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Radu Stănică are 27 de 
ani și este din Chitila. 
La vârsta de 3 ani a 
fost diagnosticat cu 
Distrofie Musculară 
Duchenne (boală 
genetică degenerativă). 
De atunci, familia sa a 
căutat în permanență 
un tratament, și l-a 
descoperit anul acesta, 
când tânărul a intrat în 
contact cu medici din 
Australia (prof. Steve 
Wilton, Sue Fletcher 
- echipa de cercetare 
Duchenne) și Sarepta 
Therapeutics din Statele 
Unite care au realizat o 
schemă de tratament 
cuprinzând Casimersen/
Amondys 45. Costul 
acestui tratament pentru 
o săptămână este de 
28.000 de dolari, iar 

perioada minimă de 
tratament este de un an. 
”Aștept acest moment 
de 27 de ani. Pot face 
acest tratament doar cu 
ajutorul vostru. Pentru 
mine, fiecare contribuție 
este un pas către viață”, 
spune Radu, într-un apel 
către toți cei care pot 
ajuta financiar.
Se poate dona în contul: 
Radu Stănică, IBAN: 
RO81BRDE445SVO343904450 
(RON), prin Revolut - 
user: @radu8lrgz sau 
Gofund me: https://
gofund.me/c494538e.

Fără carantină, dar cu intensificarea 
controalelor
Comitetul Național pentru 
Situații de Urgență (CNSU) 
a aprobat, săptămâna 
trecută, o hotărâre 
prin care a decis să NU 
valideze propunerea 
Institutului Național de 
Sănătate Publică (INSP) 
pentru instituirea măsurii 
carantinei la ”nivelul zonei 
metropolitane București”.
În același timp, însă, 
prin Hotărârea CNSU 
87/2021 se dispune ca 
Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul 
Sănătății, Ministerul 
Muncii, Ministerul 
Economiei, Ministerul 
Educației și Ministerul 
Tineretului  să intensifice 
acțiunile de control 
privind respectarea 
măsurilor de prevenire 
și combatere a efectelor 
pandemiei de COVID-19 
și să aplice măsurile 
prevăzute de cadrul 
normativ în vigoare. 
Prin aceeași hotărâre 

a CNSU s-a stabilit 
ca Grupul de Suport 
Tehnico - Științific privind 
Gestionarea Bolilor Înalt 
Contagioase pe teritoriul 
României să analizeze 
situația epidemiologică 
din municipiul București, 
județul Ilfov și celelalte 
zone cu incidență ridicată 
și să propună, după caz, 
noi măsuri de limitare 
a răspândirii infecțiilor 
cu virusul SARS-CoV-2 
pentru activitățile cu risc 
ridicat de răspândire a 
bolii.

În sprijinul unui tânăr ilfovean!

În ceea ce privește 
Tocilizumab, anticorpi 
monoclonali folosiți în 
tratarea formelor medii 
și grave de COVID-19, 

acesta nu a putut fi gă-
sit în cantități suficiente 
nici măcar în urma acti-
vării Mecanismului euro-
pean de protecție civilă 

și al mecanismului simi-
lar al NATO, a precizat, la 
rândul său, Raed Arafat. 
”Este o problemă genera-
lă, nu doar a României”, 
a afirmat șeful Departa-
mentului pentru Situații 
de Urgență. ”Tocilizumab 
l-am solicitat prin Meca-
nismul UE de protecție ci-
vilă, dar nu a existat. Am 
cerut Tocilizumab inclusiv 
prin mecanismul NATO, 

însă țări care ar fi vrut 
să ne ajute - SUA, Isra-
el - au spus că nu dispun 
de stocuri suficiente. Da-
că țări care au o proble-
mă mai mică decât noi cu 
valul 4 nu îl au în stoc, în-
seamnă că a fost o pro-
blemă generală, nu a Ro-
mâniei”, a explicat Raed 
Arafat.

Firma producătoa-
re elvețiană - Roche 

- a anunțat Ministerul 
Sănătății că va livra în Ro-
mânia 5.670 de flacoane 
de Tocilizumab, medica-
ment pe care autoritățile 
nu au reușit să îl găseas-
că în cantități suficiente 
nici prin Mecanismul eu-
ropean de protecție ci-
vilă, astfel că s-a discu-
tat direct cu firma care îl 
produce, a mai spus șeful 
DSU. România a primit 

aproximativ 5.200 de do-
ze de anticorpi monoclo-
nali, de la Italia, după ac-
tivarea mecanismului. ”Și 
sunt în desfășurare pro-
cedurile de transfer și de 
preluare a 12.700 de do-
ze din Germania - tot anti-
corpi monoclonali”, a mai 
spus Arafat, potrivit că-
ruia, și astea ajung tot în 
cursul acestei săptămâni, 
în România.

