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MESAJ DIN PARTEA PREȘEDINTELUI ȘI A DIRECTORULUI GENERAL  

Săptămâna aceasta marchează un an de când Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemia de coronavirus. 

Amploarea schimbării de atunci este dificil de surprins, dar unele numere extraordinare relatează povestea. Peste 

118 milioane de cazuri de covid-19 au fost raportate la nivel mondial cu peste 2,6 milioane de decese. O tragedie 

globală care nu a lăsat nicio persoană neafectată. 

În timp ce pandemia a avut un impact fără precedent asupra vieții noastre, ea ne-a și unit la nivel global ca pe un 

singur popor, pentru a lupta împreună împotriva consecințelor la nivelul sistemelor de sănătate și economic create de 

acest eveniment nemaiîntâlnit. Un lucru important îl constituie faptul că semnele de recuperare devin mai puternice și 

sunt încurajatoare. Mai jos sunt câteva aspecte pozitive pe care noi toți ar trebui să le luăm în considerare. 

• Peste 300 de milioane de doze de vaccin au fost administrate la nivel mondial până în prezent.  

• Reprezentanții TSA au verificat vineri un număr de 1.357.111 persoane, ceea ce a marcat cel mai mare 

număr de pasageri într-o singură zi de călătorie în S.U.A. din 15 martie 2020.  

• Cererile de șomaj din S.U.A. continuă să scadă pe măsură ce redresarea economică grăbește ritmul și noi 

date despre locuri de muncă denotă semne suplimentare de îmbunătățire a pieței muncii.  

• În această săptămână în SUA, la un an după ce economia a fost oprită ca urmare a răspândirii virusului, a 

fost promulgat un pachet de ajutor de 1,9 trilioane de dolari. Unii economiști preconizează că pachetul de 

ajutor va ajuta economia S.U.A. să crească în cel mai rapid ritm în aproape patru decenii.  

Toate aceste puncte de date ne conferă o încredere sporită că vom ieși din criză. Că ne întoarcem și ne îndreptăm 

spre zile mai bune. Pentru asta putem fi recunoscători.  

Într-o notă specifică pentru Carlisle. Împreună cu Doug Taylor, vicepreședintele COS, am vizitat săptămâna 

trecută fabricile noastre din Wylie și Terrell, Texas. Amândoi am fost extrem de impresionați de persoanele pe care 

le-am întâlnit, din mai multe motive. În ciuda pandemiei Covid, vremea extremă care a afectat foarte tare Texasul 

pune la încercare lanțurile de aprovizionare; echipele noastre din Texas duc COS la niveluri mai ridicate, prin 

implementarea celor mai recente tehnologii din domeniul automatizării și al echipamentelor de fabricație, 

oferindu-le în continuare clienților noștri Experiența Carlisle și depunem toate eforturile în condiții de siguranță și 

într-o cultură care se concentrează pe îmbunătățiri în fiecare zi.  

Când văd că echipele noastre rămân stabile în momentele dificile, păstrează o atitudine pozitivă și generează 

acțiuni de care să beneficieze toate părțile interesate, așa cum am făcut săptămâna trecută, am plecat cu un 

sentiment de mândrie referitor la TOT ceea ce echipele noastre de la Carlisle au realizat pe tot parcursul acestei 

pandemii. Și acum privesc cu și mai mult optimism către viitor decât înainte.  

Le mulțumim tuturor membrilor echipei globale pentru eforturile depuse! Contribuția voastră contează. 
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