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Acțiuni ale forțelor de ordine pentru limitarea răspândirii virusului SARSCOV 2 
În perioada 23-25 aprilie 2021, sub autoritatea Instituției 

Prefectului, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști de 

frontieră, lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență, precum și specialiști din cadrul Direcției de Sănătate 

Publică, Direcției Sanitar Veterinară, Inspectoratului Teritorial de 

Muncă și Comisariatului Județean pentru Protecția 

Consumatorului, au desfășurat activități de verificare cu privire la 

respectarea măsurilor impuse în contextul stării de de alertă.În 

cadrul acțiunilor a fost verificat modul în care sunt respectate 

prevederile Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19. Astfel, pe raza 

întregului județ, au fost organizate 26 de acțiuni punctuale, atât în 

sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind controlate peste 150 de locații de interes.În urma neregulilor 

constatate, echipele de control au aplicat 120 de sancțiuni contravenționale,  valoarea totală a acestora fiind de 30.000 de 

lei. De asemenea, au fost verificate zilnic, în medie, 1.300 de persoane aflate în carantină sau izolare la domiciliu, fără a fi 

constatate nereguli.  

Incendiu la o gospodărie din Bodeasa 

Pompierii din Săveni și Dorohoi, au intervenit astăzi, 27 aprilie a.c., cu trei 

autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță SMURD pentru stingerea unui 

incendiu care a cuprins o gospodărie din satul Bodeasa, orașul Săveni.Alarma s-a 

dat puțin după ora 05.00. La sosirea forțelor de intervenție, ardeau casa și mai 

multe anexe.Incendiul a fost localizat și s-a lucrat pentru înlăturarea efectelor. În 

sprijinul pompierilor au venit și colegii din turele libere, dar si voluntarii din 

oraș.Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor au intervenit, în total, 16 

pompieri militari și voluntari, aproape cinci ore. Au ars casa și trei anexe (un 

depozit de cereale, un adăpost de animale și unul de păsări), un porc si peste 40 

pasari. S-au salvat și protejat de foc mai multe bunuri din interiorul casei, utilaje 

agricole, un autoturism, alte construcții din gospodărie și trei porci. 

Cel mai probabil, incendiul a fost generat de un scurtcircuit. 

Aproape 4000 de persoane au 

apelat Telefonul Vârstnicului în 

pandemie, pentru consiliere și 

sprijin material sau emoțional 

 În perioada martie 2020 – martie 2021 au 

fost înregistrate 19.200 de apeluri la serviciul 

social Telefonul Vârstnicului  
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Nu a dat prioritate unui autovehicul fiind în stare de ebrietate la volan 

La data de 25 aprilie 

2021, polițiștii din cadrul 

Serviciului Rutier aflați în 

exercitarea atribuțiilor de 

serviciu pe Șoseaua Iașului au 

observat un autoturism care 

nu a acordat prioritate de 

trecere unui alt autovehicul 

care avea acest drept, motiv 

pentru care au procedat la 

oprirea în trafic a acestuia. 

 A fost stabilită 

identitatea conducătorului 

auto, în persoana unui tânăr 

de 23 de ani, din comuna 

Coșula. Întrucât acesta emana 

halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.  

 Ulterior, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii 

alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

 Săvinean, oprit din trafic fiindcă conducea sub influenţa alcoolului 

       La data de 25 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe 

strada Gheorghe Asachi, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, condus de un bărbat de 38 de ani din 

orașul Săveni.Întrucât, inițial, conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor rutieri și nu a oprit la semnalul 

acestora s-a procedat la urmărirea sa, reușindu-se blocarea acestuia la ieșirea din orașul Săveni, pe Drumul Comunal DC 14. 

 Fiind testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultata a fost de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat.  Cercetările sunt 

continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

Accident rutier pe DN 29 

La data de 23 aprilie 2021, un bărbat de 65 de ani din municipiul Dorohoi, în timp ce conducea autoturismul pe 

Drumul Național DN 29 B, nu a păstrat o distanță regulamentară față de autoturismul din fața sa, condus de un bărbat de 37 

de ani din comuna Viișoara, împrejurare în care intră în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat vătămarea 

corporală a unei tinere de 33 de ani, pasageră în autoturismul care circula regulamentar, fiind transportată la spital pentru 

acordarea de îngrijiri medicale.Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.  

Tot alcoolul, bată-l vina ! 

           La data de 21 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit în trafic pe Drumul Comunal DC 

43 din comuna Prăjeni,un autoturism condus de un tânăr de 19 ani din aceeași localitate. Întrucât acesta emana halenă 

alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ulterior, acesta a 

fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoo lemiei. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Aproape 4000 de persoane au apelat Telefonul Vârstnicului în 

pandemie, pentru consiliere și sprijin material sau emoțional  

 În perioada martie 2020 – martie 2021 au fost înregistrate 19.200 de apeluri la serviciul social Telefonul 

Vârstnicului  
Solicitările de informații și de ajutor material 

și financiar s-au situat în topul cererilor 

 În intervalul martie 2020 – martie 

2021, perioadă marcată de noile condiții socio-

sanitare, linia gratuită Telefonul Vârstnicului a 

înregistrat 19.200 de interacțiuni cu beneficiari 

din toate zonele țării, 3.982 de seniori găsind aici 

resurse și soluții la diversele probleme cu care s-au 

confruntat.   

