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DE ASTĂZI
Salariul minim
s-a majorat la
1.450 de lei...
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„Lupii” și-au făcut
treaba în meciul cu
HK Belgrad...
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Investiţie de 840.000
de euro în „casa
tropicală” a Grădinii
Zoologice Braşov...
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Prima doză de vaccin împotriva
hepatitei B trebuie administrată copii lor în primele 24 de ore de la naştere,
iar următoarele (dar în combinaţie cu
seruri pentru imunizarea faţă de alte
boli contagioase) la 2 şi la 6 luni. Altfel,
mai ales dacă mama este purtătoare a
virusului, copilul se poate îmbolnăvi.
Potrivit Ministerului Sănătăţii,
acum o săptămână exista un stoc de
22.300 doze la nivel naţional, dar „în
prezent nu există nici o disponi bilitate a producătorilor de a livra alte
doze din acest vaccin către Româ nia. Ministerul Sănătăţii a început
demersurile pentru a identifica
posibile stocuri în alte state UE.
Precizăm că în luna decembrie a
fost aprobată o schemă de vaccinare
alternativă pentru asigurarea pro tecţiei copiilor născuţi din mame cu
hepatită B. Medicul de familie va
administra vaccin hexavalent de la
vârsta de 6 săptămâni a copilului”.
La Braşov, potrivit dr. Claudia
Bularca, purtător de cuvânt al Direcţiei
de Sănăttate Publică (DSP) Braşov, la
finele lunii decembrie 2016, existau
250 de doze de vaccin hepatitic B pe
stoc la DSP şi alte 995, în teritoriu (în
maternităţile din judeţ), iar în data de

 Sondaj-Internet

Aproximativ 6.400 de români
au apelat la darea în plată
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Rezultatele sondajului de ieri:
Credeţi că Guvernul Grindeanu
va renunţa la Ordonanţele pe
Justiţie, care au scos oamenii în
stradă?
Da
44%
Nu
56%
Nu ştiu
0%

Întrebarea de azi:
Credeţi că ar fi o idee bună ca
parcările din Braşov să fie
preluate în concesiune de
societatea Tetkron?

www.mytex.ro

A ales Austria

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a
fost internat de urgență într-o
clinică din Austria. Potrivit
România TV, acesta are probleme
de sănătate și va fi supus unei
intervenții chirurgicale. Toma
Petcu a solicitat Guvernului în
urmă cu ceva timp să fie lăsat să
meargă în Austria pentru a se trata
o perioadă de timp. Acesta și-a
predat responsabilitățile către un
secretar de stat. Potrivit unor surse,
ministrul ar fi suspect de leucemie.
Toma Petcu a fost desemnat
ministru al Energiei din partea
ALDE.
(L.M.)

Fumatul costă

Fumatul costă economia mondială
peste 1.400 de miliarde de dolari şi
absoarbe aproximativ 6% din
cheltuielie mondiale pentru
sănătate, arată un prim studiu cu
privire la acest subiect. Publicat ieri
în revista Tobacco Control, studiul
arată că în 2012 costul total al
fumatului s-a ridicat la 1.436
miliarde de dolari la nivel mondial,
iar 40% din costuri au fost
suportate de ţările în curs de
dezvoltare.
(L.M.)

„Degeaba pledăm
pentru vaccinare...”

Dacă stocurile nu vor fi refăcute la
timp, cum s-a mai întâmplat în ultimii
ani, sute de copii vor pleca din
maternităţi cu vulnerabilitate crescută.
Riscul de îmbolnăvire nu este deloc de
neglijat, dacă ţinem cont de datele
statistice: România are 1 milion de
bolnavi de hepatita B, 60% femei, iar o
mamă infectată poate transmite boala
şi bebeluşului. 20% din cazurile de
hepatită B sunt cu transmitere congeni tală, iar în lipsa vaccinului, copilul va
dezvolta boala, care evoluează silenţi os, dar aproape inevitabil, dacă este
neglijată, spre ciroză şi cancer hepatic.
„Este o situaţie fără ieşire. Nimeni
nu are o soluţie concretă la acest
moment. Şi nu vorbim numai despre
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Proces amânat
ÎNGRIJORĂTOR. Ministrul Sănătăţii nu are de unde

copii, ci şi despre adulţii care au reală
nevoie de acest vaccin. Eu sunt
pacientă cu hepatita B şi am trecut
printr-o situaţie asemănă toare când
am născut, în august 2014, şi am
trecut prin mari emoţii pentru că nu
concepeam nici o clipă ca bebeluşul
meu să nu fie vaccinat la mai târziu
de 12 ore de la naştere. Ca mamă îţi
este teamă, nu poţi să stai liniştită, te
gândeşti dacă poţi alăpta. Am avut
discuţii cu reprezentanţii Ministerului

