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Romania tr ebuie sa plateasca 164,4 milioane eur o catr e FMI, in august
01 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Suprafata de sol productiv necesar populatiei Romaniei depaseste ceea ce poate oferi mediul natural al Planetei
• Primii opt ambasadori ai turismului romanesc au semnat contractul pentru Romania Turistica
• Romania trebuie sa plateasca 164,4 milioane euro catre FMI, in august
Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

Romania trebuie sa plateasca, in august, catre Fondul M onetar International (FM I) 164,4 milioane
de euro, suma reprezentand rambursari rate de capital si plati de dobanzi si comisioane din imprumutul stand-by contractat in 2009, potrivit datelor furnizate de
Guvernul Romaniei, scrie Agerpres.
Din cele 164,4 milioane euro, 154,6 milioane euro reprezinta rambursari de rate de capital si 9,8 milioane euro plati de dobanzi si comisioane.
Romania trebuie sa efectueze, in acest an, plati in valoare totala de peste 1,164 miliarde euro catre FMI, Uniunea Europeana (UE) si Banca Internationala pentru Reconstructie
si Dezvoltare (BIRD). In primele sapte luni din 2013, din suma totala datorata au fost achitate 550,6 milioane euro.
Rambursarile sunt efectuate in contul pachetului financiar acordat Romaniei de creditorii internationali in anul 2009, care are o valoare totala de 19,95 miliarde de euro. Varful de
plata in cadrul acestui pachet este in anul 2015, cand autoritatile trebuie sa ramburseze 1,826 miliarde de euro.
In anul 2009, Romania a parafat un imprumut stand-by pe 24 de luni, in valoare de 12,95 miliarde de euro cu FMI, parte a unui pachet de sprijin de 19,95 miliarde acordat de
FMI, UE si Banca Mondiala.
Din acest aranjament cu FMI, Romania a tras sapte dintre cele opt transe prevazute, in suma de 10,57 miliarde DST (aproximativ 11,9 miliarde euro). In ceea ce priveste cea
de-a 8-a transa, aceasta a fost considerata, la solicitarea autoritatilor romane, ca fiind de tip preventiv si, in contextul evolutiilor macroeconomice favorabile, nu a fost trasa.
In sedinta din 25 martie 2011, Consiliul Directorilor Executivi al FMI a aprobat incetarea mai devreme a acordului precedent si incheierea unui nou aranjament stand-by cu
Romania, de tip preventiv, pentru o perioada de 24 luni, in suma de 3.090,6 milioane DST (aproximativ 3,5 miliarde euro), reprezentand 300% din cota Romaniei la FMI. In 15
martie 2013 board-ul Fondului Monetar International a aprobat prelungirea cu trei luni a acordului stand-by cu Romania, pana la 30 iunie.
In 31 iulie 2013, seful Misiunii FMI, Andrea Schaechter, a spus ca autoritatile romane si misiunea Fondului Monetar International si Comisiei Europene au ajuns la un acord la
nivel tehnic in privinta noului program de tip preventiv, care va fi pe o perioada de 24 luni.
Asistenta financiara va fi de patru miliarde euro, acordata in mod egal de FMI si CE, a precizat Schaechter.
Noul acord stand-by de tip preventiv trebuie aprobat de board-ul FMI la reuniunea din toamna acestui an.
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Romania ar putea incasa o noua suma r ecor d de la UE in aceasta toamna
31 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• UE redirectioneaza 1,7 milioane de euro catre Germania pentru integrarea nou-venitilor din Romania si Bulgaria
• UE si zona euro au iesit din recesiune in trimestrul al doilea
• UE a ajuns la o solutie amiabila cu Beijingul referitor la panourile solare
Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

Romania ar putea atinge in toamna acestui an un nou nivel record al sumelor incasate din fonduri
europene, dupa reluarea platilor pe Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, potrivit ministrului Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici, transmite Agerpres.
‘Romania a avut in luna iulie cea mai mare intrare de fonduri europene de la inceputul relatiei cu Uniunea Europeana, 731 milioane de euro. Sper ca acest varf va fi depasit inca o
data in lunile urmatoare, in toamna acestui an, atunci cand speram, si sunt deja semnale pozitive, ca vom debloca si ultimul program ramas presuspendat, cel de Competitivitate”,
a declarat vineri ministrul Fondurilor Europene, intr-o conferinta de presa, la Constanta.
Teodorovici a spus ca 2013 este ‘cel mai greu an din punctul de vedere al fondurilor europene’.
‘In primul rand, 2013 este anul de varf in ceea ce priveste platile, asa a fost planificat inca din 2006. In al doilea rand, trebuie sa solutionam deficientele sistemului pe care
Comisia Europeana le-a identificat pentru perioada 2009-2011. In al treilea rand, trebuie ca cele 2,5 miliarde de euro programate ca venituri la bugetul de stat pe 2013 sa fie
realizate asa cum prevede Legea bugetului de stat si, desigur, ultimul punct este urmatorul cadru financiar – Acordul de Parteneriat pentru 2014-2020 cu tot ceea ce inseamna
acesta: prioritati de finantare, structuri de management si programe operationale mai putine ca numar, o simplificare a sistemului, adica o abordare mult mai pragmatica’, a
explicat ministrul Eugen Teodorovici.
In primele sapte luni ale acestui an, potrivit Ministerului Fondurilor Europene, Comisia a rambursat Romaniei fonduri in valoare de peste 1,46 miliarde de euro.
Teodorovici a afirmat ca obiectivul sau este ca in perioada 2014-2020 Romania sa atraga inca din primul an sume foarte mari si a cerut rigurozitate din partea managerilor de
proiecte fata de firmele care executa lucrari, astfel incat cele care nu-si indeplinesc obligatiile la termen sa fie penalizate, conform contractelor.
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Incr eder ea in economia zonei eur o a cr escut
31 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• UE si zona euro au iesit din recesiune in trimestrul al doilea
• Zona euro: Acord pentru plata a 4 miliarde de euro catre Grecia "in urmatoarele saptamani"
• Oficialii ciprioti nu iau in calcul varianta iesirii din zona euro
Din aceeasi categorie:
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria
• Cehia a iesit din recesiune

