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COL. DR. VALERIU GHEORGHIÞÃ, COORDONATORUL
COMITETULUI NAÞIONAL DE VACCINARE:

”Avem nevoie de accesibilitate
ºi disponibilitate pentru o
campanie de vaccinare reuºitã”
l ”Vaccinarea nu trebuie privitã ca un act de eroism”

V
accinarea împotriva Covid-19 este
o necesitate în momentul de faþã, iar
pentru realizarea unei campanii

care sã ajungã la un numãr cât mai mare
de beneficiari care sã fie protejaþi mult

mai bine în faþa infecþiei cu
SARS-CoV-2 avem nevoie de douã ele-
mente foarte importante, susþine colonel
dr. Valeriu Gheorghiþã, ºeful Comitetului
naþional de coordonare a activitãþilor pri-
vind vaccinarea împotriva Covid-19, su-
bliniind cã aceste elemente sunt accesi-
bilitatea ºi disponibilitatea.

Conform domniei sale, pe partea de
accesibilitate, România a reuºit sã bene-
ficieze de vaccinuri contractate prin Co-
misia Europeanã ºi a demarat campania
de vaccinare care, în primele luni de de-
rulare, a fost pe primele locuri în regiune,
în privinþa ratei de acoperire. ”Ulterior,
din a doua parte a lunii mai, am observat
o scãdere progresivã, zilnicã, a numãru-
lui de persoane care s-au vaccinat”, spu-
ne dr. Valeriu Gheorghiþã. (V.R.)

(continuare în pagina 2)

ADELA COJAN, PREªEDINTELE CNAS:

“Medicii noºtri, puþini, câþi au mai
rãmas în þarã, sunt suprasolicitaþi ºi
sunt aproape de «burnout»”
l Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate a fãcut
apel la populaþie sã se vaccineze

M
edicii noºtri, puþini, câþi au mai
rãmas în þarã, sunt suprasolicitaþi
ºi sunt aproape de “burnout”, a

afirmat Adela Cojan, preºedintele Casei

Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate
(CNAS). Aceasta a mai precizat cã re-
cent s-a luat decizia de a implica ambu-
lanþele private în serviciul de urgenþã 112
astfel încât acestea sã ajute sectorul pu-
blic. “Ieri am fãcut o serie de virãri buge-
tare de la alte domenii pentru a implica
ambulanþele private”, a spus preºedintele
CNAS.

Adela Cojan a declarat: “Cred cã su-
portul profesionist, din partea colegilor,
din partea administratorilor sau manage-
rilor de spital ºi munca în echipã pot sã
ajute ºi reprezintã secretul combaterii
epuizãrii, suprasolicitãrii ºi riscului de a
se produce malpraxis-uri sau diagnosti-
curi greºite. (…)

M.G.

(continuare în pagina 3)

DR. VALERIA HERDEA, VICEPREªEDINTE AL
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA:

„Sistemul nostru de sãnãtate
nu are pregãtire pandemicã”

Þ
ara noastrã are nevoie de decidenþi

fermi, hotãrâþi, care sã ducã la capãt
proiectele din sãnãtate, mai ales cã

existã fonduri europene în acest sens,
este de pãrere dr. Valeria Herdea, Vice-
preºedinte al Colegiului Medicilor din
România.

”Existã posibilitatea sã schimbãm lu-
cruri în domeniul sanitar, existã proiecte

de finaþatre, bani de la UE care nu sunt
asimilaþi pentru cã la noi proiectele mor
în faºã. Nu se finalizeazã niciun proiect
de viitor. Vreau sã vãd decidenþi fermi,
hotãrâþi, eu sã am pâinea de mâine asigu-
ratã, sã am condiþii de muncã, sistem in-
formatic funcþional, debirocratizat, pa-
cienþi cãrora sã li se respecte dreptul.
Asta înseamnã sã ne moblizãm toþi. Nu
este o treabã individualã, este o muncã de
echipã ºi avem nevoie de soluþii”.

Printre altele, domnia sa a tras un sem-
nal de alarmã asupra faptului cã sistemul
nostru de sãnãtate nu are pregãtire pan-
demicã, fãcând faþã cu greu pandemiei
de Covid 19, atât din punct de vedere al
materialelor, cât ºi al resurselor umane
specializate: ”Indiferent de profilul unui
medic, este nevoie de pregãtire de dezas-
tre, pregãtire pandemicã.

E.O.

