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Bolnavi scoºi din Spitalul Foiºor
la miezul nopþii - victime ale

dezorganizãrii ºi lipsei de compasiune

Î
n plin val trei al pandemiei de
Covid-19, situaþia se înrãutãþeºte
la nivelul sistemului nostru sani-
tar, nu doar infectaþii cu noul co-
ronavirus fiind în pericol, ci ºi
bolnavii non-Covid.
Mai mult decât oricând în ulti-
mul an, mãsurile luate de cei care

manageriazã situaþia la nivelul siste-
mului sanitar au stârnit nemulþumiri în
rândul societãþii.

Ultimul incident care a scos oamenii
în stradã este transformarea peste noapte
(vineri spre sâmbãtã) a Spitalului Clinic
de Ortopedie Traumatologie Foiºor din
Capitalã, singurul care dispune de o ban-
cã de os din þarã, în spital Covid.

Pentru transformarea Spitalului Foiºor
în unitate de îngrijire Covid a fost nevoie
de evacurea tuturor bolnavilor internaþi,
mulþi dintre ei fiind operaþi în ultimele 24
de ore premergãtoare evacuãrii. Mai mult
decât transformarea în sine a unitãþii spi-
taliceºti, ceea ce a ºocat întreaga þarã a fost
modul în care s-a fãcut evacuarea pacien-
þilor – bolnavii au fost trimiºi acasã ori
transferaþi la alte spitale în timpul întregii
nopþi de vineri, 9 aprilie. Aceºtia au fost
scoºi în stradã, pentru a putea fi urcaþi în
automobilele proprii ori în ambulanþe, în
hainele de spital ºi cu perfuzii în mâini
(cei opraþi recent), unii fiind puºi în situa-
þia sã se ridice singuri de pe targa de spital
ºi sã se urce în maºinile aparþinãtorilor.
Pacienþii pãreau dezorientaþi, mulþi dintre
aceºtia ieºind din spital plângând sau
chiar þipând.

Teroarea din faþa spitalului bucureºtean

a fost potenþatã de protestele ºi îmbrânceli-
le celor veniþi la faþa locului ca sã cearã de-
misia ministrului Sãnãtãþii Vlad Voicule-
scu ºi a ºefului Departamentului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã Raed Arafat.

Aceºtia doi sunt cei care au semnat or-
dinul de evacuare a Spitalului Foiºor ºi

transformare a acestuia în spital Covid,
în contextul creºterii numãrului de per-
soane infectate cu SARS Cov-2 ºi de ca-
zuri ce necesitã internarea în secþiile ATI.

În Spitalul de Ortopedie Foiºor erau
internaþi 105 pacienþi. Dintre aceºtia, 13
au fost transferaþi cu ambulanþe SMURD

ºi SABIF la alte spitale, 67 de pacienþi
deja operaþi au fost externaþi, iar 25 de
persoane, programate pentru intervenþii
chirurgicale, au fost reprogramate pentru
operaþii.

EMILIA OLESCU
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REPREZENTANÞII ING Bank:

„2020 a fost anul
care ne-a reconfirmat
strategia digitalã”

Reporter: Care au fost influenþele
pandemiei de Covid-19 asupra sistemu-
lui bancar?

ING Bank: La nivelul sistemului ban-
car, este de apreciat viteza cu care ne-am
adaptat ºi agilitatea cu care am colaborat pe
tot parcursul lui 2020. În ING, chiar acum
un an, începeam sã discutãm mãsuri prin
care sã fim alãturi de clienþi ºi sã ne menþi-
nem promisiunile faþã de aceºtia, fie prin
politici proprii, fie prin programele anunþate
de Guvern. În ciuda unui an cu multã incer-
titudine, am continuat activitatea de credita-
re ºi am lansat noi produse, servicii ºi fun-
cþionalitãþi. Am ajuns pe locul al patrulea în
piaþã dupã active, am atras clienþi noi ºi am

mersdincolodesferacomercialãprin spriji-
nirea societãþii civile. Uitându-ne în urmã,
am realizat multe, în ciuda pandemiei.

Reporter: Ce sentiment aveþi pentru
acest an?

