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Sancţiuni pentru farmaciile care vând en gros către depozite

Va ﬁ înăsprită legislaţia
Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat că
instituţia pe care o conduce
intenţionează înăsprirea legislaţiei pentru farmaciile
care vând en gros medicamente către depozite, lucru
care conduce la exportul paralel de medicamente, sancţiunile putând ajunge până la
ridicarea licenţei.

„Intenţionăm să facem o modiﬁcare legislativă şi suntem
chiar trecuţi pe plan la Guvern
pentru modiﬁcare legislativă
în sensul introducerii aceleiaşi
sancţiuni şi pentru farmacii şi
vrem să înăsprim acest regim
pentru că nu am putut să mă
gândesc că o farmacie poate
să aibă această iresponsabilitate să vândă en gros către un
depozit în condiţiile în care se
cunoaşte foarte clar că aceste medicamente merg la export intracomunitar, care nu
este interzis, dar este interzis
farmaciei prin lege să vândă
depozitului”, a declarat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog.
Întrebat dacă va ridica licenţa
unei farmacii în condiţiile în
care se descoperă că aceasta
face export, ministrul Sănătăţii a declarat: „Cu siguranţă,
da”.
Florian Bodog a precizat şi
că s-au descoperit cazuri concrete de farmacii care desfăşurau astfel de activităţi.
„Există caz concret, este
aﬁşat pe site-ul ANMDM de

Din 22 mai,

Încep înscrierile
la grădiniţă
Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că
din data de 8 mai, vor începe reînscrierile
pentru copiilor care frecventează grădiniţa
în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze
şi în anul şcolar 2017-2018, iar înscrierile se
vor derula începând cu 22 mai.

Sancţiunile vor ajunge până la ridicarea licenţei
acum trei sau patru săptămâni.
Ţin minte că mi s-a prezentat un astfel de caz de către
domnul preşedinte Fotin şi
am decis împreună. S-a ridicat
autorizaţia de funcţionare pentru depozit, iar farmaciei i s-a
aplicat amenda maximă permisă de lege, în jur de 2.000 de
lei, cred. Ceva nesemniﬁcativ.
Ăsta este şi motivul pentru
care am luat decizia de a modiﬁca legislaţia”, a mai spus
Florian Bodog.
Ministrul Sănătăţii a declarat, joi, că a cerut Ministerului
Economiei să notiﬁce Comisia

Europeană pentru a bloca exportul de vaccin. „Am trimis
scrisoarea către Ministerul
Economie pentru a se face notiﬁcarea Comisiei Europene
pentru blocarea exportului de
vaccin şi vreau să vă mărturisesc că intenţionez să solicit
blocarea exportului intracomunitar pentru mai multe medicamente în perioada care va
urma asta însemnând săptămâna viitoare. Pentru absolut
toate medicamentele care sunt
prevăzute în programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele prevăzute în pro-

gramele de oncologie, pentru
medicamentele pentru copiii
cu leucemie. Pentru toate medicamentele care dispar de pe
piaţă şi pentru care am semnale că nu se găsesc în farmacii
sau că nu pot ﬁ aprovizionate
la timp”, a declarat ministrul
Sănătăţii, Florian Bodog, la
Parlament.
Florian Bodog a aﬁrmat că
Ministerul Sănătăţii a luat toate măsurile pentru a achiziţiona vaccinurile şi că aşteaptă
livrarea primului lot de ROR
pentru cele 10 judeţe care lipsesc. 

Numărul victimelor a ajuns Un avion de pasageri al Tarom,
la 23

Interceptat în spaţiul ungar
Încă un deces
cauzat de rujeolă
Institutul Naţional de Sănătate Publică
anunţă că încă o persoană a murit din cauza rujeolei, astfel numărul deceselor a ajuns
la 23, cei mai mulţi ﬁind copii nevaccinaţi.
În ultima săptămână, s-au înregistrat peste
230 de cazuri noi, judeţul Caraş Severin ﬁind cel mai afectat.
„Numărul total de cazuri conﬁrmate cu
rujeolă în România raportate până la data de
28.04.2017 este 5.119, din care 23 de decese (7
în jud. Timiş, 5 în jud. Arad, 5 în jud. Dolj, 3 în
jud. Caraş Severin, 1 în jud. Călăraşi, 1 în jud.
Satu Mare şi 1 în Bucureşti). S-au înregistrat
cazuri de rujeolă în 38 de judeţe”, informează
Centrul Naţional de Supraveghere şi Control
al Bolilor Transmisibile, din cadrul INSP. Cel
mai afectat judeţ este Caraş Severin, unde peste 960 de persoane s-au îmbolnăvit de rujeolă.
În Timiş sunt 950 de persoane bolnave, iar în
Arad, peste 830. Din numărul total de bolnavi,
mai bine de jumătate, adică peste 2.800 de
persoane, sunt copii cu vârsta până în 4 ani,
iar alţi 870 de copii îmbolnăviţi au între 5 şi 9
ani. Ministerul Sănătăţii explică faptul că lipsa
vaccinării a fost cauza principală a izbucnirii
epidemiei de rujeolă la noi în ţară, în toamna
anului trecut.

