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Florin Hozoc florin@hozoc.com
Fwd: Extindere donație echipamente de plasmafereza
23 April 2020 at 22:10
Codrin Lungu codrin.lungu@ms.ro
Florin Hozoc florin@hozoc.com, horatiu.moldovan@ms.ro, dragos.garofil@ms.ro, ministru@ms.ro
Iulian Chiriac iulian.chiriac@bphd.ro, Iulian Chiriac jul33zaho@yahoo.com, Ella Hozoc ella@hozoc.com

Bună ziua, Domnule Secretar General Adjunct,
Revin cu oferta pe care v-am făcut-o în data de 2 aprilie 2020, prin care am pus la dipozitie gratuit un număr de 50 de
echipamente de plasmafereză automată Aurora - Fresenius Kabi, din care, așa sum vă spuneam 18 echipamente
sunt deja disponibile imediat.
Precizăm că din cele 18 echipemente disponibile imediat:
- Două au fost deja instalate, la București și Iași
- Cel de-al treilea echipament ce face obiectul Protocolului de donatie cu MS, din 30.03.20, probabil va fi instalat
vineri, 24.04.2020. Aici avem o situație extrem de ciudată pentru că directorul CRTS Timiș refuză de peste o
săptămână echipamentul. Așa cum v-am informat deja într-un email anterior, a declanșat proceduri de achiziție
pentru servicii de reparație și pentru achiziție consumabile (chituri de consumabile), pentru cele 4 echipamente vechi
de peste 10 ani, pe care le are pe inventar, dar din care doar unul este funcțional în prezent, deși nu a fost utilizat
pentru plasmafereză ci doar pentru colectare de trombocite.
Așa cum v-am arătat în emailul anterior, costul consumabilelor pentru aceste echipamente vechi este de peste 2,5 ori
ori mai ridicat, decât prețul consumabilelor oferite gratuit de noi (cel puțin 195 RON față de 90 RON. Repet: noi le
ofeream 1000 de kituri gratuit, pe lângă un echipament nou, dintre cele mai performante existente pe piață.
Prejudiciul produs prin refuzul acestei donații este de cel puțin 195.000 RON fără TVA, fără să putem calcula și costul
reparației pentru cele 4 echipamente vechi.
În măsura în care se refuză instalarea echipamentului la Timișoara, vă rog să ne indicați un alt centru de transfuzie
unde să-l instalăm cât mai repede.
- Un al patrulea echipament din cele 18 va fi instalat săptămâna viitoare la Centrul Județean de Transfuzie Neamț,
fiind o donație pentru Spitalul Județean de Urgență Neamț.
- Celelalte 14 echipamente disponibile au fost solicitate în scris de autoritățile locale din următoarele județe: Alba,
Argeș, Bacău, Bistrița Năsăud, Brașov, Buzău, Constanța, Galați, Giurgiu, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Sibiu,
Vaslui.
Având în vedere că aceste echipamente pot fi instalate deja, vă rugăm să ne spuneți dacă există alte localități/județe
unde ar trebui să trimitem cu prioritate unele dintre aceste echipamente. Aceste echipamente ar permite celor 18
centre de transfuzie să colecteze plasmă și, astfel, să evite colectarea de sânge, care este mult mai ineficientă din cel
puțin următoarele motive:
1) costul de colectare și procesare a sângelui pentru obținerea de plasmă recuperată este mult mai mare
2) donatorul de sânge convalescent nu poate face decât o singură donare de sânge în perioadă de hiperimunitate, în
timp ce donarea de plasmă prin afereză poate fi repetată de 2-3 ori. Asta înseamnă de 2-3 ori mai mulți pacienți critici
tratați.
De asemenea, vă rog să ne comunicați dacă Ministerul Sănătății este interesat să punem la dispoziția centrelor de
transfuzie și restul de echipamente până la maxim 50, pentru utilizarea gratuită timp de 12 luni, perioadă în care vom
suporta și costurile de instalare, instruire, întreținere și reparații.
Cu respect,
Florin Hozoc
CEO
Besmax Pharma Distribution SRL
__________________________________
Bucuresti, Strada Baneasa 10; mobil: +40741.378.880;
tel: +4037.620.36.69; fax: +4037.620.36.70;
email: office@bphd.ro; www.bphd.ro

DISCLAIMER:

