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19 iunie intre orele 10.00 - 14.00,la Hotel Rin 
Central, Str. Traian nr. 57, sector 3, Bucuresti.

Data: 14/06/2019

Fondul Social European
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P
este 1,6 tone de sânge 
s-a recoltat în cadrul 
campaniei „Donează 
sânge, salvează o via-

ţă!” – între 2013 și 2019 – deru-
lată de către Patriarhia Română, 
alături de voluntarii Paraclisu-
lui Mântuirii Neamului. Cam-
pania se desfăşoară la iniţiativa 
şi cu binecuvântarea Părintelui 
Patriarh Daniel, sub coordona-
rea Parintelui Arhimandrit Ci-
prian Gradinaru de la Paraclisul 
Catedralei Mantuirii Neamului. 
Numărul donatorilor de sânge 
a fost de peste 30.000. Astăzi, 
14 iunie, de Ziua Internațională 
a Donatorilor de Sânge, eveni-
mentul va fi marcat, începând 
cu ora 9.30, la Centrul de Trans-
fuzii București, din str. Dr. C-
tin Caracaș, în prezența părin-

telui Grădinaru și a conducerii 
Centrului. În 2018, a fost spriji-
nită dotarea cu aparatură medi-
cală a Centrelor de Transfuzii din 
Bucuresti, Ploiești, Constanța şi 
Centrul de Transfuzii al MAPN 
de la Spitalul Militar Central, 
cu echipamente în valoare de 
80.000 EURO. S-a schimbat, 
astfel, o aparatură veche de 25 de 
ani. Centrul de Transfuzii Plo-
ieşti a fost sponsorizat săptă-
mânal cu produse de patiserie – 
19600 de cornuri – iar Centrul 
de Transfuzii al Spitalului Militar 
a primit prăjituri pentru anumi-
te campanii de donare de sânge. 
Sponsorizările continuă. 

Numărul de donatori a 
crescut cu 10% la Ploiești

Campania a pornit de la o sin-
gură persoană suferindă, pentru 
ca, repede, să se extindă la nivel 

naţional. Scopul a fost acela de a 
întâmpina nevoia acută de sân-
ge, ţinând cont că sub 2% din 
populaţie donează sânge. „Cu 
ajutorul Patriarhiei şi al volun-
tarilor Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului am organi-
zat campanii şi am făcut colec-
te mobile. Beneficiem de susţi-
nere permanentă din partea Pa-
raclisului care ne trimite tone de 
prăjituri. E important să asigu-
răm donatorilor dulciuri pen-
tru reglarea glicemiei. Patriar-
hia ne-a ajutat cu echipamen-
te medicale şi materiale promo-
ţionale care au ajutat la conşti-
entizarea importanţei donării şi 
astfel a crescut numărul de do-
natori la Centrul de Transfuzii 
Ploieşti cu 10%”, a declarat Dr. 
Georgeta Hanganu, directorul 
Centrului de Transfuzie Sangu-
ină Ploiești. 

16.000 de litri de sânge 
s-au recoltat în campania 

„Donează sânge, salvează o viaţă!”

30.000 30.000 
de donatori de donatori 
în șase aniîn șase ani

Cronologia dezastrului din Colectiv
Specialiştii de la INSEMEX Petroşani au reconstituit pas cu pas 

tragedia şi au ajuns la concluzia că cei prezenţi la concertul din Co-
lectiv au avut şanse minime să iasă la timp din club. Viteza cu care 
s-au extins flăcările a fost de 3,5 metri pe secundă.

Reconstituirea incediului, realizată de specialiştii de la INSEMEX, 
a pornit de la secunda zero a jocului de artificii. Efectele pirotehnice 
au durat 15 secunde.

● 7 secunde mai târziu, Andrei Găluţ, solistul trupei Goodbye to 
Gravity vede flacăra pe stălpul de lângă scenă şi spune „Asta nu era în 
program!”. Cere un extinctor.

● La secunda 25, flăcările au ajuns deja la tavan.
● În mai puţin de nouă secunde, flăcările au acaparat deja în tota-

litate plafonul acoperit cu spumă poliuretanică şi plăci din lemn. Po-
trivit specialiştilor, temperatura focului a fost de aproape 1000 de gra-
de Celsius. 

● La secunda 35, din plafon încep să curgă picături incandescente 
peste oamenii care se înghesuie să iasă din club.

● Alimentate de instalaţiile de ventilaţie, flăcările coboară în mij-
locul clubului, printre spectatori. La secunda 41 a incendiului, tine-
rii deschid prima uşă. Flăcările sunt deja în zona barului. Sistemele de 
ventilaţie se blochează din cauza fumului.

● 17 secunde mai târziu se deschide şi cea de-a doua uşă, iniţial blocată.
● Alimentat de afluxul brusc de aer proaspăt, focul capătă o inten-

sitate uriaşă.
● La secunda 91, flăcările ucigaşe pârjolesc inclusiv containerul în 

care erau blocaţi zeci de tineri.
● La secunda 105, de la un metru înălţime în sus, arde tot. Doar cei 

care s-au culcat la pământ supravieţuiesc.
● Opt secunde mai târziu flăcările şi fumul încep să fie evacuate na-

tural. Au trecut 153 de secunde. Incendiul începe să se stingă singur.

În dosarul Colectiv, cercetările de la Parchetul General au fost în-
cheiate în data de 28 aprilie 2016, când s-a dispus trimiterea în jude-
cată a inculpaţilor.

La dosarul trimis de Parchet, vorbim de opt inculpaţi: cei trei pa-
troni ai Clubului Colectiv, trei artificieri şi două societăţi comerciale 
(Colectiv Club SRL şi Golden Ideas Fireworks Artists SRL).

Acuzaţiile puse în sarcina lor sunt grave: ucidere din culpă, în for-
mă agravată, având ca urmare decesul mai multor persoane, vătăma-
re corporală din culpă, în formă agravată.

Dosarul a parcurs paşi puţini şi greoi: iniţial s-a început judeca-
ta lui la Judecătoria Sectorului 4, unde vreme de câteva termene bune 
s-a discutat strict pe competenţa instanţei. În final, s-a decis decli-
narea competenţei către Tribunalul Bucureşti.

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4, a fost trimis 
în judecată în mai 2016, alături de Aurelia Ioficiu, Luminiţa Ganea şi 
de Sandra Moţoc, precum și pompierii Antonina Radu şi George Pe-
trică Matei. Toate cele trei cauze se află într-un singur dosar, cel de la 
Tribunalul Bucureşti.
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