Sănătăţii. Ministerul a garantat că va
căuta orice soluţie şi oriunde, doar ca
bebeluşii să fie în siguranţă”, a declarat
braşoveanca Marinela Debu, preşedinta
Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni
Hepatice din România.
Marinela Debu consideră că
această criză ce se prefigurează va
duce şi mai mult la scăderea numărului
de persoane care sunt imunizate.
„Din păcate, în ultima perioadă
există şi un val de propagandă

Bugetul pe 2017
a primit avizul CSAT
Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării a dat aviz favorabil bugetelor
instituţiilor cu atribuţii în domeniul
securităţii naţionale, a anunţat preşedin tele Klaus Iohannis la finalul şedinţei.
Şeful statului a spus însă că
proiectul de buget pregătit de Guvern şi
care ar urma să fie trimis Parlamentului
este unul problematic, care prevede o
creştere foarte mare a cheltuielilor.
Iohannis a precizat că ministrul de
Finanţe a promis că, la rectificarea
bugetară, să facă modificări „acolo
unde apar probleme, în special în
domeniul salarizării personalului”.
„Guvernul a pregătit un proiect
de buget pe care doreşte să îl trimită
în Parlament şi, pentru acest lucru,

este nevoie de avizul CSAT. Acest
buget, pe care Guvernul l-a pregătit
şi este gata să-l trimită în Parlament,
mi se pare problematic. Acest buget
prevede o creştere foarte mare a
cheltuielilor şi, după părerea specia liştilor şi după părerea mea, acest
buget este prea optimist. Este un
buget supraevaluat, fără să existe o
explicaţie pertinentă pen tru această
creştere foarte mare - vorbim de o
creştere de în jur de 15%. Chiar
dacă considerăm că economia
României va creşte, lucru pe care nil dorim cu toţii, o creştere atât de
mare este greu de realizat.

continuare în pagina

Cruzimea şi răutatea
unor adolescenţi par să
nu mai aibă limite. Un
film postat recent pe
Facebook este relevant
în acest sens.
Un copil nu mai mare de 10-11
ani este umilit, înjurat şi bătut de o fată
cu trei, patru ani mai mare, din motive
greu de înţeles. În timp ce-l loveşte
repetat, individa îi face reproşuri legate
de anumite afirmaţii chipurile făcute de
copil care i-ar fi încurcat ei socotelile
sentimentale cu un tânăr. Scena este

urmărită de alţi tineri, care în loc să-l
ajute pe copil încurajează violenţa
elevei şi o grăbesc... pentru a merge
mai repede la fumat. Mai mult, unii se
oferă să-i aplice şi ei câte o corecţie
fizică minorului, care îngenunchează
deseori din cauza loviturilor.
Băiatul lovit chiar şi cu pumnii se
roagă să fie lăsat în pace, plânge şi îşi
cere iertare, nici el nu ştie de ce, ceea
ce pare că o întărâtă şi mai mult pe
fată, care continuă să dea în el şi să-l
înjure birjăreşte. Terifianta scenă se
petrece la orele serii, într-un parc din
municipiul Braşov.
Filmul a ajuns ieri şi în posesia
organelor de anchetă, care au vizionat
la rândul lor filmarea. Potrivit

purtătorului de cuvânt al IJP Braşov,
Gabriela Dinu, materialul a fost trimis
pentru verificări la Secţia 4 Poliţie.
Părinţii copilului au depus şi ei o
plângere la Poliţie, imediat cum au
aflat de chinurile prin care le-a trecut
copilul. În scurt timp, au avut loc şi
audieri, în prezenţa unui procuror,
precum şi a unui reprezentant
al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi de Protecţie a Copilului
(DGASPC) Braşov.
În funcţie de ce se va stabili în
cadrul anchetei, se va face un plan de
supraveghere şi asistenţă specifică,
potrivit purtătorului de cuvânt al
DGASPC, Lidia Mailat.
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A crescut numărul de
abuzuri asupra copiilor

Din păcate, în aceste vremuri
asistăm la o violenţă crescută în
societate, iar de cele mai multe ori
copiii cad victime. Relevant în acest
sens este raportul pe anul 2016 al
Asociaţiei Telefonul Copilului.
Astfel, anul trecut, la Telefonul
Copilului - 116.111 - s-au înregistrat
4.565 de cazuri de minori abuzați, atât
fizic, cât și emoțional. Comparativ cu
anul precedent, acest număr este cu
45,24 procente mai mare.

continuare în pagina

www.facebook.com/StiriOnlineBrasov

antivaccinare la noi în ţară, ceea ce
nu face bine, asta în condiţiile în care
incidenţa bolii a scăzut de când a
fost introdusă imunizarea cu acest
vaccin. De exemplu, în anii '90, erau
aproximativ 30% de persoane
infectate cu hepatita B, iar astăzi,
procentajul a ajuns undeva la 4%.
Dar degeaba se fac campanii pro
vaccinare, dacă noi nu avem
vaccinul efectiv. Astfel de situaţii nu
trebuie să existe”, a mai spus ea.

