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lVirgil Pãunescu: “Vaccinul nostru, bazat pe imunitate celularã, are
o memorie de cel puþin 11 ani”lGuvernul Orban a alocat anul trecut
3,5 milioane lei pentru proiectul DECODE, privind vaccinul românesc
anti-Covid 19 l 5 milioane euro – necesarul financiar pentru trecerea
la faza de testare

V
accinul românesc anti-
Covid 19 pare sã fi
ajuns într-un impas cre-
at în jurul fondurilor
necesare cercetãrilor
care se aflã în derulare.
Suma alocatã iniþial
este insuficientã, iar re-

alizarea vaccinului are nevoie de fi-
nanþare, susþine prof. univ.dr. Virgil
Pãunescu, coordonatorul proiectului
Decode (pentru realizarea vaccinului
românesc anti-Covid 19). Conform
domniei sale, ar mai fi nevoie de 5 mi-
lioane de euro pentru a se trece la faza
de testare. Specialistul a anunþat, re-
cent, pe pagina sa de Facebook: “Mul-
þumitã eforturilor colectivului nostru,

centrul OncoGen este în tratative cu
Banca Europeanã de Investiþii (BEI)
pentru finanþarea facilitãþilor de pro-
ducþie de vaccinuri împotriva Sars-
Cov-2 în România.

OncoGen (în parteneriat cu Institutul
Cantacuzino) este singurul institut de
cercetãri din România care are în dezvol-
tare un vaccin candidat împotriva
Sars-Cov-2 recunoscut de OMS ºi care
poate îndeplini condiþiile de finanþare ale
unei fabrici de vaccinuri din fonduri UE.
Cu un pic de ajutor, România poate avea
din nou capacitatea de a-ºi asigura nece-
sarul de vaccinuri (ºi nu doar pentru
Sars-Cov-2)”.

Anunþul coordonatorului proiectului a
fost preluat de Cristian Diaconescu,

preºedintele PMP, formaþiune politicã în
care Virgil Pãunescu este vicepreºedinte.
Liderul PMP fãcea, în 7 aprilie, un apel
cãtre premierul Florin Cîþu, referitor la
faptul cã este nevoie de alocarea de fon-
duri din Planul Naþional de Rederesare ºi
Rezilienþã (PNRR) “pentru producþia
unui vaccin anti-virus, cu 17 ani perioadã
de imunizare”.

Cristian Diaconescu menþioneazã:
“Banca Europeanã de Investiþii (BEI)
ºi-a exprimat intenþia de a finanþa o fa-
bricã în România pentru a produce vac-
cinul anti-Covid dezvoltat de Institutul
OncoGen Timiºoara.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 15)

C
ercetãtorii din sectorul
medical au ajuns la faza
de testare pe animale a
vaccinului românesc anti-

Covid 19, care, potrivit repre-
zentanþilor din domeniu, creazã
imunitate pentru o perioadã de
11 ani. Dacã România va reuºi sã
scoatã pe piaþã acest vaccin,
atunci se va clasa pe locul întâi
din punct de vedere al cercetãrii
medicale.
Din pãcate, însã, nici acest pro-
iect nu este lipsit de controver-
se, în ultimele douã luni Curtea
de conturi efectuând verificãri
la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Pius Brânzeu ºi la cen-
trul de cercetare OncoGen din
Timiºoara - implicate în dezvol-
tarea vacinului -, legate de mo-
dul de cheltuire a bugetului alo-
cat pentru realizarea serului
anti-Covid 19.

Finanþarea vaccinului românesc -
verificatã de Curtea de Conturi

C
urtea de Conturi a finalizat verificãrile efectuate în ultimele douã luni (în
perioada 1 februarie – 2 aprilie 2021) la Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Pius Brânzeu ºi la centrul de cercetare OncoGen din Timiºoara. Este
vorba despre un audit financiar care priveºte sumele primite de la bugetul

de stat de spitalul timiºorean, sume de care au beneficiat ºi cei de la centrul de
cercetare OncoGen aflat în subordinea unitãþii sanitare.

În privinþa OncoGen este vorba despre 3,5 milioane lei, sumã alocatã anul tre-
cut din bugetul de stat pentru finanþarea proiectului Decode, adicã pentru reali-
zarea vaccinului românesc anti-Covid 19. Conform reprezentanþilor Serviciului
Comunicare, Imagine ºi Relaþii Publice, din cadrul Curþii de Conturi, “ulterior
finalizãrii misiunii de audit financiar ºi parcurgerii procedurilor de valorificare
(n.red. – solicitarea de lãmuriri, rãspunsul la acestea, emiterea unei decizii, con-
testarea ei), raportul privind verificãrile efectuate la centrul Oncogen vor fi pu-
blicate pe site-ul instituþiei publice”. Sursele citate au menþionat pentru ziarul
BURSA cã respectivul raport ar urma sã fie publicat, cel mai devreme, în urmã-
toarele 30 de zile.

Cristian Brehui, ºef serviciu în cadrul Camerei de Conturi Timiº, ne-a precizat:
“Nu ºtiu detalii în legãturã cu activitatea de audit financiar desfãºuratã la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Pius Brânzeu din Timiºoara, deoarece a fost o echipã
care a efectuat verificãri acolo, iar activitatea ei s-a încheiat în 2 aprilie.

Membrii echipei au redactat actul cu cele constatate ºi îl trimit entitãþii respecti-
ve, care poate ridica obiecþii, în termen de 15 zile. Dupã aceastã perioadã, în maxi-
mum 15 zile se emite decizia de cãtre Camera de Conturi, act ce poate fi contestat
de entitatea verificatã. Dacã se va face aceastã contestaþie, ea va fi soluþionatã de o
comisie din cadrul Curþii de Conturi, la nivel central. Dacã decizia nu va fi conte-
statã, abia la sfârºitul lunii mai sau începutul lunii iunie, pe baza legii 544/2001, ra-
portul respectiv poate fi pus la dispoziþia oricãrei persoane interesate. Noi nu îl pu-
blicãm pe site, ci se face menþiune despre el în raportul anual care va fi publicat la
începutul anului viitor”. n

Vaccinul românesc
anti-Covid, în faza
de testare pe cobai