Serviciul social Telefonul Vârstnicului estesingura 

linie de ajutor gratuită și confidențială care oferă 

soluții la nevoile vârstnicilor din România. Proiectul 

a fost lansat de Fundația Regală Margareta a 

României în 2015 ca răspuns la problema 

îmbătrânirii populației și a beneficiat de o finanțare 

totală de 837.500 lei din partea Fundației Vodafone 

România. 

În 2020, serviciul a înregistrat cel mai mare număr de solicitări și apelanți unici, de la înființare, 16.673 de convorbiri telefonice cu 3.424 de 

seniori. Pentru a face față numărului crescut de apeluri, a fost extinsă echipa de asistenți sociali și voluntari, iar acestor li s-au alăturat, odată cu 

instaurarea stării de urgență, și 14 psihologi în regim de voluntariat. Pentru peste 250 de vârstnici care se confruntau cu lipsuri materiale au fost 

distribuite tichete sociale sau pachete de ajutor. 

Dintre cei aproape 4.000 de apelanți unici care au sunat la Telefonul Vârstnicului în perioada pandemiei, 29% sunt din București, iar 37% din 

mediul rural și mic urban. În ceea ce privește vârsta și situația locativă, 29% au între 70 și 80 de ani și 38% locuiesc singuri. 

În urma analizării datelor disponibile, pe primul loc în topul nevoilor exprimate de vârstnici s-au aflat, la egalitate, nevoia de informații 

utile și actualizate privind serviciile disponibile în comunitățile lor și nevoia de sprijin financiar și material. Astfel, 1.300 de 

seniori au solicitat informații pe care nu le pot accesa singuri, fie din cauza izolării, fie din incapacitatea de a utiliza noile tehnologii de 

comunicare. Alți 1.300 de vârstnici au solicitat sprijin financiar și material. 

Pe locul doi în topul necesităților vârstnicilor s-a aflat nevoia de îngrijire și sprijin practic la domiciliu. Pentru764 dintre apelanți, 

echipa liniei telefonice a furnizat informații despre serviciile de asistență medicală ori supraveghere specializată, dar și referințe despre cămine 

pentru seniori și proceduri de instituționalizare. 

Izolarea socială a dus la adâncirea sentimentului de singurătate în rândul vârstnicilor, cu manifestări de anxietate sau depresie. Pentru cei care 

s-au confruntat cu astfel de stări și au apelat Telefonul Vârstnicului, asistenții sociali și psihologii voluntari au oferit consiliere psihologică și 

sprijin emoțional. 150 de seniori au fost înscriși în serviciul de reapelare săptămânală, sau redirecționați către organizații partenere. 

Nevoia de a fi activi și de participare socială a fost exprimată de 90 de vârstnici care au apelat linia telefonică și care s-au declarat 

copleșiți de sentimentul de inutilitate creat de ieșirea la pensie și pierderea unui rol social. Pentru aceștia, Telefonul Vârstnicului a propus 

acțiuni de voluntariat în comunitate, de relaționare și socializare prin participarea la cluburi și programe pentru seniori. Centrul Comunitar 

Generații, Centrul pentru seniori al Municipiului București, Asociația Niciodată Singur sunt câteva dintre aceste programe și cluburi care și-au 

adaptat activitățile în mediul on-line pentru a continua să fie alături de seniori. 

Un nou tip de solicitare apărută pe fondul crizei pandemice a vizat facilitarea cumpărăturilor de alimente, medicamente și produse igienico-

sanitare, soluționată ca urmare a unor sponsorizări și dezvoltarea de parteneriate. 

Telefonul Vârstnicului este mai mult decât necesar într-o societate caracterizată de o lipsă acută a serviciilor sociale, publice sau private, 

destinate persoanelor vârstnice, oferind un sprijin concret seniorilor care trăiesc în condiții precare. 

Serviciul estegratuit, apelabil de luni până vineri în intervalul 08.00 – 20.00 și sâmbăta în intervalul 08:00 – 16:00 la 

numărul 0800 460 001. 

Compania Națională Loteria Română și S.C. Johnson Wax s-au alăturat ca sponsori în acest proiect. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:2019 

cazuri noi de persoane infectate, 29 cazuri noi la Botoşani 

Până astăzi, 27 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.049.539 de cazuri de 

persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).979.445 de pacienți au fost declarați 

vindecați.În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost 

înregistrate 2.019 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), 

acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.  

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de 

către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Până 

astăzi, 27.683 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 26.04.2021 (10:00) – 27.04.2021 (10:00) au fost raportate 172 decese (89 bărbați 

și 83 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, 

Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, 

Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.Dintre acestea, 11 

decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 14 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 39 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 

68 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 40 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.159 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți 

care au prezentat comorbidități, 7 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 6 pacienți decedați nu au fost raportate 

comorbidități până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.851. Dintre acestea, 1.336 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.291.143 de  teste RT-PCR și 863.621 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 21.971 de teste RT-PCR (12.097 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.874 la cerere) și 10.266  teste rapide 

antigenice.De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 53 de teste RT-PCR, prelucrate anterior 

ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 27 aprilie a.c. 

Pe teritoriul României, 32.687 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.004 persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 43.524 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 105 

persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.456 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.443 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă 

special pentru informarea cetățenilor.Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 26 aprilie, 4.683 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 

935.565 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, 

faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal. 

