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Cetățenii români care 
sosesc în țară prin punc-
tele de frontieră terestre 

venind dinspre sau după 
ce au călătorit înainte în 
Italia, China, Iran și Core-

ea de Sud intră în caran-
tină instituționalizată pe 
raza județului de graniță 
sau în izolare la domiciliu, 
în funcție de zona din ca-
re vin. Accesul cetățenilor 
străini care vin în Româ-
nia din Italia, China, Iran, 
Coreea de Sud, indiferent 
de mijlocul de transport 
folosit, este permis doar 
cu condiția obligatorie de 
a intra în carantină sau 
autoizolare, după caz.

Totodată, au fost in-
terzise manifestările pu-
blice sau private în spații 
deschise sau închise cu un 
număr de participanți mai 

mare de 1.000 de per-
soane. Măsura este obli-
gatorie, la nivel național, 
pentru toți agenții publici 
și privați și nu este supu-
să negocierii, excepțiilor. 
Evenimentele la care este 
estimată participarea unui 
număr mai mic de persoa-
ne pot fi organizate doar 
după obținerea aprobării 
de la direcțiile de sănătate 
publică locale.

Nu vor mai fi organi-
zate stagii de practică în 
spitale pentru studenții 
la medicină și farmacie, 
cu excepția situațiilor 
de voluntariat în spriji-

nul medicilor. Până la 31 
martie a.c., aparținătorii 
pacienților nu pot efectua 
vizite în spitale.

Luni seara, Comite-
tul Național pentru Situ-
ații Speciale de Urgen-
ță (CNSSU) a luat decizia 
de suspendare a cursuri-
lor în învățământul preu-

niversitar și în grădinițe în 
perioada 11 martie - 22 
martie inclusiv, a anun-
țat premierul interimar 
Ludovic Orban. Acesta a 
spus că există mai mulți 
factori de risc, unul dintre 
aceștia fiind faptul că ro-
mânii stabiliți în Italia se 
întorc în țară.
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Caravană pentru sănătate

CSAT pentru poluarea Capitalei

Consiliul Judeţean Ilfov 
și Spitalul de Obstetrică 
și Ginecologie Buftea au 
lansat Caravana ”Scapă 
de cancerul de col cu un 
simplu control”. Femeile 
nu mai sunt nevoite să 
bată drumul până la cel 
mai apropiat spital și își 
vor putea face analize 
ginecologice la cabinetul 
medicului de familie din 
localitate. Astfel, femeile 
cu vârste cuprinse între 
25 și 64 de ani, chiar și 
cele neasigurate, pot 
beneficia de recoltare 
gratuită pentru Babeș-
Papanicolau și de 

evaluare mamară. 
Programul caravanei 
poate fi găsit la medicii 
de familie, pe pagina de 
internet a Spitalului de 
Ginecologie din Buftea: 
www.spitalbuftea.ro sau 
la numărul de telefon 
021.351.52.95. România 
este ţara din UE cu 
cea mai mare rată a 
mortalităţii la cancerul de 
col uterin. Anual, 3.308 
femei sunt diagnosticate 
cu cancer de col uterin, 
iar peste 1.700 pierd 
lupta cu această boală, 
potrivit Observatorului 
Global al Cancerului.
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Biroul Județean 
Ilfov al Arhivelor 
Naționale (BJAN) 
deține în administrare 
documente create de 
instituții administrative 
care au funcționat 
în fostele provincii 
românești Basarabia, 
Bucovina și Cadrilater, 
ceea ce înseamnă că 
instituția ilfoveană 
este implicată 
activ în procesul 
de reconstituire a 
drepturilor prevăzute 
de Legea 9/1998 
privind acordarea de 
compensații cetățenilor 
români pentru 
bunurile trecute în 
proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre 
România și Bulgaria, 
semnat la Craiova, 
pe 7 septembrie 
1940, respectiv 
Legea 290/2003 
privind acordarea 
de despăgubiri sau 
compensații cetățenilor 
români pentru 
bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, 
reținute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de 
Nord și Ținutul Herța, 
ca urmare a stării de 
război și a aplicării 
Tratatului de Pace între 
România și Puterile 
Aliate, semnat la Paris, 
pe 10 februarie 1947.

”În acest context, re-
prezintă o adevărată pro-

vocare pentru BJAN Il-
fov, numărul mare de 
cereri adresat instituției 
noastre de către cetățeni 
 turci care se bazează pe 
o ascendență româneas-
că, pentru eliberarea de 
documente de stare ci-
vilă care să-i ajute la do-
bândirea cetățeniei ro-
mâne. Canalizarea pre-
ponderentă a resurse-
lor umane de care dispu-
ne BJAN Ilfov (1 șef Bi-
rou, 3 arhiviști, 1 arhivar, 
1 legător manual și 1 în-
grijitor) spre soluționarea 
acestor cereri determi-
nă îndeplinirea deficita-
ră a procesului de gesti-
onare a Fondului Arhivis-
tic Național al județului 
Ilfov”, a explicat, în ca-
drul celei mai recente re-
uniuni a Colegiului Pre-
fectural Ilfov, șeful Biro-
ului ilfovean, dr. Cristina 
Țineghe.