Liviu Dragnea s-a prezentat, marţi
dimineaţă, la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, unde a început
procesul în dosarul în care este
acuzat de instigare la abuz în
serviciu. Liderul PSD şi alţi
inculpaţi au cerut să fie audiaţi noi
martori, aşa că procesul a început
cu o amânare, următorul termen
fiind fixat la dată de 14 februarie.
Întrebat de jurnalişti dacă va merge
pe procedura simplificată, adică îşi
va recunoaşte vinovăţia în acest
dosar, Liviu Dragnea a negat.
(L.M.)

Braşovul ocupă locul al II-lea
pe ţară la capitolul siguranţă

Copil bătut în parc de o adolescentă
furioasă, încurajată şi de un grup de tineri

Camelia VLAD

2 lei
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25 ianuarie mai existau 29 de doze în
depozitul DSP, fiind făcută solicitare
de suplimentare la Ministerul Sănătăţii.
„Probabil că în teritoriu mai există
doze, dar săptămâna trecută noi am
făcut solicitări către minister, pentru
2.500 de doze, necesarul estimat pe
trimestrul I. Nu am primit vreo
adresă prin care să ni se spună că nu
ar putea să ne aprovizioneze”, a
precizat dr. Bularca.
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Miercuri, 1 februarie 2017

e-mail: stiri@transilvaniaexpres.ro

Stocul de vaccin hepatitic B pentru nou-născuţi
este pe sfârșite

PLANUL B

Graţierea merge în
Parlament.
Modificările
Codurilor, inclusiv
dezincriminarea
abuzului, adoptate
prin OUG...
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ÎN DEFICIT
Liliana JIGHIRA

PROPUNERE

Parcările ar putea fi
preluate în
concesiune de
societatea Tetkron...

Fondat 1993-Braşov
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Autonomia a ceva ce
nu există? (III)
Editorial de
Alexandru
GANEA

Să facem o mică recapitulare,
înainte de-a trece mai departe:
așa-zisul „Ținut Secuiesc” a cărui
autonomie (incluzând și un soi de
președinte de Ținut, ales de locuitorii
din acea zonă) se cere cu obstinație nu
a existat niciodată în istorie ca entitate
administrativă. Or, repet: nu poți
construi ceva legal pe o bază care nu
există nici din punct de vedere istoric,
nici din punct de vedere juridic, nici
din punct de vedere administrativ, nici
din punct de vedere constituțional.
În al doilea rând: cei ce pun
semnul egal între secui și maghiari
sunt în eroare. Fie din neștiință, fie
din viclenie. A fi etnic maghiar nu
înseamnă automat că ești secui. După
cum nici a fi secui nu echivalează
apriori cu a fi etnic maghiar. Nici
măcar în istoriografia maghiară
serioasă nu s-a clarificat care este
originea secuilor, din simplu motiv că
nu există surse directe despre aceasta.
Ce se știe este că însăși nobilimea
maghiară făcea, încă de la 1437, prin
actul Unio Trium Nationum,
diferențierea clară între maghiari și
secui. Ca fapt divers, la recen sământul din 1850, în care s-a
menționat pentru prima dată
„apartenența etnică” în Ungaria, s-au

înregistrat peste 180.000 de persoane
de „etnie secuiască”. Faptul că secuii
au fost maghiarizați, cultural și
lingvistic, prin dreptul celui mai tare
(aplicat și față de românii din
Transilvania) este altă discuție. Iar
acea autonomie restrânsă a scaunelor
secuiești (nu a vreunui ținut cu acest
nume) a fost abolită de mai-marii
Ungariei, nu de cei ai României. Cu
toate acestea, chiar și în zilele noastre
sunt secui (e drept, foarte puțini) care
își afirmă identitatea etnică diferită de
cea maghiară, după cum au existat
secui cu nume românești!
În fine, ce încearcă, de fapt,
pescuitorii în ape tulburi să obțină, în
pofida evidenței și a repetatelor
respingeri atât de către Parlamentul și
Justiția din România, cât și de către
comunitatea europeană? Autonomia
a ceva ce nu a existat și nu există? Și
cine cere autonomia „Ținutului
Secuiesc” și pentru cine? Păi, o cer
cel mai vocal unii politicieni de etnie
maghiară, susținuți de cei pe care au
reușit să-i manipuleze. Pentru cine?
Nu se știe, de vreme ce la ultimul
recensământ s-au declarat secui doar
vreo câteva sute de persoane pe întreg
teritoriul României! Cum ar veni,
gruparea „autonomiștilor” visează un
așa-numit „Ținut Secuiesc” auto nom, dar... fără secui! Ar fi de tot
râsul dacă n-ar fi de plâns!
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