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la 

care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate 

structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.512 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 

(coronavirus): 2.542 în Italia, 16.773 în Spania, 195 în Marea Britanie, 127 în Franța, 3.124 în Germania,  93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în 

Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia,  137 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 48 în Elveția, 4 în Turcia, 

2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 13 în Cipru, 2 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 14 în Republica Moldova, 3 în 

Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 3 în Tunisia, 8 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia și câte unul în 

Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația 

Rusă, Croația și Finlanda. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 189 de cetățeni români aflați în 

străinătate, 34 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 în 

Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia și unul în Iran, au decedat.Dintre cetățenii români confirmați cu 

infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în 

Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina. 

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la 

linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea 

cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în 

străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20. 

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european și global: 

În intervalul 15 aprilie – 22 aprilie 2021, au fost raportate 29.441.874 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, 

Italia, Spania și Germania. 

Grupul de Comunicare Strategică  
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*S.C. CAMPIOSERV POINT SRL  solicită autorizaţie de mediu pentru obiectivul „ PRESĂ 

PELEŢI LUCERNĂ” situat în sat Truşeşti, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani.     

 Contestaţii se pot depune la sediul A.P.M. Botoşani din b-dul Mihai Eminescu, nr. 44, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului. 

*Teren central, pentru construire imobil până la p+3, toate utilităţile  66 450 € Negociabil. Teren central în 

suprafaţă de 443,1 m.p., situat pe str. Uzinei nr. 5, mun. Botoşani, la intersecţia cu str. Împărat Traian, vizavi de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană pentru Sport, teren în formă de arc de 

cerc, cu o deschidere la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat de Urbanism pentru imobil P+3. Accept scimb cu 

apartament în mun. Iaşi, eventual diferenţă. Tel. 40744634006 

*Tractări auto cu macara , roţi blocate , Transport utilaje , Asistenţă Rutieră NON-STOP . Botoșani , Hârlău , 

Flămânzi , Ștefănesti , Darabani , Suceava , Dumbrăveni ...Tel. 0745 499 556      

 *Vând teren 240 mp Botosani, ultracentral, toate utilităţile. 135 € Negociabil . Terenul este situat in Botosani, in 

centrul vechi, foarte aproape de Mall Uvertura. Terenul este in suprafata de 240 MP si are deschidere de 8MP la 2 strazi. 

Este potrivit atat pentru constructia unei case, cat si pentru activitati comerciale: exista curent trifazic, apa, precum si acces 

la retaua de gaze.Pretul este de 150 EUR MP. Tel.+40754214277         

 *Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. Exterior : 2 

foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandă. Interior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 băi, bucatărie, camera 

birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR negociabil .       

 *VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren arabil + 

livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + geamurile din 

termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca debara), sufragerie 4/4, 

bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în bucatarie cu serpentină de fontă și 

pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă 

sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. 

Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa 

este pe strada Livezilor nr 5. Preț -37.000 euro. 

*Apartament 4 camere Bucovina  69 000 €. Persoana fizica, vand apartament cu 4 camere in zona Bucovina. 

Apartamentul este situat la etajul 3, are 77 mp, 2 bai si centrala termica.Nu doresc colaborarea cu agentii.Tel. 0722 974 901  

*Vând urgent casă și grădină, 1700 mp în municipiul Botoșani, str. Cișmea, nr. 57. Preț solicitat 50.000 euro. 

Relații la tel. 0742572165. 

*Vând/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan Brehuiesti,Botosani,la iesirea din sat spre Corni,21 ml deschidere la 

asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita proprietatii,peste drum,pret 4 euro mp,accept 

schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata totala: 2000, Front stradal: 21, Accept 

schimburi. Tel. 0748871234 

________________________________________________________________________________________________________  
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Pastorala de Paști 2021 a Patriarhului DANIEL: Învierea lui 

Hristos – începutul vieţii veşnice pentru omenire 

Hristos a înviat! 

„Hristos este Întâiul-Născut din morţi (Coloseni 1, 18); începătură a învierii celor 

adormiţi (1 Corinteni 15, 20)” 

 Preacuvioși și preacucernici părinţi, Iubiţi credincioși și credincioase,  

Taina Crucii şi Taina Învierii Domnului Iisus Hristos au fost profețite de prorocii 

Vechiului Testament, iar Sfinții Apostoli, ucenici şi martori ai lui Hristos Cel Răstignit 

şi Înviat, le-au mărturisit ca fiind adevăruri mântuitoare şi dătătoare de viață. Ei au 

văzut împlinită profeția lui Isaia, care, cu sute de ani înainte, fiind inspirat de Duhul 

Sfânt şi văzând duhovniceşte cu anticipație pătimirile şi rănile lui Hristos Cel Răstignit, 

a spus, rezumând taina legăturii dintre Jertfă şi Înviere: „[...] prin rănile Lui noi toţi ne-

am vindecat” (Isaia 53, 5). 

Sfinții Apostoli şi Evanghelişti, conştienți fiind de importanța Jertfei şi a Învierii lui 

Hristos, prevestite de Hristos Însuşi „înaintea lor”, au transmis cu fidelitate cuvintele 

Lui în scrierile lor. Astfel, după Înviere, ucenicii, amintindu-şi cuvintele tainice ale 

Domnului Iisus Hristos, prin care prevestea Pătimirile, Moartea şi Învierea Sa, le vor 

interpreta din perspectiva „plinirii” Scripturilor.  

