dintre care cel mai semni-

ficativ, umblã vorba prin tîrg, nu este

nici cionirea relativ uºoarã a autoturi-

smului condus de domnul Orban cu au-

toturismul condus de un ”John Doe”

oarecare ºi nici uºoara rãnire, cu o

uºoarã spitalizare a unui pieton aflat din

nefericire prin împrejurimi, ci telefonul

dat în chiar febra accidentului de cãtre

domnul Orban, la Cotroceni, de unde i

s-a spus sã meargã liniºtit acasã, cã de

restul se ocupã cine trebuie, la ordin, la

timp ºi fãrã crîcnire. Chiar ºi într-un

stat tînãr constituþional, ca al nostru, to-

ate acestea nu ar trebui sã fie motive de

ranchiunã ºi vendetã personalã. Dar,

sunt! De unde ºi replica lui Caþavencu:

”Stimabile, nu ºtiu pentru ce dumneata

mã prigoneºti de la o vreme… Ce ai cu

mine?

(continuare în pagina 3)

Un nou val sperie Europa

L
umea stã mai nou sub semnul ”va-

lurilor”. Nu s-au stins bine ecouri-

le discuþiilor legate de începutul

”Valului 4” al pandemiei de coro-

navirus, cã un alt val rãsare la orizont, la

fel de problematic, la fel de ameninþãtor.

De aceastã datã este vorba de un val de

migranþi din Afganistan, þarã cãzutã în

mare parte sub controlul talibanilor dupã

retragerea trupelor NATO. Problema

este cât se poate de serioasã, iar în ulti-

mul deceniu Europa s-a mai confruntat

cu o situaþie similarã, când oamenii au

fugit masiv din Siria, iar situaþia nu a fost

gestionatã deloc bine, în sânul UE

apãrând tensiuni fãrã precedent legate de

distribuirea uniformã a migranþilor sau

de blocarea acestora la graniþe. Multe

state membre ale UE sunt îngrijorate de

faptul cã evoluþiile din Afganistan ar pu-

tea declanºa o reluare a crizei migraþiei.

Uniunea Europeanã nu este pregãtitã sã

facã faþã unei repetãri a crizei migranþilor

din 2015 ºi trebuie sã încerce sã îi împie-

dice pe oameni sã fugã de conflictul care

sã amplificã în Afganistan, a declarat mi-

nistrul grec pentru Migraþie, Notis Mita-

rachi, þarã aflatã în prima linie pe ruta de-

srãdãcinaþilor.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

COFACE AVERTIZEAZÃ

Presiune
extremã pe
bilanþurile
firmelor din
România
l Peste 3.000 de proceduri

noi de insolvenþã s-au

deschis în primele ºase luni

din acest an, cu 23% mai

mult faþã de acelaºi interval

al anului trecut

C
ompaniile active în România se

confruntã cu o deteriorare istoricã

a bilanþurilor, iar numãrul insol-

venþelor este aºteptat sã creascã în

perioada urmãtoare, avertizeazã experþii

Coface România. Potrivit unui studiu re-

alizat de Coface, peste 3.000 de proce-

duri noi de insolvenþã s-au deschis în

primele ºase luni din acest an, cu 23%

mai mult faþã de nivelul înregistrat în

acelaºi interval al anului trecut. Practic,

numãrul insolvenþelor a revenit aproape

de nivelul anterior pandemiei, însã mo-

mentan “vedem doar primul simptom al

evoluþiei viitoare al insolvenþelor”, dupã

cum a spus Eugen Anicescu, country

manager Coface România, în cadrul

unei conferinþe de presã. La rândul sãu,

Iancu Guda, services director la Coface,

a declarat cã situaþia actualã este una pa-

radoxalã, distorsionatã de intervenþia

statului care a salvat iniþial multe com-

panii în recesiune. Potrivit lui Guda, fir-

mele se gãsesc acum într-o poziþie difi-

cilã în ciuda relansãrii cu creºtere econo-

micã record.

Potrivit datelor Coface, referitor la di-

stribuþia sectorialã a insolvenþelor, cele

mai multe insolvenþe deschise în primul

semestru al anului curent au fost înregi-

strate în sectorul construcþiilor (542), ur-

mat de comerþul cu amãnuntul (455) ºi

comerþul cu ridicata ºi distribuþie (409).

Conform datelor Coface, primele 5 sec-

toare care înregistreazã cel mai ridicat

numãr al insolvenþelor acoperã o ponde-

re similarã ºi din punctul de vedere al fir-

melor totale active. Din aceastã perspec-

tivã, cel mai afectat sector este cel al fa-

bricãrii produselor textile, a articolelor

de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, care a

înregistrat o ratã a insolvenþelor de 24 de

companii la 1.000 de firme active, aproa-

pe de 3 ori peste media la nivel naþional.

Acesta este urmat de sectorul construc-

þiilor ºi de HoReCa, sector foarte afectat

de restricþiile Covid-19.

Eugen Anicescu a afirmat: “La

întâlnirile anterioare discutam despre in-

solvenþe ascunse, despre faptul cã în anul

2020 companiile, chiar dacã au fost spri-

jinite de mãsurile de intervenþie ale statu-

lui, au suferit. Iar aceastã suferinþã s-a

vãzut în creºterea datoriilor ºi scãderea

profitabilitãþii. Aceste douã elemente

împreunã bineînþeles cã pun presiune pe

supravieþuirea companiilor, de aceea noi

spuneam cã neconcretizarea insolvenþe-

lor anul trecut - acestea scãdeau - înse-

amnã cã avem insolvenþe ascunse în pia-

þã ºi cã mai devreme sau mai târziu ace-

stea se vor concretiza.

M.G.

(continuare în pagina 11)

Antonio Costa, Ursula von der Leyen ºi David Sassoli, în momentul semnãrii de colegiuitori a regulamentului privind introducerea certificatului digital Covid-19.

Domnii Orban ºi Cîþu, candidaþi cu ”încãrcãturã politicã” serioasã,

se luptã pentru ºefia PNL ºi, pe cale de consecinþã, pentru viitorul

lor. Nu doar cel politic. Bãtãlia a ajuns la faza ”expoziþie publicã cu

schelete bine conservate ºi grijuliu împarfumate, pentru utilizãri cu

bãtaie lungã, de timp ºi þel, ascunse prin te miri ce dulapuri”.