Aceasta a prezen-
tat, pentru susținerea ce-
lor menționate, o anali-
ză comparativă a anului 
2019 față de 2017. Spre 
exemplu, pe problemati-

ca amintită, în 2017  s-au 
soluționat 948 de cereri, 
iar în 2019 numărul cere-
rilor soluționate a fost de 
1.477. În aceste condiții, 
spre exemplu, față de 
2017, când s-au efec-
tuat la nivelul Biroului 
Județean Ilfov al Arhive-
lor Naționale 32 de con-
troale de specialitate la 
creatorii și deținătorii de 
documente, anul trecut 
nu s-a putut efectua nici 
măcar un singur control. 
”Resursele instituționale 
nu au putut fi canalizate 
spre îndeplinirea rolului 
instituțional atribuit prin 
lege, respectiv gestiona-
rea, preluarea și conser-
varea documentelor care 
fac parte din Fondul Ar-
hivistic Național”, a spus 
șeful BJAN.

Identificare 
anevoioasă

Conform cadrului le-
gislativ existent, Arhi-
vele Naționale sunt im-
plicate și în procesul de 
gestionare a documen-

telor prin care cetățenii 
pot face dovada dreptu-
rilor ce decurg din înde-
plinirea stagiilor de coti-
zare. Și în acest context, 
BJAN se confruntă cu 
mari dificultăți, fiind foar-
te greoaie identificarea 
deținătorilor legali pentru 
arhivele create de fostele 
întreprinderi de stat, pri-
vatizate după 1990.

Documente 
păstrate precar

Nu în ultimul rând, 
potrivit legislației arhivis-
tice în vigoare, BJAN tre-
buie să preia de la crea-
torii și deținătorii de do-
cumente din Ilfov do-
cumentele cu valoa-
re științifică după 30 de 
ani de la crearea lor. În-
să, din cauza stării preca-
re de conservare a clădirii 
în care își are sediul Biro-
ul Județean Ilfov al Arhi-
velor Naționale, condițiile 
de păstrare nu îndepli-
nesc exigențele legale 
care să asigure păstrarea 
lor permanentă.

Primarul general al 
Capitalei, Gabriela Firea, 
a anunţat că a solicitat 
președintelui Klaus 
Iohannis ca situaţia 
poluării din București 
să fie analizată în cadrul 
unei ședinţe a Consiliului 
Suprem de Apărare 
a Ţării (CSAt). ”Am 
transmis deja o adresă 
către președintele 
României și către CSAt, 
în care am descris și 
în termeni tehnici și 
administrativi ceea ce s-a 
întâmplat în București în 
1 și 2 martie, în seara de 
duminică spre luni, și am 
transmis rugămintea de a 
se analiza situaţia gravă 
din municipiul București 

în cadrul unei ședinţe a 
CSAt. (...) Sunt convinsă 
că președintele se va 
implica, cu prerogativele 
constituţionale pe care le 
are, și cu siguranţă vom 
afla care este poluatorul”, 
a spus primarul. Potrivit 
Gabrielei Firea, Primăria 
Capitalei are ”câteva 
piste, variante de posibili 
poluatori industriali”, 
menţionând că aceste 
supoziţii se bazează și 
pe o serie de informaţii. 
Ea a făcut referire la 
CEt Grozăvești și CEt 
Progresul din București, 
la agenţii economici care 
au instalaţii autorizate de 
ardere a deșeurilor și la 
depozitele de deșeuri.

Biroul Județean Ilfov al Arhivelor 
Naționale, asaltat de cetățeni turci
 Ei solicită acte de stare civilă care servesc la dobândirea cetățeniei române, în 

vederea obținerii de compensații pentru unele foste teritorii românești

Măsuri de combatere a 
îmbolnăvirilor cu noul virus

Comitetul Național pentru Situații Speciale 
de Urgență a decis sistarea curselor aer-
iene către și dinspre Italia. De asemenea, 
 operatorii aerieni au obligația de a comunica 
cetățenilor români care se îmbarcă din Italia, 
China, Iran și Coreea de Sud către România, 
cu escală, faptul că vor intra în carantină sau 
autoizolare pe teritoriul țării noastre. Oper-
atorii aerieni au obligația de a nu permite 
îmbarcarea persoanelor de altă cetățenie 
decât cea română, care vin către România, cu 
escală, din Italia, China, Iran și Coreea de Sud.


