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* Ar fi comic daca n-ar fi tragic. Serviciul de Telecomunicatii Speciale a publicat cele mai imbecile solicitari
ale romanilor care suna la 112. OK: radem, glumim, dar nu cu numarul national de urgenta. Oameni buni,
nu mai tineti linia ocupata – mai ales acum, cand bantuie coronavirusul! Dati click aici, ca sa va minunati si
dumneavoastra de ceea ce le fata mintea unor conationali.

* Cu scuzele de rigoare ca va stricam buna dispozitie, vi-l aducem in fata ochilor pe procurorul Emilian Eva
(ex-DNA), autorul scandalosului rechizitoriu din dosarul ICA / Telepatia si condamnat in prima instanta la 2
ani si 11 luni de inchisoare cu suspendare pentru fals in declaratii si acte de comert incompatibile cu
functia. Miercuri, 18 martie 2020, Eva a fost numit director al Spitalului de Psihiatrie Sapoca (judetul
Buzau), prin ordin al ministrului Sanatatii, Victor Costache. Da-da: vorbim despre acelasi Costache care nu
stie cum sa conecteze mai repede privatii la robinetul cu bani pentru sanatate. Dar sa nu deviem: bine macar ca
ministrul Costache si-a reactivat simtul penibilului si l-a retras pe Eva din fruntea spitalului respectiv. Bine,
nu imediat, ci doua zile mai tarziu; si nu din proprie initiativa, ci doar dupa ce presa a facut scandal – dar
nu ne mai luam dintr-atata lucru.

Iar pentru ca burlescul sa fie dus pana la extrem, va amintim ca insasi Directia Nationala Anticoruptie – care l-a
inculpat pe Emilian Eva – a notat in rechizitoriu „atitudinea psihica oscilanta a inculpatului” care avea sa fie
cadorisit cu sefia unui spital de „glumeti” (gasiti toate detaliile aici, pe site-ul Grupului de Investigatii Politice).

* Intr-o nota diferita, remarcam o veste buna care vine dinspre Ministerul Apararii Nationale: cercetatorii militari
romani au realizat un nou model de izoleta, care va intra in scurt timp in productia de serie. Foarte bine – cinste lor!
Speram ca realizarea acestor oameni de stiinta sa le serveasca drept exemplu guvernantilor prezenti si viitori, ca
sa nu mai vaduveasca domeniul cercetarii de fonduri la fiecare rectificare bugetara.

Iata ce a scris MapN pe Facebook (gasiti aici galeria foto):

„Cercetatorii militari au realizat, intr-un timp record, un Sistem de evacuare a personalului contaminat cu agenti
biologici – BIOEVAC (tip izoleta).
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Cercetatorii stiintifici din Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie din cadrul Agentiei de
Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare (ACTTM) au realizat, intr-un timp record, un Sistem de evacuare a
personalului contaminat cu agenti biologici – BIOEVAC (tip izoleta).

Echipamentul asigura izolarea temporara si transportul in siguranta al personalului suspect sau confirmat a fi
contaminat cu agenti biologici, inclusiv SARS-CoV-2, si este dotat cu un sistem de filtro-ventilatie cu presiune
negativa. Produsul dezvoltat de cercetatorii militari indeplineste standardele de securitate pentru prevenirea
riscurilor de contaminare in zona de izolare si pe traseul de transport al persoanei infestate.

Prototipul a fost finalizat in data de 16 martie, fiind realizat in colaborare cu operatorul economic STIMPEX SA,
specializat in in productia de echipamente de protectie CBRN, care a pus la dispozitia echipei de cercetare, cu titlu
gratuit materiale, materii prime si manopera, avand la baza proiectul de cercetare realizat in cadrul MApN.

Produsul a fost testat si omologat, in perioada 18 – 19 martie, de specialisti din cadrul Departamentului pentru
armamente si cercetatori stiintifici din cadrul Centrului de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie si
ACTTM “.

S-au creat astfel conditiile necesare pentru demararea procesului de productie, in cel mai scurt timp, a acestei
izolete de conceptie 100% romaneasca in tara, de catre STIMPEX SA, in colaborare CN ROMARM SA.

#RomaniaFiiPuternica #COVID19”.

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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