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Expunerea îndelungată la soare în copilărie, probleme la bătrâneţe

Factor care provoacă
apariţia cancerului

Mitingul din 10 august

291 de plângeri
penale

cancerului de piele. În momentul de față ele sunt considerate
una din bolile cu cel mai mare
risc, una din cinci persoane
poate să dezvolte un cancer de
piele în timpul vieții. (...) Tratamentele în general sunt chirurgicale. Cu cât pacienţii sunt
operaţi mai devreme au șanse
mai mari de vindecare”, a mai
adăugat Mihaela Leventer.
Specialiştii susţin că principala cauză care duce la formarea cancerului de piele este expunerea îndelungată la soare.
„Este dovedit prin studii că
arsurile de la soare sau timpul
petrecut în soare în perioada

copilăriei determină creșterea
și apariția cancerului de piele
cu 75% la vârsta maturității.
Se întâmplă acest lucru pentru că lumina produce asupra
ADN-ului anumite mutații
care rămân, iar la un moment
dat vulnerabilizează pielea”, a
mai precizat dermatologul.
Există mai multe metode de
prevenţie a cancerului de piele.
„Când
discutăm
de
prevenție, cremele de protecţie sunt foarte utile. De exemplu, în Europa, cremele care
au protecția cea mai înaltă au
inscripționat pe ele SPF 50+.
Cremele ne feresc mai degrabă

de arsură, iar consecinţele arsurii, care degenerează structura celulară, sunt întârziate.
Crema ne ajută, dar nu doar
crema. De asemenea, ne mai
ajută umbra, pălăria, ochelarii
de soare, o haină de protecție.
Efectul cremei în general este
de două ore. (...) Există produse
care sunt recomandate copiilor
chiar și bebelușilor. Produsele
sunt aplicate în dependență de
tipul de piele și de vârstă”, a
explicat medicul deramtolog.
Potrivit dermatologului, doar
17% din populaţia României
foloseşte cremă de protecţie
solară indiferent de anotimp. 

Atacuri cibernetice de amploare asupra unor instituții ﬁnanciare

Hackerii estici dau târcoale

La Parchetul Militar Bucureşti au fost înregistrate
până ieri 291 de plângeri
împotriva jandarmilor care
au intervenit la protestul
din 10 august, au declarat
reprezentanții Parchetului
General.

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat,
sâmbătă, că deține date și
informații certe, inclusiv de
ordin tehnic, că asupra unor
instituții ﬁnanciare din România au avut loc atacuri cibernetice de amploare în perioada iunie – august 2018.

Procurorii militari au audiat,
până ieri la redactarea acestei
ştiri, 127 de persoane. Doar
ieri au fost depuse 34 de plângeri. Începând de astăzi, audierile în acest dosar vor ﬁ efectuate la sediul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție (PÎCCJ). Inițial, procurorii de la Parchetul Militar de
pe lângă Tribunalul Militar au
deschis un dosar penal în care
s-a început urmărirea penală in
rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă,
abuz în serviciu şi neglijenţă în
serviciu, în legătură cu modul
de intervenţie al jandarmilor
în timpul protestului din 10
august din Piaţa Victoriei. Ulterior, cauza a fost preluată de
Secţia Parchetelor Militare din
cadrul Parchetului General. 

„Serviciul Român de Informații, prin unitatea sa specializată în domeniul cyberintelligence - Centrul Național
Cyberint (CNC) - deține date
și informații certe, inclusiv de
ordin tehnic, că asupra unor
instituții ﬁnanciare din România au avut loc atacuri cibernetice de amploare în perioada
iunie – august a acestui an. Recent, și alte instituții partenere
SRI au identiﬁcat, în țările din
care provin, iminența producerii unor atacuri cibernetice de
amploare îndreptate asupra mai
multor sisteme ﬁnanciare din
lume”, se arată într-un comunicat de presă al Serviciului Român de Informații (SRI), postat
pe site-ul instituției.
Conform analizei Centrului
Național Cyberint, hackerii folosesc mai multe unelte de atac,

Campioană la
creșterea prețurilor
România este pe primul loc în UE în ceea ce
privește rata anuală a inﬂației din iulie 2018,
înregistrând o creștere de 4,3% a Indicelui
Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC),
arată datele comunicate vineri de Eurostat.
România își păstrează această poziție încă din
luna aprilie 2018.

Cancerul de piele este o
tumoare care se dezvoltă nedureros, iar una din cauzele
principale ale formării este
expunerea îndelungată la
soare, spun specialiştii, precizând că, în România, cele
mai afectate sunt persoanele
cu vârste între 60 şi 70 de ani.

