
 

 

GLS România este alături de sistemul sanitar 
 

De la începutul pandemiei GLS România a sprijinit sistemul sanitar cu peste 172.000 euro. 

Ultimul act al acestui sprijin a constat în achiziția unui pat complet echipat pentru secția ATI 

a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. 

 

Pe lângă servicii de coletărie fiabile și de înaltă calitate, GLS România dă dovadă de responsabilitate 

socială și este alături de sistemul sanitar pus la grea încercare de pandemie. 

În luna martie a fost achiziționat pentru secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Sibiu un pat ATI 

complet utilat cu 4 secțiuni și 4 motoare, aparat de ventilație, monitor funcții vitale, stație de andocare 

pentru 6 injectomate și infuzomate pentru a oferi o șansă în plus la viață persoanelor care trec prin 

momente critice.  

Achiziția completează seria de ajutoare acordate de GLS România sistemului sanitar, care de la 

începutul pandemiei se ridică la suma de 172.500 euro. 

 

“Această pandemie ne-a surprins pe toți și ne-a făcut să fim mai conștienți de grija pe care 

trebuie să o purtăm față de noi și față de cei din jurul nostru. Dorim să oferim tot sprijinul 

necesar pentru a crește șansele de reușită în lupta pentru viață din Secția ATI, unde de mai bine 

de un an personalul medical duce o luptă continuă pentru a salva vieți și pentru a oferi sprijinul 

necesar.  

Ne bucurăm să putem veni în ajutorul Secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu 

prin achiziționarea patului care este dotat cu toate echipamentele necesare.  

Sperăm ca acest ajutor să crească șansele la viață persoanelor care au nevoie de acesta.” Ne-a 

declarat Diana Pană, Marketing Coordinator GLS România. 

 

GLS Group 

GLS Group oferă servicii de coletărie fiabile și de înaltă calitate pentru peste 240.000 de clienți, 

completate de servicii de livrare și de livrare expres. „Liderul calității în logistica expedierilor” este 

principiul după care GLS se ghidează.  Prin companii deținute integral și parteneriate, GLS Group 

acoperă 40 de țări și este conectat la nivel global prin acorduri contractuale. Prin rețeaua sa terestră, 

GLS este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de coletărie din Europa. GLS Group 

operează, de asemenea, prin filiale deținute integral în Canada și pe coasta de vest a SUA. Rețeaua 

GLS este formată din mai mult de 70 puncte de transbordare centrale și regionale și aproximativ 1.400 

de depozite susținute de peste 28.000 de vehicule de livrare și 4.000 de camioane pentru liniile 

principale. GLS are în jur de 19.000 de angajati. În anul fiscal 2019/20 GLS a generat venituri de 3,6 

miliarde de euro și a livrat peste 667 de milioane de expedieri. 

Pentru mai multe informații, vizitați gls-group.com. 
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