Moartea lui Hristos, jertfă liber acceptată și dăruire de Sine pentru viața lumii  

Faptul că Iisus „a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15, 4) arată nu doar o simplă informație cronologică, ci are o semnificație 

teologică.În acest sens, Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei consemnează cuvintele profetice ale Mântuitorului Iisus Hristos: „Precum a fost 

Iona în pântecele chitului trei zile şi trei nopți, așa va fi și Fiul Omului în inima pământului trei zile şi trei nopți” (Matei 12, 40). Sfântul 

Evanghelist Marcu notează, de asemenea, cuvintele lui Iisus: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei 

și de cărturari și să fie omorât, iar după trei zile să învieze” (Marcu 8, 31). Sfântul Evanghelist Luca evocă acelaşi adevăr descoperit de Iisus: 

„Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în 

Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că așa este scris și așa trebuia să 

pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi” (Luca 24, 44-46; cf. 24, 6-7).        

 Iar Sfântul Ioan Evanghelistul, după ce vorbeşte în mod alegoric despre dărâmarea şi rezidirea templului în trei zile, spune: „Deci, când 

S-a sculat din morţi, ucenicii Lui și-au adus aminte că aceasta o spusese și au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus” (Ioan 2, 

22).  Astfel, moartea şi Învierea lui Iisus sunt prezentate ca o împlinire a unui plan al lui Dumnezeu de mântuire a lumii de păcat şi 

moarte, plan în care moartea lui Iisus este liber acceptată de El.          

 De altfel, pe când era împreună cu ucenicii Săi şi îi învăța, Iisus le-a spus: „Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, fiindcă Eu îmi dau viaţa, ca 

iarăși să o iau. Nimeni nu o ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi o dau. Putere am ca să o dau și putere am iarăși să o iau. Această poruncă 

am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10, 17-18). Înțelesul morții lui Iisus ca jertfă liber acceptată sau ca dăruire de Sine pentru viața lumii este 

exprimat în Liturghia euharistică ortodoxă prin cuvintele: „În noaptea în care (Iisus) a fost vândut - sau, mai degrabă, când El Însuşi S-a dat pe 

Sine pentru viața lumii [...]”
1
.              

 Sfântul Evanghelist Luca ne arată că Domnul Iisus Hristos Cel Înviat din morți a călătorit cu ucenicii Săi, Luca şi Cleopa, pe drumul spre 

Emaus şi le-a tâlcuit lor ceea ce prevestiseră Sfintele Scripturi despre Moartea şi Învierea Sa (cf. Luca 24, 13-32). Din felul în care Iisus 

tâlcuieşte ucenicilor Sfintele Scripturi, înțelegem faptul că Dumnezeu are un plan al mântuirii lumii, al eliberării ei de păcat şi de moarte. Acest 

plan se va realiza prin Fiul Său Cel veşnic, Care S-a făcut Om pentru a mântui omenirea întreagă (cf. Luca 24, 46; 1 Corinteni 15, 20-25).Din 

acest motiv, Biserica Ortodoxă consideră că Persoana lui Iisus Hristos, Fiul veşnic şi Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, este centrul spiritual de 

convergență al cărților Vechiului Testament scrise de Moise, profeți şi psalmist, încât Vechiul Testament era pedagog sau călăuză către Hristos, 

după cum spune Sfântul Apostol Pavel(cf. Galateni 3, 24).   

Iubiți fii şi fiice duhovniceşti,  

Cartea Faptele Apostolilor ne spune că, după Învierea Sa din morți, Iisus S-a arătat mai ales ucenicilor Săi, timp de 40 de zile, până în ziua 

Înălțării Sale la cer, vorbindu-le „cele despre Împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 1, 3).Faptul că, timp de 40 de zile după Învierea Sa din morți, 
Domnul Iisus Hristos S-a arătat de mai multe ori ucenicilor Săi şi altor persoane are o semnificație deosebită, cifra 40 regăsindu-se cu înțelesuri 

profunde în Sfânta Scriptură. Fericitul Augustin face o analogie între motivul pentru care Hristos a postit vreme de 40 de zile înainte de 

activitatea Sa mesianică şi tot în timp de 40 de zile S-a arătat, de mai multe ori, ucenicilor Săi după Înviere: „Hristos Domnul a postit timp de 

40 de zile (cf. Matei 4, 2), precum au postit şi Ilie (cf. 3 Regi 19, 8) şi prorocul Moise, care reprezintă Legea (cf. Ieşirea 34, 28); de 

asemenea, timp de 40 de zile a plutit pe apele potopului Corabia lui Noe (cf. Facerea 8, 20), care simboliza Biserica. Tot astfel, timp de 

40 de zile după Înviere, Hristos Domnul S-a arătat Apostolilor Săi, mâncând şi bând cu ei (cf. Fapte 10, 40- 41; Luca 24, 43), nu pentru 

că El ar fi avut nevoie, ci pentru a dovedi realitatea Învierii Sale, pentru a-i încredința pe Apostoli că El a înviat în acelaşi trup care a 

fost răstignit pe cruce”
2
.  