ING Bank: Suntem mai optimiºti, dar
încã prudenþi. Faþã de prognozele iniþia-
le, vedem semne mai rapide de recupera-
re economicã. A ajutat ºi colaborarea
menþionatã mai devreme, între industria
bancarã cu Guvernul României, astfel
încât s-au amortizat efectele imediate ale
pandemiei.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU
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2020 a fost anul care a reconfirmat strategia digitalã a ING Bank, ne-au spus reprezentanþii instituþiei
bancare. Aceºtia ne-au precizat cã banca va continua sã dezvolte componenta digitalã pentru toate
cele trei segmente de business - retail, business banking ºi wholesale banking -, dar va pãstra focusul
ºi pe soluþiile de creditare.

Grupul Digi – de la ºocul
COVID, la perspectivele
post pandemie

Î
n ciuda incertitudinilor provocate de
criza sanitarã COVID-19, Grupul
Digi a încheiat anul trecut cu venituri
în creºtere, ne-a spus într-un interviu

Serghei Bulgac, CEO-ul
operatorului de telecomuni-
caþii, adãugând cã, la nive-
lul organizaþiei, au fost lua-
te rapid mãsurile necesare
pentru optimizarea capaci-
tãþilor tehnologice, astfel
încât sã preia eventualele
creºteri de trafic, mai ales
pentru serviciile de internet
broadband. “Trãgând linie,
anul 2020 a însemnat pentru Grupul
Digi alocarea unui CAPEX (n.r. cheltu-
ieli de capital) de 371 de milioane de
euro, investiþii consolidate, dar ºi o evo-
luþie a unitãþilor generatoare de venituri
cu 12%”, sintetizeazã Serghei Bulgac.

La Bursa de Valori Bucureºti (BVB),
acþiunile DIGI au marcat una dintre cele
mai rapide recuperãri ale cãderii provo-
cate de ºocul COVID-19, iar analiºtii ºi
brokerii consultaþi de ziarul BURSApun
evoluþia titlurilor companiei îndeosebi
pe seama rolului jucat de serviciile oferi-
te de Digi în contextul mãsurilor impuse
de autoritãþi pentru limitarea rãspândirii
pandemiei.

În altã ordine de idei, recent, Digi a
anunþat semnarea unui acord preliminar

cu 4iG pentru preluarea integralã a ope-
raþiunilor sale din Ungaria, iar Serghei
Bulgac estimeazã cã pânã în septembrie
2021 se va ajunge la un acord final, bi-

neînþeles dupã parcurgerea
tuturor etapelor de avizare ºi
negociere ale unui proces
standard de tranzacþionare.

Conform CEO-ului Digi,
compania a lansat comercial
serviciile de telecomunicaþii
mobile la standarde 5G în
2019, a continuat roll-out-ul
reþelei, iar în momentul ac-
tual are staþii de emisie 5G în

14 localitãþi din þarã.
“Dar, pentru a face aceastã tehnologie

accesibilã unui numãr mai mare de utili-
zatori, este nevoie atât de spectru supli-
mentar de frecvenþe, cât ºi de creºterea
penetrãrii reþelei de fibrã opticã, pentru a
conferi nivelul optim de densificare reþe-
lei mobile”, precizeazã Serghei Bulgac.

Ziarul BURSAprezintã, într-un supli-
ment dedicat, evoluþia acþiunilor DIGI în
ultimii trei ani, analiza financiarã a socie-
tãþii, precum ºi un interviu cu Serghei
Bulgac, director general al Digi
Communications.

ANDREI IACOMI

Citiþi detalii în suplimentul Digi

CONFORM EVOLUÞIEI INDICILOR S&P GSCI

Preþurile mondiale ale
materiilor prime au
crescut cu 13,5%, în
primul trimestru
l Indicele S&P GSCI Petroleum a încheiat perioada
ianuarie-martie 2021 cu un avans de 22,6%l S&P GSC
Industrial Metals a câºtigat 9%, S&P GSCI Precious Metals a
pierdut 9,5%

I
ndicele major S&P GSCI, care mãsoa-
rã evoluþia preþurilor mondiale ale ma-
teriilor prime, a crescut cu 13,5% în

primul trimestru al anului 2021, în pofida
unor scãderi pe care le-a consemnat în
martie, dinamica pozitivã bazându-se pe
semnele de redresare a economiei lumii.

Fiona Boal, ºef al departamentului de
materii prime ºi active imobiliare din ca-
drul S&P Dow Jones Indices, spune cã
avansul din primul trimestru al anului cu-
rent s-a bazat pe o redresare, chiar dacã
inegalã, a activitãþii economice la nivel
global; pe unele turbulenþele create în
lanþurile de aprovizionare ºi pe impulsul
global spre decarbonizare.