Optimismul in economia zonei euro s-a imbunatatit semnificativ in luna august, insa rata ridicata a
somajului scoate in evidenta fisura dintre tarile din nord, unde economia incepe sa-si revina, si cele din sud, care se confrunta cu o rata record a somajului,
transmite Reuters citat de Agerpres.
Increderea sefilor de companii din zona euro a crescut pentru a patra luna consecutiv. Trendul pozitiv a fost unul deosebit de puternic in Germania si Olanda. Indicele
sentimentului economic a crescut cu 2,7 puncte in luna august, pana la 95,2 puncte, cea mai ridicata valoare din ultimii doi ani.
‘Cea mai grava faza a crizei si cea mai dura perioada de austeritate a trecut’, a declarat Dirk Schumacher, economist la Goldman Sachs.
Separat insa, Oficiul european de statistica (Eurostat) a anuntat ca rata somajului in zona euro a ramas stabila, la valoarea record de 12,1% din populatia activa, in luna iulie
2013 comparativ cu luna iunie 2013, in timp ce in Uniunea Europeana indicatorul a ramas nemodificat la 11%. Cu toate acestea, numarul somerilor s-a redus usor in luna iulie
comparativ cu luna iunie. Aproximativ 26,654 milioane de persoane erau in somaj in UE in luna iulie, cu 33.000 de persoane mai putin decat in luna iunie.
Situatia somajului este una deosebit de grava in Grecia si Spania, doua tari lovite de criza, unde rata somajului a ajuns la 27,6% (in luna mai), respectiv 26,3%. La polul opus se
situeaza Austria si Germania, cu o rata a somajului de 4,8%, respectiv 5,3%. Romania se situeaza sub media in UE cu o rata a somajului stabila de 7,5%.
‘Nu am depasit inca dinamica negativa din sudul Europei’, a declarat Guntram Wolff de la centrul de reflexie Bruegel. ‘Fragilitatea bancara, cresterea economica slaba si somajul
ridicat reprezinta in continuare o amenintare’, adauga Wolff.
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Romania tr ebuie sa plateasca 157,3 milioane eur o catr e FMI, UE si BIRD, in
septembr ie

30 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Romania ar putea imprumuta inca 3,6 miliarde euro de la FMI
• Basescu: "Anul acesta, Romania nu are nevoie in mod cert de niciun euro de la FMI sau de la UE"
• Romania plateste dobanda la FMI de 300 milioane euro in 2011
Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

Romania trebuie sa plateasca peste 157,3 milioane euro catre Fondul M onetar International (FM I),
Uniunea Europeana (UE) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) in luna septembrie, din imprumutul stand-by contractat in 2009,
potrivit datelor furnizate de Guvernul Romaniei, conform Agerpres.
Astfel, suma care trebuie platita catre FMI se ridica la 121,1 milioane euro, cea catre UE la 26,9 milioane euro, iar catre BIRD la 8,3 milioane euro.
Romania trebuie sa efectueze, in acest an, plati in valoare totala de peste 1,164 miliarde euro catre FMI, UE si BIRD. De la inceputul anului, din suma totala datorata au fost
achitate 721 milioane euro.
Rambursarile sunt efectuate in contul pachetului financiar acordat Romaniei de creditorii internationali in anul 2009, care are o valoare totala de 19,95 miliarde de euro. Varful de
plata in cadrul acestui pachet este in anul 2015, cand autoritatile trebuie sa ramburseze 1,826 miliarde de euro.
In anul 2009, Romania a parafat un imprumut stand-by pe 24 de luni, in valoare de 12,95 miliarde de euro cu FMI, parte a unui pachet de sprijin de 19,95 miliarde acordat de
FMI, UE si Banca Mondiala.
Din acest aranjament cu FMI, Romania a intrat in posesia a sapte dintre cele opt transe prevazute, in suma de 10,57 miliarde DST (aproximativ 11,9 miliarde euro).
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Din r eusitele ASSOC: Pr oiectul RESCUE, la final (VIDEO)
30 Aug 2013 2 comentarii

Articole pe aceeasi tema:
• Persoanele cu handicap, victimele prejudecatilor romanilor (VIDEO)
• Ce nu stiu persoanele cu handicap despre angajare (VIDEO)
• Tinerii de la ASSOC au ecologizat zona de langa Aeroportul Baia Mare (VIDEO)
Din aceeasi categorie:
• Camera: Parintii care pleaca la munca in strainatate, obligati sa notifice autoritatile cu 40 de zile inainte
• Educatia, cultura si religia, declarate servicii publice indispensabile
• Acordarea tichetelor de masa se amana pana in 2015
• Familiile cu venituri reduse vor primi ajutoare pentru incalzirea cu energie electrica
• Intre 15.000 si 20.000 de romi traiesc in Franta, majoritatea provenind din Romania si Bulgaria
• Copiii nimanui, in excursie la mare, prin grija HHC Romania
• Ce avantaje au persoanele cu dizabilitati care se angajeaza