(continure în pag.7) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Pastorala de Paști 2021 a Patriarhului DANIEL: Învierea lui 

Hristos – începutul vieţii veşnice pentru omenire 

Iubiți frați şi surori,  

Sfintele Evanghelii ne arată că viața Mântuitorului Iisus Hristos Cel Înviat din morți nu este simplă revenire la viața trăită pe pământ printre oameni, ci o 

viață diferită. Cu trupul Său înviat El trece prin uşile încuiate (cf. Ioan 20, 19). Se arată ucenicilor Săi, vorbeşte cu ei şi apoi Se face nevăzut. Ucenicii 

constată că, după Învierea Sa, Iisus poartă pe trupul Său semnele cuielor şi al suliței din timpul Răstignirii Sale (cf. Ioan 20, 19).În acest sens, Sfântul Ioan 

Gură de Aur spune că Hristos S-a arătat ucenicilor cu trupul Său însemnat cu urmele Răstignirii, „pentru ca Învierea să fie crezută, pentru ca Apostolii să afle 

că El Însuși era Cel răstignit și că n-a înviat altcineva în locul Lui”
3
.Însă, deşi timp de 40 de zile, Iisus Cel Înviat Se arată de zece ori ucenicilor Săi şi altor 

persoane de pe pământ, totuşi El nu mai trăieşte o viață fizică pământească, ci trăieşte viața cerească şi veşnică, într-o totală libertate de toate 

determinismele şi limitele spațiului şi timpului. Nimeni şi nimic din lumea aceasta pământească nu-L mai poate atinge sau reține, nici măcar cu 
privirea, decât dacă El vrea, când vrea şi cum vrea. Iisus Cel Răstignit şi Înviat nu mai moare niciodată, El este veşnic viu: „Moartea nu mai are stăpânire 

asupra Lui”, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel (Romani 6, 9).Totodată, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează că, după Învierea Sa, Iisus S-a întâlnit 

doar cu Apostolii Săi (cf. Faptele 1, 4), de aceea le spunea acestora înainte de Pătimirea Sa: „Încă puţin timp și lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi 

vedea” (Ioan 14, 19). De asemenea, minunile pe care le face Iisus după Învierea Sa sunt săvârşite doar „înaintea ucenicilor Săi” (Ioan 20, 30). Pentru că 

„după cum înainte de Înviere Hristos trebuia să facă multe minuni, ca ucenicii să fie încredinţaţi că El este Fiul lui Dumnezeu, tot așa trebuia și după 

Înviere, ca ei să creadă că El a înviat”
4
.Prin arătările Domnului Iisus Hristos după Învierea Sa din morți, El le oferă ucenicilor Săi o încredințare 

fermă, care avea să-i pregătească pentru a deveni puternici mărturisitori ai Lui în lume. Iisus îi face pe ucenicii Săi să înțeleagă faptul că Pătimirile, 

Moartea şi Învierea Sa constituie împlinirea Scripturilor, sunt prevăzute în planul cel veşnic al lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Astfel, ucenicii Săi vor fi 

trimişi să binevestească lumii Evanghelia mântuirii şi a vieții veşnice.Înainte de a-l învia din morți pe prietenul Său Lazăr din Betania, Iisus spune surorii 

acestuia (Marta): „Eu sunt învierea și viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). În altă parte, Iisus spune: „Cel ce ascultă 

cuvântul Meu și crede în Cel Care M-a trimis pe Mine are viaţă veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă” (Ioan 5, 24; vezi şi Ioan 5, 

25, 28 şi 29).Prin urmare, înțelegem că numai Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat poate dărui oamenilor mântuirea şi viața veşnică.În acest sens, viața 

creştinilor care iubesc pe Hristos este Cruce sau răstignire a păcatului, prin rugăciune, pocăință şi post, dar şi pregustare a bucuriei Învierii, prin iertarea 

păcatelor şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos (cf. Ioan 6, 54), Sfânta Euharistie fiind arvuna vieții veşnice din Împărăția cerurilor.Pentru creştini, 

fiecare săptămână începe cu Ziua Învierii Domnului (Duminica), zi în care creştinii exclamă: „Iată, prin Cruce a venit bucurie la toată lumea!”, iar ultimul 

articol din Crezul ortodox arată scopul ultim al vieții creştine: „Aștept învierea morţilor și viaţa veacului ce va să fie”. 

 Dreptmăritori creştini, 

 Traversăm o perioadă extrem de dificilă privind sănătatea şi valoarea vieții, când numeroşi oameni sunt încercați de noua epidemie, care s-a extins la nivel 

global. În această perioadă este mare nevoie de rugăciune și de ajutorare frăţească, de apropiere de Dumnezeu și de solidaritate practică între oameni. 

Aceste vremuri ne arată cât de fragilă este viața omului pe pământ şi cât de mare nevoie este de a păstra permanent legătura cu Dumnezeu, Izvorul vieții 

pământeşti şi al vieții cereşti veşnice. Această perioadă de criză medicală poate fi transformată într-o perioadă de întărire în credință, mai ales prin 

rugăciune şi prin sporire a iubirii noastre față de oamenii aflați în suferință. Totodată, criza medicală sau pandemia ne cheamă să prețuim viața şi 

sănătatea noastră, precum şi viața şi sănătatea semenilor noştri, ca fiind daruri primite de la Dumnezeu, pe care însă trebuie să le protejăm cu multă 

responsabilitate spirituală şi sanitară.              
 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2021 ca An omagial al pastoraţiei românilor din afara României şi An comemorativ al 

celor adormiţi în Domnul - valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.În acest sens, suntem chemați să cultivăm mai intens comuniunea fraternă cu 

românii din jurul granițelor României şi din diaspora română.În privința cimitirelor ortodoxe româneşti, acestea sunt locuri de reculegere şi de pelerinaj; 