(continuare în pagina 4)

DR. ADRIAN MARINESCU, DIRECTORUL MEDICAL AL
INSTITUTULUI ”MATEI BALª”:

”Luna octombrie va fi grea,
dar sãrbãtorile de iarnã vor fi
mai liniºtite”
l ”Ce se întâmplã în þara noastrã are legãturã directã cu rata
de vaccinare”

L
unaoctombrieva fimaigrea înprivinþa
evoluþiei pandemiei de Covid-19 în
þara noastrã, dar numãrul de cazuri ºi

de spitalizãri vor scãdea uºor-uºor, este de
pãrere dr. Adrian Marinescu, directorul
medical al Institutului Naþional de Boli
Infecþioase ”Matei Balº”, care adaugã:
”Cred cã sãrbãtorile din aceastã iarnã vor fi
mai liniºtite. Trebuie sã fim rãbdãtori, rea-
liºti, dar ºi concentraþi pe situaþia grea prin
care trecem acum”.

În opinia domniei sale, este pãcat cã am
ajuns într-un moment în care pierdem vie-
þi omeneºti din cauza Covid-19 ºi ne pla-
sãm în topul Europei ºi al lumii la acest
capitol, în condiþiile în care e clar cã în þã-
rile care au o ratã de vaccinare crescutã lu-
crurile sunt în regulã în ce priveºte numã-
rul de spitalizãri, formele severe, numãrul
de paturi de terapie intensivã. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

ALINA CULCEA, PREªEDINTELE ARPIM:

“Sunt peste 30 de boli
infecþioase prevenite datoritã
vaccinurilor ºi milioane de vieþi
salvate, în lumea întreagã”

E
xistã în prezent peste 30 de boli infec-
þioase care sunt prevenite datoritã
vaccinurilor, care salveazã milioane

de vieþi în lumea întreagã, a afirmat Alina
Culcea, preºedintele Asociaþiei Române a
Producãtorilor Internaþionali de Medica-

mente (ARPIM). Aceasta a mai întrebat,
retoric, “cum vor putea cei care se opun
public vaccinãrii, , fie cã sunt politicieni,
medici, personalitãþi publice, vedete, sã
trãiascã cu povara conºtiinþei celor celor
douã-trei sute de persoane care se pierd
zilnic în România” din cauza Covid-19.

Domnia sa a afirmat: “Culcea Este fo-
arte necesar sã aducem informaþii corec-
te publicului în aceastã perioadã ºi mã
întreb cum ar fi fost astãzi situaþia din
þara noastrã dacã toatã media, toatã presa
s-ar fi aliat eforturilor de a aduce infor-
maþii corecte ºi de a promova vorbitori
credibili. Am o întrebare retoricã: cum
vor putea cei care se opun public vacci-
nãrii, fie cã sunt politicieni, chiar medici,
personalitãþi publice, vedete, sã trãiascã
cu povara conºtiinþei a deceselor celor
douã-trei sute de persoane care zilnic se
pierd în România, astãzi”. (M.G.)

(continuare în pagina 2)

FOTBAL, ECHIPA NAÞIONALÃ

Calificare la locul de muncã

E
chipa naþionalã a reuºit mai mul-
te meciuri bune în aceastã toam-
nã ºi are ºanse foarte mari sã
ajungã la meciurile de baraj pen-

tru calificarea la turneul final al
Cupei Mondiale. Dupã multe
cãutãri, selecþionerul Mirel Rã-
doi a reuºit sã gãseascã reþeta
potrivitã ºi în partidele cu Ger-
mania (scor 1-2) ºi Armenia
(1-0) echipa a arãtat destul de
bine, cu un mare plus pe partea
de ambiþie. Fãrã o carierã în spa-
te, Rãdoi a reuºit sã se ”califice
la locul de muncã” ºi acest lucru se
vede inclusiv în exprimarea echipei.
Din nefericire , aºa cum s-a mai
întâmplat în istoria naþionalei, orgoliul
este mai puternic decât simþul mãsurii
ºi dupã primele jocuri bune selecþione-
rul anunþã cã nu doreºte sã mai continu-

ie dupã ce i se încheie contractul în luna
noiembrie, lãsând baltã echipa înainte
de posibilele meciuri de baraj. Ilu-
zionându-se cã cineva o sã plângã dupã

el, Rãdoi acþioneazã pripit, aºa
cum a fãcut-o de câteva ori ºi ca
selecþioner, iar marele perdant
este chiar el.

Lucrurile sunt clare, în prima
parte a mandatului sãu, inclusiv
partida de baraj pentru Euro
2020, pierdutã cu Islanda, Rãdoi
a arãtat multe slãbiciuni ºi a fost
criticat pe bunã dreptate având în

vedere rezultatele, când lucrurile au
început sã meargã ºi sã existe o oarecare
logicã în exprimarea echipei, a decis sã
renunþe. Selecþionerul ºi-a expus pe
larg punctual de vedere, întãrind cã de-
cizia s-a este irevocabilã: “În momentul
de faþã ar trebuie sã vorbim despre parti-

