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Femeia acuzată de crima
de la metrou

Panouri publicitare care promovează campanii de informare

Veriﬁcări la mesaje

Rămâne în arest

Ministerul Sănătății (MS)
a anunțat că, începând de joi,
direcțiile de sănătate publică
controlează toate panourile
publicitare care promovează
campanii de informare pe
teme de sănătate publică, decizia venind după ce, la nivel
național, au apărut aviziere
cu mesaje împotriva vaccinării.

„În unele localități au fost
postate, la sfârșitul anului
trecut, panouri publicitare împotriva vaccinării. Am solicitat inspectorilor sanitari să
veriﬁce și să sancționeze, în
conformitate cu competențele
lor promotorii tuturor campaniilor publicitare care vizează
sănătatea publică și care nu au
avizul Ministerului Sănătății,
așa cum prevede legea. În opinia mea, panourile publicitare
anti-vaccinare reprezintă un
atentat la sănătatea copiilor
noștri. Epidemia de rujeolă trebuie să ﬁe un semnal de alarmă pentru toată lumea: medici,
autorităţi şi părinţi. Încă o dată
fac un apel la rațiune și responsabilitate. Lipsa vaccinării
duce la forme grave ale bolii și
chiar la decesul copiilor. Dacă
nu facem ceva să creștem acoperirea vaccinală vom avea
mult de suferit. Și rujeola e cea
mai blândă dintre bolile care
pot afecta sănătatea copiilor
nevaccinați”, a declarat ministrul Sănătății, Florian Bodog,
Potrivit articolului 44 din
Legea nr. 95/2006 privind re-

Magdalena Șerban, femeia acuzată că ar ﬁ
ucis o tânără, împingând-o în faţa metroului, rămâne în arest, după ce magistrații Tribunalului București i-au prelungit, vineri,
mandatul de arestare.

Toate campaniile care vizează sănătatea publică trebuie avizate de Ministerul Sănătăţii
forma în domeniul Sănătăţii,
„campaniile de informare,
educare şi comunicare cu privire la teme care privesc sănătatea publică trebuie să ﬁe avizate de Ministerul Sănătăţii”.
De asemenea, nerespectarea
dispoziţiilor legale în vigoare
privind avizarea publicităţii
produselor, precum şi a campaniilor de informare, educare şi
comunicare cu privire la teme
care privesc sănătatea publică, constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă
de la 10.000 lei la 25.000 lei,
conform HG nr. 857/2011 pri-

vind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele din
domeniul sănătăţii publice.
Decizia ministerului a venit
după ce, în 30 decembrie, secretarul de stat din MAI, Raed
Arafat a scris, pe pagina sa
personală de Facebook că în
Braşov, Iaşi şi Cluj au apărut
panouri cu mesaje împoriva
vaccinării şi consideră că acestea trebuie îndepărtate, deoarece reprezintă „un atentat la
sănătatea publică”.
„Acest panou publicitar a
apărut la Braşov acum două
zile. Panouri similare au apărut
la Iaşi şi Cluj. Înţeleg că este o
campanie de «informare» sau

mai bine zis DEZINFORMARE asupra faptului că vaccinurile «nu sunt sigure». Oare lipsa vaccinării este mai sigură?
La cei care încearcă prin orice
metodă să transmită omului de
rând că vaccinurile nu sunt sigure îi spun că lipsa vaccinării
poate ucide chiar, sau cel putin
să lase copilul cu invaliditate pe viaţă. Uitaţi-vă la ce s-a
întâmplat cu copiii afectaţi de
rujeolă. Lipsa vaccinării a fost
unul din cauzele principale a
formei grave a bolii la copiii
nevaccinaţi şi a decesului unora dintre ei”, scrie secretarul de
stat în MAI. 