în ele aflăm mormintele bunicilor şi părinților noştri, precum şi morminte sau monumente funerare ale marilor personalități naționale, oameni de cultură, de 

artă, oameni de ştiință, morminte şi monumente ale eroilor care s-au jertfit pentru unitatea, libertatea şi demnitatea poporului român, ale eroilor Revoluției 

române din decembrie 1989, dar şi morminte ale martirilor mărturisitori ai lui Hristos Domnul din închisorile regimului comunist totalitar. Pomenirea celor 

decedați, cu rugăciune şi cu recunoştință, nu este doar o datorie morală a noastră, a tuturor, ci este şi un act de sănătate spirituală a sufletului, 

deoarece numai rugăciunea şi recunoştința sunt relație vie între suflete, o comuniune spirituală mai tare decât moartea fizică a trupului. Dorim ca 

Sfintele Sărbători de Paşti să aducă tuturor românilor multă sănătate şi pace, bucurie şi speranță! Cu iubire părintească, vă adresăm tuturor salutul pascal: 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!               

      Al vostru către Hristos Domnul împreună rugător şi de tot binele doritor,  

† Daniel  

Prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul Tronului Cezareei Capadociei 

şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

Note 

1
 Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, în Liturghier, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2012, p. 173. 

2
 Fericitul Augustin, „Predici la marile sărbători”, vol. 1, colecția Părinţi și Scriitori Bisericești, serie nouă, 13, Editura BASILICA a Patriarhiei 

Române, Bucureşti, 2014, p. 373. 

3
 Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Evanghelia după Ioan”, vol. 2, colecția Părinţi și Scriitori Bisericești, serie nouă, 18, Editura BASILICA 

a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2019, p. 435. 

4
 Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Evanghelia după Ioan”, pp. 435-436. 
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Videoconferință cu prefecții și șefii structurilor teritoriale ale MAI, 

în contextul pregătirilor pentru minivacanța prilejuită de 

sărbătorirea Paștelui Ortodox 

Astăzi, 27 aprilie 2021, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc o ședință, în sistem 

videoconferință, cu prefecții și șefii structurilor teritoriale ale MAI, în contextul pregătirilor 

pentru minivacanța prilejuită de sărbătorirea Paștelui Ortodox. 

În cadrul întâlnirii, la care au participat Florin CÎȚU, prim-ministrul României, și Lucian 

BODE, ministrul Afacerilor Interne, au fost prezentate principalele responsabilități din sarcina 

prefecților și a structurilor centrale și teritoriale ale MAI, pentru asigurarea, la nivel național, a 

climatului de ordine siguranță publică. 

Ministrul Afacerilor Interne le-a cerut prefecților mobilizare maximă pentru gestionarea cu 

succes a misiunilor încredințate, subliniind necesitatea unei colaborări permanente cu 

autoritățile locale și cu reprezentanții cultelor religioase, menită să asigure, în zilele următoare, cadrul necesar preîntâmpinării sau soluționării 

oricărei situații apărute.”Așteptările din partea cetățenilor sunt mari, iar presiunea căreia trebuie să-i faceți față în contextul pandemic pe care îl 

traversăm este în continuare foarte mare. De aceea, vă solicit să tratați cu profesionalism și responsabilitate fiecare acțiune operativă!”, a 

transmis ministrul Afacerilor Interne. 

Începând de vineri şi până luni, inclusiv, polițiștii, jandarmii, polițiștii de frontieră, pompierii și efective de la alte structuri ale Ministerului 

Afacerilor Interne vor fi la datorie, zilnic, asigurând măsurile de ordine publică, prevenirea și combaterea faptelor ilegale, gestionarea situațiilor 

de urgență și verificarea respectării măsurilor impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.Vizate vor fi, în principal, stațiunile 

montane și cele de pe litoral, unde se așteaptă un număr mare de turiști, zonele aglomerate – centre comerciale și piețe, dar și bisericile, unde au 

loc ceremoniile religioase specifice acestei perioade.Alte priorități ale dispozitivelor mobilizate de sărbători sunt fluidizarea traficului rutier, 

prevenirea accidentelor de circulație și reducerea timpului de așteptare la punctele de trecere a frontierei de stat. 

Ministrul Lucian BODE a menționat că prezența efectivelor MAI în teren are, în principal, o componentă preventivă, care vizează limitarea 

acelor comportamente sau activități ce ar putea conduce la răspândirea virusului SARS-CoV-2. Totodată,  ministrul a solicitat angajaților MAI, 

să acționeze cu calm și cu responsabilitate, dar să manifeste o atitudine fermă acolo unde se încalcă legea. 

O altă temă a întâlnirii de astăzi a reprezentat-o campania națională de vaccinare a populației împotriva coronavirusului, context în care oficialul 

a solicitat tuturor factorilor implicați să valorifice cât mai bine capacitățile de vaccinare și să ia toate măsurile pentru identificarea, la nivelul 

fiecărui județ, a celor mai bune soluții pentru facilitarea accesului populației la imunizare. 

La finalul ședinței, ministrul Lucian BODE le-a comunicat prefecților și șefilor structurilor teritoriale ale MAI că, de la nivelul conducerii 

Ministerului Afacerilor Interne, va fi acordat tot sprijinul necesar pentru depășirea tuturor potențialelor situații ce pot apărea în această perioadă. 

La ședință  au participat și secretarii de stat din MAI, precum și șefi ai structurilor Aparatului central. 