Proiectul “RESCUE – Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale
a persoanelor cu dizabilitati, pornind de la experiente si bune practici in Uniunea Europeana”, a ajuns la final.
Implementat de catre Federatia ONPHR – Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania, in parteneriat cu Asociatia Profesionala Neguvernamentala de
Asistenta Sociala ASSOC; NCDP – CONFEDERATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI din Grecia; Fundatia „Centrul de Resurse pentru Educatie
si Formare Profesionala” – CREFOP si SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL, conferinta de inchiderea a proiectului a avut loc joi, 29 august, in Baia Mare.
„In urma acestui proiect au fost selectate, evaluate si formate, in vederea plasarii pe piata muncii 200 de persoane cu dizabilitati, in domeniile call-center, IT si antreprenoriat. Tot
in cadrul proiectului a fost elaborat un raport de analiza privind piata fortei de munca si angajarea persoanelor cu dizabilitati, analiza caracteristicilor regionale privind potentialul
de angajare si recomandarile care sa raspunda problemelor identificate”, a spus Anca Scarlat, expert informare in cadrul proiectului.
De asemenea, in cadrul proiectului au fost derulate cinci campanii de constientizare privind mediatizarea rezultatelor analizei pentru angajati din 200 de firme, au fost formati 20
de specialisti in domeniul economiei sociale, s-a realizat formarea vocationala pentru 200 de persoane cu dizabilitati, au fost formati 12 specialisti, participanti la vizitele de studiu,
in vederea transferului de bune practici si au fost infiintate trei birouri unice de angajare pentru persoanele cu dizabilitati, la Lugoj, Oradea si Baia Mare.
2.200 de persoane cu dizabilitati au fost informate cu privire la serviciile furnizate in cadrul proiectului si asupra drepturilor pe care le au si au fost distribuite 4.000 de materiale
informative.
ZiarM M .ro
Video: Roland STREBELI
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ANCOM pr opune scader ea tar ifelor de inter conectar e la telefonie, din
ianuar ie 2014

29 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Urechea la care tii telefonul mobil dezvaluie un lucru fascinant despre creierul tau
• Ciobanul telefonist
• Inspectoratul in Constructii Maramures incalca legea transparentei publice
Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

Tariful maxim pentru terminarea apelurilor la puncte fixe ar putea scadea de la 0,67
eurocenti/minut la 0,15 eurocenti/minut, iar tariful maxim pentru terminarea apelurilor la puncte mobile de la 3,07 eurocenti la 0,86 eurocenti/minut, de la 1
ianuarie 2014, potrivit Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM ), scrie Agerpres.
Institutia a publicat joi spre consultare publica tarifele maxime propuse pentru serviciile de interconectare in vederea terminarii apelurilor telefonice la puncte fixe si mobile,
determinate pe baza unor modele de calculatie a costurilor.
Potrivit ANCOM, tarifele maxime vor deveni obligatorii pentru toti furnizorii de retele din România, identificati cu putere semnificativa pe pietele de terminare a apelurilor la
puncte fixe si mobile din România: 51 de furnizori de retele fixe si 6 furnizori de retele mobile. La fel ca pâna acum, tarifele de terminare nu sunt diferentiate in functie de
tehnologia utilizata (de exemplu, 2G sau 3G, PSTN sau IP), de intervalul orar in care au loc apelurile sau de originea lor (puncte fixe, puncte mobile, retele nationale sau
internationale).
‘Tarifele de interconectare ramân cheia competitiei in telecom. Pe piata de terminare fiecare operator are un monopol natural si de aceea este nevoie sa reglementam aceste
tarife, iar datele din piata demonstreaza ca nivelurile stabilite de ANCOM in ultimii 10 ani au stimulat concurenta, inovatia si investitiile in piata de comunicatii din România. Sub
presiunea concurentei, tarifele medii pentru apeluri au scazut de 7 ori, iar consumul a crescut exponential’, declara Catalin Marinescu, presedintele ANCOM.
Potrivit Autoritatii, concurenta a condus spre tarife tot mai mici – in prezent consumatorii români platesc unul dintre cele mai mici tarife medii la nivelul Uniunii Europene – 1,9
eurocenti/minut – dar a si stimulat operatorii de comunicatii sa realizeze investitii masive in dezvoltarea unor retele tot mai eficiente si in furnizarea de noi servicii, precum cele de
internet in banda larga. In plus, anticipând evolutiile viitoare ale pietei de comunicatii din România, furnizorii de retele de comunicatii mobile si-au majorat substantial anul trecut
portofoliile de frecvente radio. La rândul lor, furnizorii de retele de comunicatii fixe au investit in retele performante, capabile sa ofere clientilor viteze de acces la internet, la
nivelul celor stabilite de Uniunea Europeana in Agenda Digitala.
Tariful de terminare reprezinta pretul platit pe piata de gros de un furnizor de servicii de telefonie operatorului in reteaua caruia sunt terminate apelurile efectuate de proprii
utilizatori. Intrucât acest pret se regaseste in tariful perceput utilizatorului final care initiaza apelul, practicarea unor tarife de terminare excesive in raport cu costurile furnizarii
eficiente a serviciilor poate prejudicia concurenta la nivelul pietei de telefonie si denatureaza comportamentul de consum al utilizatorilor.
De aceea, pentru a obtine valorile corecte ale tarifelor de terminare, ANCOM a calculat costurile eficiente ale furnizarii serviciilor, utilizând ipoteze de lucru in conformitate cu
legislatia din România, informatiile transmise de furnizorii de retele, precum si cele mai bune practici de modelare de la nivelul Uniunii Europene, modelele fiind deja consultate
public in cursul trimestrului IV 2012.
‘Am convingerea ca aceste masuri vor da un suflu nou concurentei si vor stimula astfel dezvoltarea unor retele din ce in ce mai performante, folosite tot mai intens de catre tot
mai multi utilizatori, pentru servicii mai multe si mai diversificate’, a mai aratat presedintele ANCOM.
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Rovana Plumb: Egalizar ea var stei de pensionar e a femeilor si bar batilor
pana in 2035, nu mai devr eme

29 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Alimentul pe care femeile ar trebui sa-l consume mai des
• Vesti bune pentru proprietarii de pisici: felinele nu ne ignora
• De ce se uita barbatii dupa alte femei? Un nou studiu ofera raspunsul
Din aceeasi categorie:
• Dragnea ii ia apararea lui Ponta: A luat cea mai inteleapta decizie privind Rosia Montana
• Deputatii conservatori, in excursie la Rosia Montana
• Liberalii maramureseni asteapta decizia de la centru pentru alegerile judetene
• Basescu, un nou atac: “Avem un premier si un deputat la Palatul Victoria; din doi abia faci unul”
• Senatul a respins cererea de reexaminare si a adoptat legea referendumului in forma trimisa spre promulgare
• Ovidiu Silaghi si Eduard Hellvig au demisionat din Camera Deputatilor pentru a pleca la Parlamentul European
• Zgonea: Deputatii care au parasit partidele pe lista carora au fost alesi nu pot constitui grup parlamentar