„Primele simptome ale cancerului de piele sunt bubițele
care seamănă cu un coș, cresc
în dimensiune devine cât un
bob de orez sau câte un bob
de mazăre. Dacă aceste bubiţe nu se vindecă, ar trebui ca
pacientul să meargă la doctor.
(...) Cancerul de piele este o
tumoare care se dezvoltă nedureros, nu provoacă mâncărimi, nu provoacă durere, absolut nimic, iar la un moment
dat sângerează, se rup cojițele
care apar iniţial şi care sunt
ignorate. În acel moment ajung
pacienții la medic, după niște
ani de evoluția în care au ignorat semnele pielii”, a declarat
medicul dermatolog Mihaela
Leventer.
Una din cinci persoane poate
dezvolta un cancer de piele în
timpul vieţii, cei mai afectaţi
ﬁind oamenii care au între 60
şi 70 de ani.
„Grupa de vârstă cea mai
afectată în România este de
60-70 de ani. Prelungirea duratei de viață a dus la creșterea

România, prima în UE

Biroul de statistică al Comisiei Europene Eurostat - ia în calcul IAPC, astfel că în raportarea citată apare o inﬂație de 4,3% în iulie 2018
în România, în loc de 4,6% cât fusese Indicele
Prețurilor de Consum (IPC). Cele mai mari rate
anuale au fost înregistrate în România (4,3%),
Bulgaria (3,6%), Ungaria (3,4%) și Estonia
(3,3%), iar la polul opus - cu cele mai mici rate
anuale - se aﬂă Grecia, cu o inﬂație anuală în
luna iulie de 0,8%, Danemarca (0,9%) și Irlanda
(1%). În luna iulie, rata anuală a inﬂației în
zona euro a fost de 2,1%, comparativ cu 2%, cât
înregistra în iunie 2018, iar în aceași perioadă a
anului precedent rata inﬂației a fost de 1,3%.
Inﬂația anuală a Uniunii Europene a fost de
2,2% în iulie 2018, în creștere față de iunie, când
inﬂația a fost de 2,1%, iar cu un an mai devreme
a fost de 1,5%. În perioada analizată, cea mai
mare contribuție la rata anuală a inﬂației din
zona euro a venit din sectorul energetic (+0,89
puncte procentuale - pp), urmat de servicii
(+0,64 pp), produse alimentare, alcool și tutun
(+0,49 pp) și bunuri nealimentare (+0,12 pp). 

Studiu. România, 2017

A treia cea mai ieftină carne

În 2017, România a fost cea de-a treia țară
din Uniunea Europeană unde prețul cărnii
a fost cel mai scăzut, cu 40,08% sub media
europeană.

Primele două ţări cu preţuri mai mici au fost
Bulgaria (41,8%) și Polonia (43,3%), arată datele
furnizate de Eurostat. Între timp, în România,
carnea s-a scumpit cu până la 6%. La polul
opus se clasează Luxemburg, unde prețul cărnii
depășește cu peste 41% media UE, urmată de
Austria (în jur de 39% peste medie) și Danemarca (38,3%). În România, datele centralizate de
Institutul Național de Statistică arată că în perioada iunie 2017 - iunie 2018 carnea s-a scumpit
semniﬁcativ. Astfel, potrivit INS, carnea de vită
s-a scumpit din vara anului trecut până în vara
2018 cu 5,8%, carnea de pasăre cu 3,58%, cea de
porc cu 2,8%, iar prețurile preparatelor din carne
au înregistrat creșteri de 3,93%. 

Curbura Carpaţilor

Trei cutremure

Trei cutremure au avut loc în timpul nopții
de sâmbătă spre duminică, în județul Buzău,
zona seismică Vrancea, cel mai puternic, de 3,5
pe scara Richter, ﬁind înregistrat la ora 05.28,
la o adâncime de 122 de kilometri.

inclusiv unele din arsenalul Cobalt Strike, care sunt asociate cu
o grupare de infracționalitate
cibernetică de sorginte estică.
Una dintre metodele de lucru
folosite de atacatori constă în
extragerea unor sume de bani,
eliminând limitele de retragere
aferente unor conturi bancare.
Centrul Național Cyberint monitorizează de mai multă vreme
activitățile desfășurate de Gruparea Cobalt.
Zilnic, mii de atacuri cibernetice vizează instituții, entități și
persoane din spațiul virtual, iar
atacurile informatice împotriva
instituțiilor ﬁnanciare au cunos-

cut o creștere în ultimii ani, potrivit SRI.
Atacatorii folosesc tehnici de
tipul APT - Advanced Persistent
Threat - în urma cărora obțin
acces la sistemele informatice și
ulterior găsesc metode să valoriﬁce informațiile accesate. Pe
fondul acestor atacuri cibernetice complexe, SRI a acordat deja
sprijin unor instituții ﬁnanciare pentru evaluarea, atribuirea
și contracararea eventualelor
efecte ale acestora.
Potrivit reprezentanților SRI,
niciunui român nu i-au fost
furați bani din conturi în această sesiune. 

Primul cutremur a avut loc la ora 01.03 și s-a
produs la o adâncime de 126 de kilometri, acesta
având magnitudinea de 2,2 pe scara Richter. Seismul s-a produs în apropierea orașelor Nehoiu
(8km), Mizil (44km), Vălenii de Munte (45km),
Întorsura Buzăului (45km), Covasna (47km), potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Al doilea cutremur din Buzău a fost și
cel mai puternic, el a avut o magnitudine de 3,5 pe
scara Richter și s-a produs la o adâncime de 122
de kilometri, la ora 05.28. Intensitatea seismului
în zona epicentrală a fost de I grad Mercalli și s-a
produs în apropierea orașelor Nehoiu (8km), Vălenii de Munte (31km), Întorsura Buzăului (34km),
Slănic (36km), Urlați (42km). Un alt cutremur a
avut loc tot în județul Buzău, zona seismică Vrancea, la ora 05.54, acesta având magnitudinea de
2,3 pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de 111 kilometri și s-a produs în apropierea
orașelor Nehoiu (16km), Covasna (40km), Întorsura Buzăului (43km), Mizil (53km), Vălenii de
Munte (53km). 