dele rãmase ºi nu despre soarta mea. Nu
încerc sã pun presiune pe conducerea
federaþiei sã vinã cu un contract... Nu
vreau sã creãm un alt subiect. Oricine,
din luna noiembrie încolo, poate fi în
faþa dumneavoastrã, aºa cã orice este
posibil. Vreþi sã mai fiu aici, dupã ce în
tur voiaþi sã-mi dau demisia? Mi-e greu
sã cred cã dupã partida cu Islanda, când
voiaþi sã plec, acum vreþi sã mai rãmân
la echipa naþionalã vreo doi ani, sã mai
staþi cu mine pe aici? Dacã am spus aºa,
aºa e. Din luna noiembrie, echipa naþio-
nalã trebuie sã-ºi gãseascã antrenor. Eu
nu voi mai fi, contractul meu se terminã,
îmi vãd de treaba mea, echipa naþionalã
rãmâne în continuare, sã aduceþi pe cine
vreþi dumneavoastrã. Sunt 90 la sutã si-
gur cã în momentul acesta putem spera
la locul al doilea.

(continuare în pagina 10)

DIANA LORETA PÃUN, CONSILIER PREZIDENÞIAL:

“Vaccinarea anti-Covid rãmâne
instrumentul cel mai eficient de
reducere a severitãþii bolii”

F
undamentarea deciziilor în actuala
pandemie trebuie fãcutã pe dovezi
ºtiinþifice, iar mesajul primordial pe

care trebuie sã îl transmitã autoritãþile ºi
medicii se referã la eficienþa vaccinului
în reducerea rãspândirii Sars-Cov 2 ºi a
severitãþii bolii, susþine Diana Loreta
Pãun, consilier prezidenþial în cadrul De-

partamentului Sãnãtate Publicã din
Administraþia Prezidenþialã.

“Profesia de medic ne obligã sã ne
fundamentãm deciziile pe dovezi ºtiin-
þifice, iar datele pe care le avem pânã
acum sunt edificatoare. La acest mo-
ment, care avem una dintre cele mai
mari rate de infectãri din Europa, însã
incidenþa nu ar fi atât de îngrijorãtoare
dacã nu ar fi asociatã ºi cu unei ratã de
deces de-a dreptul devastatoare. Ace-
leaºi dfate ne aratã cã ne poziþionãm la
coada clasamentului european ca pro-
cent al vaccinãrii raportat la populaþia
generalã. De aceea, cred cã este impor-
tant sã acceptãm cu toþii cã vaccinarea
anti-Covid rãmâne instrumentul cel mai
eficient în reducerea severitãþii bolii ºi
este important sã transmitem acest me-
saj pentru evitarea transformãrii situa-
þiei actuale într-o tragedie”, a declarat
dr.Diana Loreta Pãun. (Gh.M.)

(continuare în pagina 3)
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CORESPONDENÞÃ DIN MAREA BRITANIE

Acordul privind impozitarea
multinaþionalelor a fost finalizat
O

înþelegere internaþionalã majorã
cu privire la impozitarea multi-
naþionalelor a fost finalizatã
în 8 octombrie, potrivit

Organizaþiei pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE).
Acordul istoric a fost acceptat de
136 de þãri reprezentând mai mult
de 90% din produsul intern brut
mondial. Acesta prevede realoca-
rea a peste 125 de miliarde de dola-
ri din profiturile a 100 dintre cele mai
mari ºi mai profitabile entitãþi multina-
þionale (MNE – Multinational Entities)
cãtre þãrile din întreaga lume, asi-
gurându-se cã aceste firme vor plãti un
impozit echitabil indiferent unde active-
azã ºi genereazã profituri.

Ultimele state care întârziau semnarea

acordului au fost Irlanda, Estonia ºi
Ungaria, unde ratele impozitelor erau mai

mici de 15%. OCDE are 140 de
state membre, iar cele patru þãri
care nu s-au alãturat încã acor-
dului sunt Kenya, Nigeria, Pa-
kistan ºi Sri Lanka.

Acordul este un sistem cu
doi piloni care va fi prezentat
într-o ºedinþã a miniºtrilor de
finanþe din grupul G20, astãzi,
13 octombrie, în Washington

DC, ºi apoi la întâlnirea liderilor G20 de
la sfârºitul lunii octombrie.

Pilonul 1

Va asigura o distribuþie mai echitabilã
a drepturilor de profit ºi de impozitare
între þãri, în cazul celor mai mari ºi profi-

tabile întreprinderi multinaþionale. Va re-
aloca anumite drepturi de impozitare
asupra MNE-urilor din þãrile-mamã cã-
tre pieþele unde acestea desfãºoarã acti-
vitãþi comerciale ºi realizeazã profituri
indiferent dacã au prezenþã fizicã sau nu.

MNE-urile cu peste 20 de miliarde ºi
rentabilitatea de peste 10% - care pot fi
considerate câºtigãtoare ale globalizãrii -
vor fi supuse noilor reguli, 25% din pro-
fitul de peste 10% urmând sã fie realocat
cãtre jurisdicþia pieþei.

(continuare în pagina 11)
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