Vicepresedintele PSD, Rovana Plumb, presedinte al Organizatiei de Femei Social Democrate, a
atras atentia miercuri ca ”speculatiile” vehiculate public in ultimele zile potrivit carora Romania ar egaliza varsta de pensionare in anul 2015 sunt “false,
nefondate” si nu au legatura cu documentele discutate de Guvern, conform Agerpres.
“In Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2013-2020, nu se pune problema egalizarii varstei de pensionare la 65 de ani in 2015. Nicaieri in textul strategiei nu
se aminteste o astfel de actiune asociata cu un asemenea termen. Desi Uniunea Europeana a recomandat ca egalizarea varstei de pensionare intre femei si barbati sa se realizeze
mai rapid, ministrul Muncii a negociat ca acest lucru sa aiba loc pana in 2035, pentru ca Romania sa se poata pregati pentru o astfel de masura”, a declarat Rovana Plumb,
potrivit unui comunicat.
Ea a precizat ca Guvernul nu a luat niciodata in calcul o asemenea decizie, pentru care in Romania nu exista acum conditii adecvate.
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Cir ca 2,1 milioane r omani lucr eaza in alte state membr e ale UE
29 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Vezi cate locuri de munca vacante sunt in Maramures
• Concurenta mare la AJOFM Maramures: Peste doi someri pe un loc de munca vacant
• Absolventii academiilor militare vor avea locuri de munca
Din aceeasi categorie:
• Opt cetateni romani si unul sirian, repatriati miercuri din Siria
• Campeanu: Lui Visinescu i se poate suspenda doar pensia speciala; va fi nevoie de o decizie a Instantei
• Braconaj in Baia Mare: Capcane pentru mistreti langa Parcul Municipal (FOTO)
• CL Baia Sprie, acuzat ca a declarat un legionar cetatean de onoare al orasului
• Muzeu in locul unde au fost impuscati sotii Ceausescu
• Peste 80 de angajati ai Postei Maramures vor fi disponibilizati
• Ungaria cere Romaniei sa respecte legislatia UE privind minele de aur

Numarul romanilor care au migrat pentru munca a crescut exploziv dupa aderarea la Uniunea
Europeana, estimarile efectuate la nivel european aratand ca un numar de aproximativ 2,1 milioane de romani lucreaza in alte state membre ale UE, conform
proiectului Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de M unca 2013 – 2020, transmite Agerpres.
Principalele state de destinatie ale romanilor plecati pentru munca in UE sunt Italia – 890.000 persoane, Spania – 825.000 persoane, si Germania – 110.000 persoane.
“Aceasta migratie masiva a fortei de munca activa petrecuta intr-un interval de timp foarte scurt a dezechilibrat piata muncii, fenomenul fiind greu de gestionat, astfel incat sa
poata fi elaborate politici adecvate de echilibrare a concordantei dintre cerere si oferta. Astfel ca, daca la inceputul perioadei analizate, piata interna a functionat cu excedente
mai mari de oferta, dupa a doua jumatate a anilor 2000, odata cu modificarile structurale ale economiei, piata a functionat cu deficite mari in anumite sectoare si ramuri
economice. Somajul redus nu a reprezentat in sine un indicator real de eficienta, atata timp cat multe ramuri economice nu au putut angaja personal suficient si de calitatea dorita.
Este evident ca marimea neconcordantelor dintre cerere si oferta a sporit riscul pierderii de productivitate, sistemul de formare profesionala continua a adultilor, parghia cea
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Romania isi pr opune r educer ea cu 21% a emisiilor de gaze cu efect de ser a
pana in anul 2020

28 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Scurgeri toxice dintr-un depozit de deseuri aflat intr-o regiune invecinata cu Maramuresul
• Cremele de protectie solara distrug plajele
• Ziua in imagini - Poluare made in China (FOTO)
Din aceeasi categorie:
• Opt cetateni romani si unul sirian, repatriati miercuri din Siria
• Campeanu: Lui Visinescu i se poate suspenda doar pensia speciala; va fi nevoie de o decizie a Instantei
• Braconaj in Baia Mare: Capcane pentru mistreti langa Parcul Municipal (FOTO)
• CL Baia Sprie, acuzat ca a declarat un legionar cetatean de onoare al orasului
• Muzeu in locul unde au fost impuscati sotii Ceausescu
• Peste 80 de angajati ai Postei Maramures vor fi disponibilizati
• Ungaria cere Romaniei sa respecte legislatia UE privind minele de aur

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera se va realiza, in Romania, prin aplicarea Schemei de
Comercializare a Certificatelor de Emisii GES, tinta stabilita la nivel european pentru tara noastra fiind o scadere de 21% in anul 2020, se arata in anexa la
Hotararea Guvernului pentru aprobarea Strategiei Nationale a Romaniei privind Schimbarile Climatice 2013-2020, publicata in M onitorul Oficial, anunta
Agerpres.
Conform datelor citate, obiectivul stabilit (-21%) la nivel european pentru anul 2020 este comparativ cu nivelul ipotetic al emisiilor din sectorul EU ETS din anul 2005.
Schema de Comercializare a Certificatelor de Emisii GES (EU ETS) reglementeaza emisiile provenite de instalatiile cu capacitate de productie si emisii considerabile din
sectoarele Energie si Procese Industriale.
Strategia Nationala asupra Schimbarilor Climatice 2013-2020 tine cont de politica Uniunii Europene in domeniul schimbarilor climatice si de documentele relevante elaborate la
nivel european, precum si de experienta si cunostintele dobandite in cadrul unor actiuni de colaborare cu parteneri din strainatate si institutii internationale de prestigiu.
Conventia Natiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice /UNFCCC/ a fost parafata in anul 1992 la Rio de Janeiro, fiind, in prezent, ratificata de peste 190 de tari.
In Romania, UNFCCC a fost ratificata prin Legea nr. 24/1994.
Conventia stabileste cadrul general de actiune privind combaterea schimbarilor climatice, definite in sensul acestui document prin stabilizarea emisiilor antropice de gaze cu efect
de sera la un nivel care sa previna influenta periculoasa a activitatilor umane asupra sistemului climatic.
In conditiile actualului stadiu de negociere, continutul si conditiile de implementare a unui nou Acord International sunt prevazute a se finaliza pana in anul 2015, urmand ca
intrarea in vigoare a acestuia sa nu depaseasca anul 2020.
Daca analizele economice realizate inaintea producerii crizei economice actuale indicau costuri ridicate legate de atingerea obiectivelor de reducere, actualizarea acestora in noile
conditii generate de aceasta criza estimeaza un cost de aproximativ 1% din PIB, pana in anii 2050, se arata in Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice.
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Dupa ani si ani: Pr oiectul deseur ilor a fost apr obat la Br uxelles
28 Aug 2013 1 comentariu