Consiliere, îndrumare și sprijin emoțional pentru seniori, la  Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflați în situații dificile de viață pot solicita sprijiin prin apelarea 

gratuită a numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul Vârstnicului, un 

serviciu social pus la dispoziție de Fundația Regală Margareta a României și 

finanțat de Fundația Vodafone România și donatori individuali, prin SMS cu 

textul SINGUR la 8844. Echipa de psihologi și asistenți sociali din cadrul 

programului vine în ajutorul seniorilor prin furnizarea de informații practice și 

îndrumare către servicii din comunitate, consiliere psihologică și chiar sprijin . 

Pentru a răspunde miilor de solicitări și a oferi sprijin emoțional sau consiliere 

psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod curent, din 4 

specialiști în asistență socială, 15 voluntari care ajută la alinarea singurătății, prin 

reapelarea săptămânală a seniorilor, și psihologi care oferă consiliere de 

specialitate în regim de voluntariat. Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, iar 

mulți dintre ei trăiesc singuri, afectați de singurătate, imobilitate fizică, boli cronice sau lipsuri materiale. Mii de vârstnici 

înfruntă situații dificile de viață și nu mai au pe nimeni care să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiți să facă 

față pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează faptul că nevoile existențiale ale multora dintre 

seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată cu ridicarea stării de urgență, iar criza izolării sociale a seniorilor nu 

se termină acum.______________________________________________________________________________________ 
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Reparaţii montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

sanitare, baterii, lavoare, cabine dus,cada,chiuveta etc 

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 

pentru Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

GPS-ul are instalat program cu harti TRUCK 3D full 

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro 

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 

23 microni  23 lei 

tub carton 150 grame 
folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Instalator sanitar, ofer servicii, Desfundam 

Tevi. Inchiriez buldoexcavator, camion 12t cu 

macara , lucrări diverse detalii la tel. 0753689237 

Inchiriez sau vând spatiu comercial in Botosani zona 

noului Lidl str. Imparat Traian , cu suprafata de 200 mp , 

bun pt birouri, cabinete medicale, depozite, etc, tel. 0745 

388 300 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si 

barbati pentru campaniile de cules capsuni,afine si 

zmeura in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera  

tractari..recuperari..interventii rutiere.. actionam cu 

autoplatforme hidraulice..nu conteaza starea masinii dvs..o 

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme 

pavele constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

OFERTĂ..platriti 5 bucati si veți primii 8 piese (4 pentru 

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

- Montaj corpuri de iluminat (lustre,aplice,neoane) 

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu 

macara, tel.0753 689 237 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  
 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc 

telefon 0744 862 373   

 

 

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

wc, bideu, cada, cabine dus, cada hidromasaj. 

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalatii termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 
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Săptămâna Mondială a Imunizării 2021 

Cum continuă vaccinurile să contribuie la progresul omenirii 

Guvernele, oamenii de știință și industria biomedicală au colaborat într-un mod fără precedent pentru a produce și distribui mai multe vaccinuri 

împotriva unui agent patogen complet nou într-un timp record. Deși obiectivul imediat este de a ține pandemia COVID-19 sub control, procesul 

de dezvoltare a vaccinurilor noi contribuie la o înțelegere aprofundată care va consolida și extinde protecția împotriva mai multor boli și în mai 
multe moduri decât înainte.„Inovațiile născute în urma crizei actuale vor da un impuls progresului pe care vaccinurile l-au generat deja în 

sănătate”, a declarat Thomas Triomphe, Vicepreședinte Executiv și Șef al Diviziei de Vaccinuri Sanofi. 

O mai mare recunoaștere a vaccinurilor  

De la primul vaccin împotriva variolei în 1796, vaccinurile au salvat mai multe vieți decât orice altă intervenție medicală1. Programele globale de 
vaccinare împotriva variolei în anii 1970 au dus la eradicarea completă a bolii; înainte de vaccin, aproape patru milioane de  persoane - în 
majoritate copii – mureau an de an din cauza variolei. Numai în ultimii 20 de ani, vaccinarea împotriva mai multor infecții frecvente a contribuit 

la prevenirea a 37 de milioane de decese în țările cu venituri mici și medii2.„Fie realizată de țări individuale sau prin colaborări globale precum 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), vaccinarea extinsă împotriva a zeci de boli infecțioase a înregistrat evoluții considerabile în ultimele 
decenii,” notează Triomphe.  

Astăzi, 86% dintre copiii din întreaga lume primesc vaccinuri pediatrice de rutină împotriva unor boli precum rubeola, hepatita B și a mai multor 

agenți patogeni care cauzează meningita, printre altele; în 1980, acest procent era de numai 20%. Dacă se mențin tendințele actuale, se 
estimează că vaccinările în țările cu venituri mici și medii vor proteja alte 32 de milioane de vieți care altfel s-ar pierde până în 20303.OMS a 

demonstrat, de asemenea, că vaccinarea extinsă poate contribui la creșterea economică dar și la echitatea economică, sprijinind țările în curs 

de dezvoltare să își consolideze infrastructurile sociale și de sănătate.  

Triomphe a asistat direct la acest impact în timpul activității sale în străinătate în cadrul Diviziei de Vaccinuri a Sanofi: „Se poate vedea cu 

adevărat diferența în termen de câțiva ani, din momentul în care o regiune sau o țară se mobilizează să facă din vaccinare o prioritate în 

domeniul sănătății publice. Vaccinurile nu numai că ajută la protejarea indivizilor și familiilor împotriva bolilor, însuși actul de a pune în aplicare 
programe de vaccinare ajută la consolidarea acoperirii intervențiilor sistemice de sănătate preventivă, asigurând un acces mai mare și mai 

echitabil la o viață sănătoasă”.  