Vineri, indicele S&P GSCI atingea
472,38 puncte pe piaþa americanã, la ora lo-
calã 07.44, în creºtere cu 0,5% faþã de ziua
anterioarã, respectiv cu 71% în ultimele 12

luni. Pe piaþa petrolierã, martie a fost o lunã
de consolidare a preþurilor, iar indicele S&P
GSCI Petroleum a reuºit sã încheie trime-
strul cu un avans de 22,6%, conform S&P
Dow Jones Indices. Evoluþia a fost determi-
natã de faptul cã, în unele regiuni, au reapã-
rut preocupãrile legate de cerere, iar partici-
panþii la piaþã aºteptau cu nerãbdare decizia
OPEC+ din 1 aprilie cu privire la producþia
viitoare. În prima zi a acestei luni, OPEC+
(Organizaþia Þãrilor Exportatoare de Petrol
ºi alþi mari producãtori) a anunþat cã va ma-
joragradualproducþiade lunaviitoare,dupã
cum urmeazã: un plus de 350.000 de barili
pe zi în mai, încã 350.000 de barili pe zi în
iunie, respectiv un plus de 400.000 de barili
pezi în iulie, caurmarea îmbunãtãþirii situa-
þiei de pe piaþã.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Colaj de MAKE

FLORIN CÎÞU, DESPRE O POSIBILÃ
DEMITERE A MINISTRULUI VOICULESCU:

„Decizia o va lua
premierul, iar aceste
decizii nu se discutã, ele se
vor anunþa”

P
rim-ministrul Florin Cîþu a spus, ieri,
rãspunzând la o întrebare legatã de o
posibilã demitere a ministrului sãnã-

taþii, cã o astfel de decizie o va lua premie-
rul, iar aceste decizii nu se discutã, ele se
vor anunþa. ”Sã vedem dacã mai existã
onoare în România”, a mai spus Cîþu,
întrebat dacã este de pãrere cã ar fi nevoie
de o demisie de onoare: „Eu vã spun un
lucru pe care vi l-am spus de fiecare datã
ºi celor care au opinii politice în subiect –
remanierea sau o decizie în acest Cabinet
o va lua premierul, iar aceste decizii nu se
discutã, ele se vor anunþa”.

(continuare în pagina 3)

MINISTRUL SÃNÃTÃÞII
VLAD VOICULESCU:

”Discuþiile despre
includerea Spitalului
Foiºor în circuitul Covid-19
sunt de un an”

D
iscuþiile despre includerea Spitalu-
lui Foiºor în circuitul Covid-19
sunt de un an, a spus, ieri, ministrul

Sãnãtãþii Vlad Voiculescu, într-un brie-
fing de presã la care nu au avut acces jur-
naliºtii.

Oficialul a precizat cã s-a întârziat
nepermis de mult cu transferul pacienþi-
lor ºi cã s-a încercat folosirea situaþiei
pentru câºtigarea de capital politic:
“Ministerul Sãnãtãþii a dat avizul pentru
ca spitalul sã devinã COVID pentru cã
de acele locuri depindea ºi depinde viaþa
unor oameni.

(continuare în pagina 3)

DR. ALEXANDRU RAFILA,
REPREZENTANTUL ROMÂNIEI LA OMS:

“Ministrul Sãnãtãþii a pier-
dut controlul pandemiei”

Ministrul Sãntãþii Vlad Voiculescu
“a pierdut controlul pandemiei”,
l-a criticat, vineri seara, dr. Ale-

xandru Rafla, reprezentantul României la
OMS, pe ºeful de la Sãnãtate. Specialistul
a spus cã a constatat încã din urmã cu o
sãptãmânã lipsa de organizare a Ministe-
rului, când Vlad Voiculescu i-a convocat
în ºedinþã, sâmbãtã noaptea, pe directorii
de Spitale din Bucureºti, ca sã afle o pro-
blemã despre care se ºtia, de fapt, de mul-
tã vreme: “Sâmbãta trecutã, la aceeaºi
orã, 21:15, domnul ministru Vlad Voicule-
scu convoca directorii de spitale din Bucu-
reºti pentru o ºedinþã - deci sâmbãta seara,
noaptea - ca sã vadã ce se poate face apro-
pode relocareaacestor spitale, încâtoparte
din ele sã poatã trata pacienþi Covid”.

(continuare în pagina 3)