Ministerul Sănătăţii se împrumută

Achiziții de echipamente medicale
Ministerul Sănătății (MS)
a anunțat că urmează să ﬁe
semnate contractele de achiziție pentru 14 echipamente
Computer Tomograf (CT)
și 24 aparate de Rezonanță
Magnetică (RMN), care vor
ajunge în spitalele unde nu
există astfel de dispozitive,
fondurile ﬁind împrumutate
de Banca Mondială.
„Ministrul Sănătății va
semna marți, 9 ianuarie 2018,

contractele pentru achiziția
unui număr de 14 echipamente
Computer Tomograf (CT) și 24
aparate de Rezonanță Magnetică (RMN) cu care vor ﬁ dotate mai multe spitale județene
de urgență și din București
(....) care nu dețin aceste echipamente”, reiese dintr-un comunicat de presă transmis de
către Ministerul Sănătății.
De asemenea, ministerul va
mai achiziționa și 21 de sisteme informatice PACS (tehno-

logie medicală de imagistică
utilizată pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor produse prin
radiograﬁe, scanare CT, RMN
etc).
Fondurile pentru achiziționarea acestor echipamente medicale au fost obținute
printr-un împrumut acordat de
Banca Mondială și este în valoare totală de 250 de milioane
de euro.
„Pe lângă achiziția de echi-

pamente de imagistică, Acordul cu Banca Mondială mai
prevede și construcția de secții noi ATI și UPU, Centre de
mari arși, blocuri operatorii și
reabilitarea centrelor existente
pentru diverse specialități, precum și achiziții de echipamente necesare în secțiile de ATI,
UPU, blocuri operatorii, paliație, imagistică, radioterapie și
screening afecțiuni oncologice”, mai reiese din comunicatul instituției. 

Întreruperi de energie electrică
Săptămâna 29.01.201802.02.2018
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru Aleșd
29.01.2018 08:00-15:00, Loc. Tinăud (p).
29.01.2018 08:00-16:00, Loc. Gheghie (p), Aleșd cu str.: Lunca Crișului, Avram Iancu, Târgului.
30.01.2018 08:00-15:00, Loc. Groși
(p).
30.01.2018 08:00-16:00, Loc. Gheghie (p), Aleșd cu str.: Lunca Crișului, Avram Iancu, Târgului.
31.01.2018 08:00-15:00, Loc. Groși
(p).
31.01.2018 08:00-16:00, Loc. Gheghie (p), Aleșd cu str.: Lunca Crișului, Avram Iancu, Târgului.
01.02.2018 08:00-15:00, Loc. Groși

(p).
01.02.2018 08:00-16:00, Loc. Gheghie (p).
02.02.2018 08:00-15:00, Loc. Aușeu - Cătun Codrișor.
02.02.2018 08:00-16:00, Loc. Gheghie (p), Aleșd cu str.: Lunca Crișului, Avram Iancu, Târgului.
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Beiuș - Punct de lucru Salonta
29.01.2018-02.02.2018 08:00-16:00
Loc. Ciumeghiu (p).
30.01.2018-31.01.2018 08:00-16:00
Loc. Oșand, Fonău.
01.02.2018-02.02.2018 08:00-16:00
Loc. Tulca.
29.01.2018-02.02.2018 08:00-16:00
Loc. Salonta cu str.: Dornei, Ianus
Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka
István, Arany János (p), Batthyanyi
Lajos (p), Madach Imre, Csokonai
Vitéz Mihály, Independenței, George
Coșbuc, Ioan Ciordaș, Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen

(p), Dimitrie Cantemir, Liszt Ferencz.
29.01.2018-02.02.2018 08:00-16:00
Loc. Salonta cu str.: Vasile Alecsandri, Balogh Péter, Tompa Mihály (p),
Batthyany Lajos (p), Constituției,
Olimpiadei, Darwin, George Enescu,
Roman Ciorogariu, Alexandru cel
Bun.
29.01.2018-02.02.2018 08:00-16:00
Loc. Salonta cu str.: Avram Iancu,
Șarcadului, Emile Zola, Decebal,
Războieni, Regele Ferdinand.
29.01.2018-02.02.2018 08:00 -16:00
Loc. Salonta cu str.: Menumorut,
Győri Jakab, Ion Ilariu, Radnóti Miklós, Aradului, Mihail Sadoveanu, 22
Decembrie, Bajza József; loc. Cefa
(p).
3. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru
Oradea
29.01.2018-02.02.2018,
09:0017:00, Loc. Oradea cu str.: Sovata,
Dobreștilor, Sf. Apostol Andrei, Nufărului, Bumbacului, Morii, Ialomi-