Prezentul mesaj constituie o Informatie confidentiala si este proprietatea exclusiva a SC Besmax Pharma Distribution
SRL. Mesajul se adreseaza numai persoanei fizice sau juridice mentionata ca destinatara si poate contine informatii
confidentiale sau privilegiate. In cazul in care nu sunteti destinatarul mentionat, va aducem la cunostinta ca
dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag
raspunderea civila si/sau penala dupa caz. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati
imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul dvs. Internetul nu reprezinta un mediu
securizat sau fara erori si prin urmare SC Besmax Pharma Distribution SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru nici
o pierdere sau dauna produsa ca urmare a utilizarii acestui mesaj, deteriorarii sau infectarii cu virusi a acestui email.
SC Besmax Pharma Distribution SRL nu este responsabila pentru transmiterea corespunzatoare si integrala a
informatiei continute in acest mesaj si nici pentru eventualele intarzieri in receptionarea acestuia.
The content of this communication represents Confidential and Proprietary Information of SC Besmax Pharma
Distribution SRL This communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed
and may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient, you are hereby
notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is
strictly prohibited and may trigger either civil/penal responsibility. If you received this communication in error please
notify us immediately by responding to this communication then delete it from your system. The Internet is not a
secure or error-free environment, so that SC Besmax Pharma Distribution SRL does not accept liability for any loss
or damage arising from the use of this message, corrupted or virus-infected e-mail transmission. SC Besmax Pharma
Distribution SRL is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this
communication nor for any delay in its receipt.
Begin forwarded message:

From: Florin Hozoc <florin@hozoc.com>
Subject: Extindere donație echipamente de plasmafereza
Date: 2 April 2020 at 17:11:08 EEST
To: ministru@ms.ro, codrin.lungu@ms.ro
Cc: Florin Hozoc <florin@hozoc.com>, Iulian Chiriac <iulian.chiriac@bphd.ro>
Stimate domnule Ministru Nelu Tătaru,
Ca urmare a unor solicitări tot mai multe, adresate atât nouă direct, cât și Ministerului Sănătății, prin care spitale din
țară ne solicită să le oferim aceleași echipamente ca cele trei pe care deja ne-am angajat să le donăm la Institutul
Clinic de Boli Infecțioase, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Județean de Urgență Timișoara,
Ne adresăm dumneavoastră pentru a extinde sprijinul nostru cu încă 50 de echipamente de plasmafereza, în
următoarele condiții:
Florin Hozoc
CEO
Besmax Pharma Distribution SRL
__________________________________
Bucuresti, Strada Baneasa 10; mobil: +40741.378.880;
tel: +4037.620.36.69; fax: +4037.620.36.70;
email: office@bphd.ro; www.bphd.ro

DISCLAIMER:

Prezentul mesaj constituie o Informatie confidentiala si este proprietatea exclusiva a SC Besmax Pharma
Distribution SRL. Mesajul se adreseaza numai persoanei fizice sau juridice mentionata ca destinatara si poate
contine informatii confidentiale sau privilegiate. In cazul in care nu sunteti destinatarul mentionat, va aducem la
cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict
interzise si atrag raspunderea civila si/sau penala dupa caz. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa
ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul dvs. Internetul nu reprezinta un
mediu securizat sau fara erori si prin urmare SC Besmax Pharma Distribution SRL nu isi asuma responsabilitatea
pentru nici o pierdere sau dauna produsa ca urmare a utilizarii acestui mesaj, deteriorarii sau infectarii cu virusi a
acestui email. SC Besmax Pharma Distribution SRL nu este responsabila pentru transmiterea corespunzatoare si
integrala a informatiei continute in acest mesaj si nici pentru eventualele intarzieri in receptionarea acestuia.
The content of this communication represents Confidential and Proprietary Information of SC Besmax Pharma
Distribution SRL This communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed and may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient, you
are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may trigger either civil/penal responsibility. If you received this communication

information is strictly prohibited and may trigger either civil/penal responsibility. If you received this communication
in error please notify us immediately by responding to this communication then delete it from your system. The
Internet is not a secure or error-free environment, so that SC Besmax Pharma Distribution SRL does not accept
liability for any loss or damage arising from the use of this message, corrupted or virus-infected e-mail transmission.
SC Besmax Pharma Distribution SRL is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