Un pas înainte în evoluția vaccinurilor 

„Este o veche zicală conform căreia fiecare nouă generație ar trebui să trăiască mai bine decât cea de dinainte. Credem că această promisiune 
se va împlini în viitor în mare parte datorită vaccinurilor”, a adăugat Dominika Kovács, Director Comercial pentru vaccinurile Sanofi Pasteur 
împotriva poliomielitei, tusei convulsive și virusului Haemophilus influenza b (Hib) . Sanofi caută modalități de a sprijini accesul global sporit la 
vaccinuri existente in timp ce dezvoltă altele noi pentru persoane de toate vârstele care prezintă riscul de a contracta boli  infecţioase existente 

și emergente.„Cercetătorii găsesc, de asemenea, legături între infecții și alte boli, care ar putea deschide noi căi pentru o prevenție sporită în 
viitor”.  

Vaccinurile de astăzi pot chiar să contribuie la prevenirea unor tipuri de cancer precum cancerul de col uter in, care este adesea cauzat de 

virusul Papilloma Uman (Human Papilloma Virus - HPV). În mod similar, cercetătorii explorează dacă Alzheimer ar putea fi declanșat de virusul 
herpes simplex4.„Luați infecția cu Bordetella pertussis, sau tusea convulsivă, și boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) drept un alt 

exemplu, a spus Kovács. Recent, comunitatea ştiinţifică a început sa acorde o atenție mai mare rolului pe care tusea convulsivă îl joacă în 

agravarea sau chiar declanșarea manifestărilor respiratorii severe ca BPOC la adulți. Când vine vorba de tuse convulsivă, oamenii tind să 

creadă că această infecție afectează numai copiii. Dar epidemiologia acesteia este mai dăunătoare decât se consideră în mod obișnuit”. 

Un studiu recent a arătat că aproximativ 13% dintre persoanele în vârstă care suferă de BPOC în Marea Britanie au avut rezultat pozitiv și 

pentru pertussis, sugerând că această infecție ar putea fi un factor declanșator pentru exacerbările BPOC. Acestea, dar și alte conexiuni, 
necesită studii aprofundate. Dar în multe dintre aspectele acestor boli , cu cât sunt urmărite și măsurate împreună afecțiunile, cu atât mai mult 

se demonstrează legătura dintre ele. O mai bună înțelegere a acestor legături între infecții și urmările severe asupra sănătății, considerate 

anterior distincte, le va permite oamenilor de știință să utilizeze noi domenii de asistență medicală și să proiecteze soluții sub formă de noi 

vaccinuri și imunoterapii care ar putea revoluționa calitatea și durata vieții noastre5. 

Gripa are un impact semnificativ, atât din punct de vedere economic, cât și din cel al nevoilor de îngrijire medicală8, prin urmare, prevenţia prin 
vaccinare este deosebit de importantă şi nu trebuie neglijată. În Europa, în absenţa vaccinării antigripale ar exista încă 22,3 milioane de cazuri 

de gripă, 6,2 milioane vizite de asistență medicală primară și 3,5 milioane de internări în spitale6. Acest lucru se traduce întru-un cost socio-
economic estimat la 6-14 miliarde EURO anual7. 

În plus, noile tehnologii, cum ar fi ARNm, ar putea ajuta știința să accelereze ritmul de dezvoltare și furnizare de noi soluții. „Și experiența 
COVID-19 ar putea duce la salturi semnificative în așteptările și în cererea de vaccinuri în general. În acest nou context, este greu să calculăm 
adevărata amploare a beneficiilor care ar putea fi furnizate de vaccinuri pe viitor”, a conchis Kovács. 

 

                                                             
1 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781455700905000173 last accessed 2-1-21 
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014067362032657X?via%3Dihub  last accessed 2-1-21 
3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014067362032657X?via%3Dihub last accessed 2-1-21 
4
 https://www.sciencemag.org/news/2020/05/herpes-virus-can-trigger-alzheimer-s-brain-tissue-study-

suggests#:~:text=Herpes%20virus%20can%20trigger%20Alzheimer's%2C%20brain%20tissue%20study%20suggests,-
By%20Kelly%20Servick&text=Using%20tiny%20brainlike%20structures%20grown,Alzheimer's%20disease%2C%20according%20to%20STAT%20. Last accessed 22-2-21 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4024226/ last accessed 2-1-21 

6 Ryan J, Zoellner Y, Gradl B, Palache B, Medema J. Stabilirea impactului economic şi asociat sănătății al vaccinării antigripale în cele 25 de țări ale Uniunii Europene. Vaccinul. 17 
noiembrie 2006. 

7 Preaud E et al. (2014). Beneficiile anuale legate de sănătate publică și impact economic al vaccinării împotriva virusurilor gripale: o estimare la nivel european. 
7 ECDC. Vaccinarea împotriva gripei sezoniere şi utilizarea antiviralelor în Europa – Prezentare generală a recomandărilor de vaccinare şi ratelor de acoperire în statele membre UE pentru 
sezoanele gripale 2013–14 şi 2014–15. Stocholm:  
8. ECDC; 2016. http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/seasonal-influenza-vaccination-antiviral-use-europe.pdf  
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