ței, Constantin Noica.
4. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru
Rural
29.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Cheriu (p), Tăutelec (p), Cordău (p), Livada (p).
30.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Sărsig (p), Ciuhoi (p), Hăucești, Ciulești,
Spinuș, Săliște, Gurbești, Cheriu (p),
Cetariu (p), Tăutelec (p), Cordău (p),
Livada (p).
31.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Cheriu (p), Cetariu (p), Tăutelec (p), Cordău (p), Livada (p).
01.02.2018, 09:00-17:00, Loc. Sărsig (p), Ciuhoi (p), Hăucești, Ciulești,
Spinuș, Săliște, Gurbești, Cheriu (p),
Cetariu (p), Tăutelec (p), Cordău (p),
Livada (p), Șușturogiu, Pestea, Fertiseag (catune).
02.02.2018, 09:00-17:00, Loc. Burzuc, Chioag, Almașu Mic, Sârbi, Fegernic Nou, Fegernic Vechi, Sfârnași,
Cheriu (p), Cetariu (p), Tăutelec (p),
Cordău (p), Livada (p).

Judecătorii Tribunalului București au decis,
vineri, prelungirea mandaului de arestare
pentru Magdalena Șerban, femeia acuzată că
ar ﬁ ucis o tânără de 25 de ani, în decembrie,
împingând-o în fața metroului, în stația Dristor
1. Astfel, Magdalena Șerban va rămâne încarcerată în Penienciarul Jilava încă 30 de zile.
Decizia poate ﬁ contestată. La scurt timp după
încarcerare, în luna decembrie a anului trecut,
Magdalena Șerban ar ﬁ amenințat cu moartea
două angajate ale Spitalului Penitenciar Jilava.
„E vorba de ameninţare. Ea era în cameră.
În data de 18 decembrie, persoana privată
de libertate în vârstă de 36 de ani, arestată
preventiv sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
omor caliﬁcat, fără un motiv anume, a adresat
injurii şi ameninţări cu moartea asupra a două
agente supraveghetor de pe secţia de deţinere.
Conform dispoziţiilor legale, s-a procedat la
anunţarea conducerii unităţii, a judecătorului
de supraveghere a privării de libertate, Parchetului de pe Tribunalul Ilfov pentru săvârşirea
infracţiunii de ultraj, conform art 275 Cod
Penal. E vorba de mijloace de comunicare
directă”, a declarat Denisa Ene, reprezentant al
Penitenciarului Jilava. 

Au scăzut cheltuielile

TAROM,
în redresare
Compania a anunțat că, în urma unei
analize făcute la sfârșitul anului 2017, a fost
realizată, într-o primă etapă, o scădere a
cheltuielilor cu aproximativ 12.700.000 lei/
an, aceasta ﬁind una dintre măsurile luate
pentru redresarea activității companiei.
„A fost dispusă reevaluarea cheltuielilor,
ceea ce a generat într-o primă etapă optimizarea activităților logistice ale TAROM, cât și
eﬁcientizarea operațiunilor informatice pentru
deservirea pasagerilor. În acest context s-a
realizat o scădere a cheltuielilor Companiei cu
aproximativ 12.700.000 lei/an”, reiese dintr-un
comunicat de preasă transmis de TAROM.
Anunțul a venit după ce directorul general al
companiei a solicitat, în perioada 20 noiembrie
- 29 decembrie 2017, realizarea unei analize la
nivel intern privind impactul economico-ﬁnanciar al cheltuielilor TAROM.
Potrivit comunicatului companiei, aceste
măsuri reprezintă un prim pas în redresarea
activității Companiei Naționale de Transport
Aerian a României și repoziționarea strategică
a acesteia în industria aviatică internațională.


Întreruperi de energie electrică
Săptămâna 08.01.2018-12.01.2018
Suplimentare
1.Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
09.01.2018-10.01.2018, 09:00-16:00, Loc. Sânmartin.