Articole pe aceeasi tema:
• Consiliul Judetean Maramures va plati mai putin pentru proiectul deseurilor menajere
• REACTIV! Editie speciala, de la Brussels. Ce spun deputatii europeni despre cianura
• Autoritatile judetene spera ca lucrarile la depozitul ecologic sa inceapa in toamna
Din aceeasi categorie:
• E oficial: Teodor Luputi, din nou seful finantelor din Maramures
• Cum vrea sa atraga conducerea judetului mai multi turisti in Maramures
• Seful statului propune eutanasierea imediata a cainilor fara stapan
• Angajatii ISU Maramures au avut 24 de interventii pe zi in luna august
• Regionalizare: De ce oras vor apartine maramuresenii din punct de vedere financiar
• Copiii de la DGASPC Maramures ar putea sa nu mai mearga in vacanta in Italia
• Am scapat de risipa: Inspectorii guvernamentali au plecat “acasa”

Veste importanta pentru judetul M aramures dupa ce factorii europeni de la Bruxelles au aprobat in
cursul zilei de miercuri, 28 august, proiectul privind sistemul integrat al deseurilor.
Astfel, peste 40 de milioane de euro din fonduri europene vor intra in Maramures in anii urmatori.
“Astazi a fost aprobat proiectul al Bruxelles, comunicarea oficiala vine in decursul saptamanii acesteia. Urmeaza toate procedurile de licitatie. E o chestiune foarte importanta, e
un succes pentru Maramures. Peste 40 de milioane de euro bani europeni, restul sunt confinantari si TVA, vor intra in judetul Maramures”, a spus Emil Marinescu,
vicepresedintele CJ Maramures.
Valoarea totala a proiectului se ridica la 62 de milioane de euro.
Vlad HERM AN
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Inspectia fiscala la IMM-ur i, efectuata o singur a data la tr ei ani
28 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• IMM-urile vor fi controlate de Fisc o data la trei ani
• Vezi care sunt efectele majorarii salariului minim pe economie
Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

Inspectia fiscala la IM M -uri se va efectua o singura data intr-o perioada de trei ani, potrivit unei
ordonante adoptate in sedinta de marti a Guvernului, actul normativ urmarind transpunerea in legislatia romaneasca a documentului strategic “Small Business
Act” for Europe adoptat de Comisia Europeana in anul 2008 si revizuit in 2011, transmite Agerpres.
“Ordonanta adoptata de Guvern transpune in legislatia romaneasca documentul strategic “Small Business Act” for Europe adoptat de Comisia Europeana in anul 2008 si revizuit
in 2011. Acest document statueaza zece principii menite sa ghideze conceptia si punerea in aplicare, atat la nivelul UE cat si la nivelul statelor membre, a politicilor de stimulare a
intreprinderilor mici si mijlocii”, a informat Biroul de presa al Guvernului.
Actul normativ adapteaza principiile actului european la realitatile romanesti prin: instituirea obligativitatii evaluarii ex-ante a impactului economic al actelor normative asupra
IMM-urilor, evaluare care va fi insotita de propuneri de solutii alternative, precum si prin sprijinirea dezvoltarii sistemului educational de promovare a culturii si competentelor
antreprenoriale.
De asemenea, ordonanta prevede sprijinirea si sustinerea formarii profesionale a adultilor in vederea cresterii calitatii resurselor umane necesare IMM-urilor, dar si acordarea de
facilitati fiscale IMM-urilor pentru primul an fiscal de la inregistrarea in Registrul Comertului.
Este mentionata de asemenea sprijinirea nevoilor de finantare ale IMM-urilor prin diverse instrumente investitionale, vehicule financiare si programe nationale, dar si limitarea
introducerii de noi sarcini administrative sau obligatii de raportare pentru IMM-uri in vederea asigurarii unui mediu de afaceri prietenos.
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Gr ecia ar putea pr imi ajutor suplimentar far a noi ter meni sau r educer i,
potr ivit ministr ului de finante

26 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Grecia va reduce joi TVA de la 23 % la 13 % la anumite servicii, pentru stimularea consumului
• Victor Ponta: Am incheiat negocierile pentru un nou acord cu FMI
• Grecia: FMI deblocheaza a cincea transa de impurmut, in valoare de 1,72 miliarde de euro
Din aceeasi categorie:
• Iranul ‘va sprijini Siria pana la capat’, spune un general iranian
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria

Grecia ar putea primi ajutor financiar suplimentar din partea Uniunii Europene si a Fondului
M onetar International fara noi conditii de salvare sau alte reduceri atasate, potrivit ministrului grec de finante Yannis Stournaras, informeaza agentia Xinhua
citat de Agerpres.
“In cazul in care Grecia are nevoie de sprijin suplimentar ce nu va depasi 10 miliarde de euro /13,4 miliarde de dolari/, acesta va fi un pachet de sprijin fara noi conditii, deoarece
obiectivele au fost stabilite pana in 2016, precum si angajamentele noastre”, a declarat Stournaras intr-un interviu acordat ziarului duminical “Proto Thema”.
Recunoscand ca in fata unui posibil gol de finantare, Grecia nu este inca in nicio pozitie de a reveni pe pietele internationale in viitorul apropiat, el a exclus perspectiva unei noi
restructurari a datoriilor, intr-un astfel de caz.
“Nu este o posibilitate”, a spus el, referindu-se la decizia de anul trecut a Eurogrupului ce a deschis drumul unei prelungiri a perioadei de rambursare a datoriilor pentru Grecia si
reducerii ratelor dobanzilor pentru imprumuturile de salvare acordate tarii puternic indatorate, exclusa de pe piete in 2010 in anumite conditii.
Printre altele, Stournaras si-a reafirmat increderea ca tinta realizarii unui surplus bugetar primar va fi atinsa in 2014, in acelasi an cand expira al doilea program actual de salvare.
Din 2010, Grecia este tinuta pe linia de plutire cu un total de 240 de miliarde de euro finantat in cadrul a doua programe de salvare, in schimbul unei austeritati dure si a unui plan
de reforma lovit de intarzieri.
In ciuda ajutorului international crucial pentru a evita falimentul si a unei stergeri suplimentare din datoria sa a aproximativ 100 de miliarde de euro anul trecut, la sfarsitul primului
semestru din 2013 Grecia inca avea o datorie de 321 de miliarde de euro, potrivit ultimelor date oficiale, care sunt considerate nesustenabile de unii analisti, aminteste Xinhua.
Pana in prezent, in 2013, in ciuda austeritatii de trei ani si a aplicarii reformei, datoria a crescut cu 16 miliarde de euro de la 305 miliarde de euro la sfarsitul anului 2012.
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Pr imul ministr u ungar califica r elatiile ungar o-r omane mai bune decat
r eflectate de r etor ica politica

25 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Primul ministru ungar califica relatiile ungaro-romane mai bune decat reflectate de retorica politica
• Opozitia ungara se aliaza impotriva lui Viktor Orban
• Ungaria - Romania, scor 2-2 in preliminariile CM 2014
Din aceeasi categorie:
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria
• Cehia a iesit din recesiune

Relatiile ungaro-romane sunt intr-o forma mai buna decat reflectate de retorica politica, a declarat
primul ministru ungar Viktor Orban intr-un interviu la o televiziune romana, informeaza agentia M TI citat de Agerpres.
Atat politicieni romani cat si cei ungari pot fi blamati, intrucat “de multe ori merg prea departe, folosesc cuvinte mai puternice decat ar fi justificat”, a spus el, intr-un interviu
inregistrat la Baile Tusnad /Tusnadfurdo/ pe 27 iulie si difuzat de canalul de stiri Digi 24 sambata seara.
Orban a subliniat interesul legitim al Ungariei in dezvoltarea relatiilor cu Romania intr-un mod care sa permita ambelor tari sa traiasca in securitate, stabilitate si cu perspective
economice bune.
“Cand exista prim-ministri in ambele tari care inteleg aceasta, iar acest lucru este cel mai important, atunci cooperarea este relativ buna. Cand prim-ministrii nu reusesc sa
inteleaga acest lucru deoarece sunt prea tineri, nu si-au petrecut suficient timp in meseria lor sau cad usor prada emotiilor, atunci lucrurile devin dificile”, a afirmat el.
Orban a sustinut ca multi au crezut gresit ca un guvern roman de stanga cu un interes mai scazut in problemele nationale este mai bun pentru comunitatea etnica maghiara din tara.
“Ma pot intelege mai bine cu un patriot roman decat cu un roman pentru care interesul national este mai putin important”, a spus el. Intrebat daca si-a planificat sa se intalneasca
cu omologul sau roman, Victor
Ponta, Orban a afirmat ca exista o ordine stabilita a contactelor interstatale si ca Uniunea Europeana ofera de asemenea forumuri pentru “a obtine o impresie unul despre
celalalt”. Ungaria este deschisa colaborarii si vede o sansa in gasirea politicilor care sunt benefice ambelor natiuni, a spus el.
In ceea ce priveste strategiile comune ale celor doua tari, Orban a mentionat ca el a colaborat eficient atat cu Ponta cat si cu presedintele Traian Basescu in cadrul grupului
“Prietenii coeziunii” din timpul dezbaterilor asupra viitorului cadru financiar al Uniunii Europene, adauga MTI.
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UE r edir ectioneaza 1,7 milioane de eur o catr e Ger mania pentr u integr ar ea
nou-venitilor din Romania si Bulgar ia

23 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Romania trebuie sa plateasca 1,172 miliarde euro, in 2014, catre FMI, UE si BIRD, mai mult ca in 2013
• UE redirectioneaza 1,7 milioane de euro catre Germania pentru integrarea nou-venitilor din Romania si Bulgaria
• Germania va introduce optiunea de "gen nedeterminat" pe certificatele de nastere
Din aceeasi categorie:
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria
• Cehia a iesit din recesiune

O suma de 1,7 milioane de euro, initial alocata persoanelor sarace din Bulgaria si Romania, va fi
redirectionata catre Germania pentru integrarea nou-venitilor romani si bulgari din aceasta tara, a indicat Deutsche Welle, preluat vineri de Standart News citat
de Agerpres.
Motivele pentru care a aparut aceasta schimbare sunt duble. In primul rand, explica Standart News, banii vor fi redirectionati, pentru ca cele doua tari balcanice nu sunt in
masura sa ii utilizeze. In al doilea rand, banii si-au schimbat cursul din cauza afluxului de romani si bulgari in Germania, informeaza sursa germana.
Decizia survine in contextul in care autoritatile municipale din multe orase germane au raportat probleme cu nou-venitii din Bulgaria si Romania. In consecinta, Comisia
Europeana si guvernul landului german Renania de Nord-Westfalia au decis deblocarea unui total de 1,7 milioane de euro pentru integrarea nou-venitilor, care vor beneficia de
cursuri in limba germana, de recalificare si de formare profesionala.
In asteptarea celui de-al doilea val de imigranti din Bulgaria si Romania anul viitor, municipalitatile vor angrena, de asemenea, mai multi asistenti sociali care vorbesc ambele limbi,
conchide Deutsche Welle.
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Romania tr ebuie sa plateasca viner i 164,4 milioane eur o catr e FMI
22 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Traian Basescu: Trebuie sa pornim un nou acord cu FMI
• Victor Ponta: "Vom face cererea pentru un nou acord cu FMI, in aceleasi conditii"
• FT: Romania primeste note mari de la FMI
Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

