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SPECULÄ‚ NESIMÈšITÄ‚
! MÄƒÈ™ti mai scumpe cu 500%! Procurorii din Italia s-au sesizat! Ai noÈ™tri când?

Criza mÄƒÈ™tilor utilizate intens în întreaga lume pentru protejarea populaÈ›iei este una dint
temele fierbinÈ›i ale momentului. AflatÄƒ în plinÄƒ epidemie, China nu numai cÄƒ a stopat li
ci È™i a dat semn cÄƒ vrea sÄƒ cumpere înapoi stocuri uriaÈ™e de mÄƒÈ™ti pe care le livra
când comerÈ›ul era comerÈ› - cÄƒtre Europa È™i alte zone ale lumii. În acest fel, produse ven
o valoare de câÈ›iva cenÈ›i au ajuns sÄƒ se întoarcÄƒ în Asia pe sume de zeci de ori mai mari

Depozitele companiilor farmaceutice au rÄƒmas goale rapid. SituaÈ›ia este una la nivel
mondial. Toate È›Äƒrile cautÄƒ sÄƒ achiziÈ›ioneze mÄƒÈ™ti prin autoritÄƒÈ›ile statului, în
producÄƒtorii È™i distribuitorii vând în draci din ce în ce mai scump.

România nu avea cum sÄƒ facÄƒ excepÈ›ie, primele semne ale unei probleme de aprovizionar
apÄƒrând încÄƒ de acum douÄƒ luni pe fondul epidemiei de gripÄƒ ?tradiÈ›ionalÄƒ?. Pericol
generate de coronavirus nu au fÄƒcut decât sÄƒ adânceascÄƒ aceastÄƒ crizÄƒ È™i sÄƒ gene
ordinarÄƒ în care puÈ›inele stocuri existente sunt vândute la preÈ›uri mÄƒrite cu pânÄƒ la 50

Astfel, dacÄƒ într-o perioadÄƒ normalÄƒ, costul unei mÄƒÈ™ti era undeva între 0,5-0,
o cutie cu 50 de bucaÈ›i vânzându-se undeva între 25-35 lei, astÄƒzi, aceeaÈ™i cutie a
ajuns la 500 lei pe platforme online mari, aÈ™a cum este Emag.
Pe Olx.ro, specula variazÄƒ undeva între 10 lei bucata (de la 0,50 lei) la 300 lei
cutia cu 50 de bucati. Toate ofertele de vânzare sunt limitate!
CITEÈ˜TE È˜I
...
PUBLITRANS! Dispensere cu dezinfectanÈ›i montate pe autobuzele din PiteÈ™ti!

Farmaciile nu au deloc la vânzare, depozitele fiind in teorie goale, iar specialiÈ™tii implicaÈ›i
actul medical primesc, în din ce în ce mai multe instituÈ›ii, cu porÈ›ia.

În Italia, procuratura a anunÈ›at deja demararea unei ample anchete penale. MagistraÅ£ii au
încredinÅ£at aceastÄƒ operaÈ›iune procurorilor adjuncÅ£i Tiziana Siciliano ÅŸi Eugenio Fus
care suspecteazÄƒ, pentru moment, ?speculÄƒ? - infracÅ£iune care prevede închisoarea de la
luni la 3 ani ÅŸi amendÄƒ de la 516 la 25.822 de euro. Un pachet de 50 de bucÄƒÅ£i, de exem
cu mÄƒÅŸti chirurgicale cu trei straturi, care în mod normal se vinde cu circa 8 euro, a ajuns p
eBay la preÅ£ul de 69 de euro, având specificat mesajul ?Coronavirus 2019? ÅŸi ?RÄƒcealÄ
potrivit News.ro. Oricum, mult mai ieftin decât în România!
CITEÈ˜TE È˜I
...
(video) Dan Manu: Nicio virozÄƒ, cu atât mai mult COVID-19, nu se trateazÄƒ cu
antibiotice!

Potrivit Corriere della Sera, poliÅ£ia italianÄƒ va investiga, de asemenea, magazinele ÅŸi ar
putea confisca marfa dacÄƒ se dovedeÅŸte cÄƒ aceste produse de care ar trebui sÄƒ beneficie
populaÅ£ia au fost stocate în vederea speculei.

În legislaÈ›ia româneascÄƒ existÄƒ - în egalÄƒ mÄƒsurÄƒ - mai multe prevederi, unele vizân
infracÈ›iuni contra sÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii publice, care pemit organelor de anchetÄƒ se se sesizeze È
acÈ›ioneze împotriva celor care profit de o astfel de situaÈ›ie de crizÄƒ. RÄƒmâne de vÄƒzut
dacÄƒ procurorii nostril o vor face vreodatÄƒ!

Citat din redacÈ›ia Sursata.ro: ?MÄƒ duc sÄƒ îmi fac provizii de mâncare cÄƒ, la noi, ÄƒÈ™t
stare sÄƒ schimbe preÈ›ul la raft în faÈ›a ta dacÄƒ se dÄƒ alarma!?