Situația medicamentelor pentru tratarea COVID-19
 Acestea lipsesc din spitale: Remdesivir va veni în cursul acestei 

săptămâni, în stoc suficient - spun autoritățile, iar Tocilizumab, din păcate, 
nu se găsește nici prin Mecanismul UE de protecție civilă, nici prin cel al 

NATO
În cursul acestei săptămâni, Remdesivir, 
medicament antiviral perfuzabil folosit în tratarea 
formelor medii și severe de COVID-19, va ajunge 
în România în stoc suficient și nu vor mai fi 
discontinuități, a dat asigurări, vinerea trecută, pe 
15 octombrie, Andrei Baciu, secretar de stat în 
Ministerul Sănătății.

Guvernul a 
aprobat Hotărârea 
1.074/2021 
privind sistemul 
garanție-returnare 
pentru ambalaje 
nereutilizabile 
(SGR), ce prevede o 
garanție de 50 de 
bani pentru orice 
ambalaj de băutură 
achiziționată, 
informează 
Ministerul Mediului.

Garanția de 50 de 
bani va putea fi recupera-
tă imediat ce ambalajele 
folosite vor fi returnate în 
orice magazin din Româ-
nia, potrivit sursei citate. 
Sistemul va fi obligatoriu 
pentru toate magazinele, 
de la cele de mici dimen-
siuni la supermarketuri.

Prevederile acestei 
HG sunt aplicabile pentru 
ambalaje primare nereu-
tilizabile din sticlă, plastic 
sau metal, cu volume cu-
prinse între 0,1 litri și 3 li-
tri inclusiv, utilizate pen-
tru a introduce pe piața 
națională bere, mixuri de 
bere, mixuri de băuturi al-
coolice, cidru, alte băuturi 
fermentate, sucuri, nec-
taruri, băuturi răcoritoa-
re, ape minerale și ape de 
băut de orice fel, vinuri și 
spirtoase. ”Adoptarea HG 
de astăzi este un pas fi-
resc, având în vedere pro-
cesul de consultare publi-
că lung și consistent, pe 
care l-am avut alături de 
toți actorii din piață: re-
taileri, producători, cum-
părător i .  Contr ibuț ia 

aces tora este una de-
cisivă la construcția și 
operaționalizarea siste-
mului garanție-returnare. 
Totodată, SGR-ul funcțio-
nează deja în peste 10 
state europene, cu rezul-
tate care ating colectarea 
și procesarea a circa 90% 
din deșeurile reciclabile 
puse pe piață”, a declarat 
ministrul Mediului, Barna 
Tánczos.

Conform sistemu-
lui garanție-returnare, 
cantitățile de ambala-
je returnate în magazine 
vor ajunge ulterior în cen-
tre regionale pentru ca, 

mai apoi, să ajungă la re-
ciclatori. Iar întreaga in-
frastructură de preluare 
a deșeurilor din magazine 
va fi organizată printr-un 
operator unic de sistem, 
la fel ca în statele în care 
sistemul funcționează de-
ja. Acest operator va fi o 
entitate non-profit în ca-
re se vor găsi producători 
sau reprezentanți ai aces-
tora, comercianți, dar și 
statul român, reprezen-
tat de autoritatea centra-
lă pentru protecția mediu-
lui cu un procent de 20%.

Hotărârea de Guvern 
prevede ca, după selecta-

rea operatorului național 
de sistem, întreaga infra-
structură să fie finalizată 
în luna octombrie a anu-
lui viitor.

”Imaginile cu tone de 
peturi și doze care acope-
ră râurile și lacurile trebu-
ie să devină istorie. Am 
spus dintotdeauna că im-
plementarea SGR este 
o necesitate pentru țara 
noastră, care în momen-
tul de față are un procent 
de reciclare cel mult mo-
dest. (…) Am lucrat mult 
la acest proiect cât timp 
am fost în Ministerul Me-
diului și îmi doresc să îl 
văd devenind realitate cât 
mai curând. Mecanismul 
și-a dovedit eficiența în 
țările europene unde es-
te deja implementat, iar 
rezultatele privind colec-
tarea și procesarea ajung 
la circa 90% din deșeurile 
reciclabile, așa că avem 
motive să fim optimiști”, 
a declarat Mircea Fechet, 
deputat PNL de Bacău, 
inițiatorul proiectului de 
HG.

Guvernul a aprobat garanţia 
de 50 de bani pentru orice 
ambalaj de băuturi

 Cum funcționează sistemul și când intră în vigoare?

Potrivit datelor furnizate 
de către Direcția de 
Sănătate Publică Ilfov, 
luni, 18 octombrie, 
incidența cumulată a 
cazurilor de COVID-19 
la nivelul județului Ilfov 
era de 17,03 la mia de 
locuitori.
Cele mai mari rate de 

incidență, de altfel 
localități care ocupă, din 
păcate, primele 5 locuri 
și la nivel național - se 
înregistrau în orașele 
Bragadiru (20,33 la mia 
de locuitori), Popești-
Leordeni (20,16), Otopeni 
(19,75), Voluntari (19,02) 
și Măgurele (17,05).

Situația epidemiologică în Ilfov