Romania trebuie sa plateasca, vineri, catre Fondul M onetar International (FM I) suma de 164,4
milioane de euro, reprezentand rambursari rate de capital si plati de dobanzi si comisioane din imprumutul stand-by contractat in 2009, potrivit datelor furnizate
de Guvernul Romaniei transmite Agerpres.
Din cele 164,4 milioane euro, 154,6 milioane euro reprezinta rambursari de rate de capital si 9,8 milioane euro plati de dobanzi si comisioane.
Romania trebuie sa efectueze, in acest an, plati in valoare totala de peste 1,164 miliarde euro catre FMI, Uniunea Europeana (UE) si Banca Internationala pentru Reconstructie
si Dezvoltare (BIRD). In primele sapte luni din 2013, din suma totala datorata au fost achitate 550,6 milioane euro.
Rambursarile sunt efectuate in contul pachetului financiar acordat Romaniei de creditorii internationali in anul 2009, care are o valoare totala de 19,95 miliarde de euro. Varful de
plata in cadrul acestui pachet este in anul 2015, cand autoritatile trebuie sa ramburseze 1,826 miliarde de euro.
In anul 2009, Romania a parafat un imprumut stand-by pe 24 de luni, in valoare de 12,95 miliarde de euro cu FMI, parte a unui pachet de sprijin de 19,95 miliarde acordat de
FMI, UE si Banca Mondiala.
Din acest aranjament cu FMI, Romania a tras sapte dintre cele opt transe prevazute, in suma de 10,57 miliarde DST (aproximativ 11,9 miliarde euro). In ceea ce priveste cea
de-a 8-a transa, aceasta a fost considerata, la solicitarea autoritatilor romane, ca fiind de tip preventiv si, in contextul evolutiilor macroeconomice favorabile, nu a fost trasa.
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Romania va avea cea mai mar e statie de r epr oducer e a stur ionilor din UE
22 Aug 2013 comentariu nou

Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

Romania va inaugura in luna octombrie a acestui an, la Tamadau, in judetul Calarasi, cea mai mare
statie de reproducere a sturionilor salbatici din Uniunea Europeana, aceasta urmand sa fie pusa in functiune in 2014.
Investitiile in statia de reproducere a sturionilor situata in judetul Calarasi au inceput in urma cu aproape zece ani, iar daca initial capacitatea acesteia a fost de 200.000 de puieti,
in urma proiectului finantat de UE care se deruleaza in prezent capacitatea acesteia va ajunge la 500.000 de puieti.
“In luna octombrie, statia modernizata cu sprijinul tehnologiei germane va putea fi inaugurata, dar va fi data in folosinta anul viitor. Am investit peste cinci milioane de euro in
aceasta statie si va fi cea mai mare investitie din Romania si, cu siguranta, cea mai mare statie de reproducere a sturionilor salbatici din UE”, a declarat miercuri pentru
AGERPRES directorul societatii, Robert Raduta.
In opinia sa, trebuie prelungita perioada de prohibitie a pescuitului sturionilor din Dunare care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, urmeaza sa se incheie in anul 2016, in
conditiile in care resursele de sturion din Marea Caspica, Marea Azov sunt epuizate, iar morun nu mai exista decat in Romania.
Pentru o dezvoltare pe termen lung a populatiei de sturioni din Dunare trebuie continuat programul de repopulare a Dunarii cu exemplare acestei familii de pesti, program initiat
de Ministerul Agriculturii dar intrerupt timp de trei ani, din cauza lipsei resurselor financiare.
“Suta la suta perioada de prohibitie a pescuitului sturionilor trebuie sa continue, iar specialistii si UE vor decide acest lucru. Generatiile inca nu s-au refacut. Noi am pierdut viza si
sipul, iar daca nu continuam prohibitia pierdem nisetrul. Anul trecut, pescarii mi-au adus patru nisetri, cu un an in urma – opt. Deci, nu mai sunt nisetri, iar programul de
repopulare a Dunarii ar trebui prelungit cu cel putin trei ani”, a spus Robert Raduta.
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Consiliul de Secur itate al ONU s-a r eunit de ur genta pentr u situatia din Sir ia
21 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Opt cetateni romani si unul sirian, repatriati miercuri din Siria
• Rusia a detectat lansarea a doua rachete in Mediterana
• Atacul chimic din Siria, orchestrat de presedintele Bashar al-Assad
Din aceeasi categorie:
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria
• Cehia a iesit din recesiune

Consiliul de Securitate al ONU a convocat o reuniune de urgenta pentru a lua in discutie evolutia
situatiei din Siria dupa relatarile privind un posibil atac cu arme chimice in apropiere de Damasc.
Reuniunea a fost solicitata de cinci state membre ale Consiliului de Securitate, si anume: SUA, Marea Britanie, Franta, Luxemburg si Coreea de Sud, arata Agerpres.
Opozitia siriana a acuzat trupele presedintelui Bashar al-Assad ca au folosit arme chimice in atacurile impotriva zonelor controlate de rebeli in apropierea Damascului, avansand
cifra de 1.300 de morti. Liderul opozitiei siriene, Ahmad Jarba, a fost primul care a solicitat o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU.
In timp ce SUA si Uniunea Europeana au cerut o investigare imediata a acestor acuzatii, Rusia, principalul aliat al Damascului, vorbeste despre o provocare planificata din timp a
opozitiei siriene.
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O fosta gimnasta vr ea din Playboy, in Par lamentul Eur opean
20 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Romii vor avea candidati la alegerile pentru Parlamentul European din 2014
Din aceeasi categorie:
• Secretele unui pui de somn perfect: cat trebuie sa dormi pentru a fi mai destept?
• Descoperire socanta: Broaste cu urechi in gura
• Fusta mini, indicator economic – Vezi de ce
• De ce avem nevoie de somn?
• Secretele celui mai sanatos vin rosu din lume au fost descifrate de cercetatori
• Lady Gaga se simte ca Frankenstein – Vezi de ce
• Paradox: barbatii europeni sunt mai inalti si mai sanatosi decat acum un secol