O cursă TAROM care efectua zborul Munchen-Sibiu-București a fost
interceptată de un avion militar ridicat de autoritățile ungare, în lipsa comunicării dintre aeronava TAROM
și sol, cauză care în acest moment
este investigată, se arată într-un răspuns al companiei aeriene române.
„Din cauza nerealizării comunicării
între sol, în spațiul aerian al Ungariei, și
aeronava TAROM, care efectua zborul
Munchen-Sibiu-București (ROT 316),
autoritățile din acest stat au decis ridicarea unui avion militar pentru escortă.
Comandantul aeronavei TAROM a fost
recepționat atât de alte stații de la sol
(din alte state), cât și de către pilotul militar”, spun oﬁcialii TAROM. Potrivit
acestora, având în vedere reglementările internaționale în vigoare, autoritățile
ungare au decis ridicarea acestui avion
pentru realizarea unui control vizual cu
piloții TAROM, după care avionul militar s-a întors la bază. „Pasagerii TAROM nu au fost niciun moment în pericol, ﬁind o procedură standard. Cauza
nerealizării comunicației dintre aeronava și sol se investighează în acest mo-

ment, atât de autoritățile din România,
cât și din Ungaria”, se mai arată în răspunsul operatorului aerian. Ministerul
Apărării ungar a anunțat, potrivit MTI,
că mai multe aAvioane militare ungare
au fost ridicate vineri de la sol pentru
a intercepta un avion de pasageri care
intrase în spațiul aerian al Ungariei fără
a anunța acest lucru în prealabil. Avionul de pasageri, un model Boeing-737,
efectua un zbor de la Munchen (Germania) către Sibiu (România). El a intrat
în spațiul aerian ungar vineri la ora locală 11:18 (09:18 GMT) menținându-și
culoarul de zbor, dar nu a reușit să stabilească legătura cu controlul de traﬁc
aerian civil din Ungaria. La scurt timp,
Centrul pentru operațiuni aeriene combinate al NATO a alertat avioanele militare Gripen (de producție suedeză) din
cadrul forțelor armate ungare, care au
identiﬁcat avionul și l-au escortat până
la frontiera ungaro-română. În urma
interceptării sale de către avioanele
militare ungare, aparatul Boeing-737 a
stabilit contactul cu controlul de traﬁc
aerian la ora locală 11:36 (09:36 GMT),
a adăugat ministerul citat. 

„Ministerul Educaţiei Naţionale a solicitat
inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti să asigure
toate măsurile necesare derulării în condiții optime a înscrierii în grădiniţă. Astfel, în vederea
cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor
cu vârste între 3 şi 6 ani vor avea loc, succesiv,
următoarele etape la nivelul ﬁecărei unităţi de
învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o
frecventeze şi în anul şcolar 2017-2018, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi. Reînscrierile
vor începe în data de 8 mai, iar înscrierile se
vor derula începând cu 22 mai”, reiese din
comunicatul de presă al Ministerului Educaţiei. Potrivit Ministerului Educaţiei, intervalele
orare aferente reînscrierilor şi înscrierilor vor ﬁ
stabilite de conducerea unităţii de învăţământ
şi vor ﬁ aﬁşate, la loc vizibil, în ﬁecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului
interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă
există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor
şcolare.
„Ocuparea locurilor libere, după ﬁnalizarea
procesului de reînscriere, se va face, de regulă,
în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă,
respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa
mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii
de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita
locurilor disponibile, pot ﬁ înscrişi în grupa
mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ,
numărul cererilor de înscriere este mai mare
decât numărul locurilor libere, repartizarea
copiilor se va face în ordinea descrescătoare a
numărului de crieterii generale de departajare
cumulate de către ﬁecare copil”, se redă în
comunicatul instituţiei.
Pentru asigurarea transparenţei procesului
de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor
de învăţământ preşcolar vor aﬁşa, la vedere,
pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (număr de copii
pentru care a fost proiectată), numărul de
locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru
anul şcolar 2017-2018 (pe grupe de vârstă:
mică, mijlocie, mare), criteriile generale şi
criteriile speciﬁce pentru înscrierea copiilor,
numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în
perioada stabilită) din totalul disponibil, anunţă
ministerul. „Criteriile speciﬁce de departajare
(elaborate de ﬁecare unitate de învăţământ
preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic al
Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului
Bucureşti până la data de 19 mai) nu pot ﬁ
discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile speciﬁce de
departajere vor ﬁ aplicate doar după epuizarea
criteriilor generale”, reiese din comunicatul
instituţiei. Ministerul Educaţiei Naţionale a
solicitat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti
să asigure toate măsurile necesare derulării în
condiții optime a înscrierii în grădiniţă. 