Fosta campioana mondiala si europeana la gimnastica artistica Corina Ungureanu, care este
consilier pe probleme de sport al primarului Ploiestiului, Iulian Badescu, va candida ca independent la alegerile europarlamentare din 2014.
Corina Ungureanu, care era membru al PSD Ploiesti de la inceputul anului 2012, a demisionat din acest partid, urmand sa candideze ca independent la alegerile pentru
Parlamentul European care vor avea loc anul viitor.
Aceasta nu doreste sa comenteze asupra motivelor pentru care a decis sa mearga independent la alegeri, spunand ca aceste detalii vor fi prezentate la intalnirile pe care le va
organiza in tara cu cei care doresc sa o sprijine in demersul sau, arata Agerpres. Fosta sportiva doreste sa reprezinte interesele romanilor in Parlamentul European si sa realizeze
proiecte prin care sportul sa fie pus in valoare.
Corina Ungureanu a fost membru al PSD Ploiesti din luna februarie a anului 2012, iar in campania electorala pentru alegerile locale de anul trecut l-a sprijinit pe actualul primar al
municipiului, Iulian Badescu. De altfel, dupa ce acesta a fost ales in functie, fosta sportiva a fost numita consilier pe probleme de sport al primarului.
Inainte de a deveni membru PSD, Corina Ungureanu a fost vicepresedinte al filialei Prahova a UNPR.
Corina Ungureanu are in palmares doua titluri mondiale cu echipa Romaniei, in 1997 la Lausanne si in 1999 la Tianjin (China), dar si doua medalii de aur la Europene, cu echipa
si la sol, ambele in 1998 la Sankt Petersburg. Ea este cunoscuta si pentru aparitiile in reviste pentru barbati, inclusiv in Plaboy.
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Emisiile de CO2 au adus padur ile eur opene apr oape de punctul de satur atie
20 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Cum a alungat o femeie un urs de pe scarile casei
• APDRP a lansat o noua sesiune pentru prima impadurire
• Iarna, in Maramures
Din aceeasi categorie:
• Motivul surprinzator pentru care 30% din oameni par mai urati decat sunt de fapt
• Secretele unui pui de somn perfect: cat trebuie sa dormi pentru a fi mai destept?
• Descoperire socanta: Broaste cu urechi in gura
• Fusta mini, indicator economic – Vezi de ce
• De ce avem nevoie de somn?
• Secretele celui mai sanatos vin rosu din lume au fost descifrate de cercetatori
• Lady Gaga se simte ca Frankenstein – Vezi de ce

Padurile europene se apropie de punctul de saturatie ca urmare a scaderii ‘rezervorului de carbon’,
releva un studiu publicat de revista Nature Climate Change si preluat luni de BBC. Potrivit autorilor, scaderea rezervorului de carbon, cu rol esential in ciclul
carbonului si in compensarea emisiilor poluante, este determinata mai ales de despaduririle masive si de dezastrele naturale, cum este cazul incendiilor de
padure, aceasta evolutie fiind insotita de cresterea emisiilor de CO2, informeaza Agerpres.
Ciclul carbonului este procesul prin care acest compus este transferat intre pamant, apa si atmosfera. Rezervorul de carbon reprezinta capacitatea principalelor componente
naturale, cum ar fi solul, oceanele, rocile sau combustibilii fosili, de a inmagazina carbonul astfel incat acesta sa nu fie eliberat in atmosfera.
Incepand cu epoca Revolutiei Industriale, activitatea umana a modificat acest ciclu, ca urmare a arderii combustibililor fosili, prin care s-a eliberat o mare cantitate de CO2
stocat, si a modificarilor in exploatarea solului, cum ar fi despadurirea sau extinderea urbanizarii. Astfel, s-a redus dimensiunea biosferei, cea care elimina dioxidul de carbon prin
fotosinteza.
Saturatia despre care se vorbeste in raport face referire la punctul in care capacitatea de absorbtie a rezervoarelor de carbon nu mai reusesc sa tina pasul cu cantitatea de CO2
eliberata in atmosfera in urma activitatilor umane. Situatia este agravata si de dezvoltarea economiilor emergente, precum India, China sau Brazilia.
Acest studiu contrazice concluziile raportului din anul 2011 asupra starii padurilor europene, in care se sustine ca suprafata zonelor impadurite a crescut in Europa si acestea
absorb 10% din emisiile anuale de CO2. Astfel, autorii recentului studiu sustin ca rata impaduririi a fost mica, iar o suprafata insemnata a acestor paduri a fost plantata la
inceputul secolului XX sau in perioada imediata de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, copacii fiind in prezent foarte batrani.
Studiul poate avea implicatii si asupra eforturilor statelor UE de a reduce emisiile de CO2, intrucat in angajamentele lor internationale de limitare a emisiilor de CO2, cum este
Protocolul de la Kyoto, rezervoarele de carbon au fost luat in calcul numai in mod voluntar, dar in viitoarele acorduri de acest fel, gestiunea padurilor va fi un capitol cu prevederi
obligatorii, explica autorii cercetarii.
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Ministr ul Fondur ilor Eur opene, Eugen Teodor ovici: Obiectivul de 50 la suta
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20 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Daniel Constantin: Saptamana viitoare am putea incasa primii bani de la CE pentru programul de Pescuit
• Beneficiarii de fonduri UE care si-au primit sumele cu intarziere, scutiti de la plata penalitatilor
• Relu Fenechiu: Sper ca in aceasta luna se deblocam POS Transport, sa aducem in Romania peste 4 miliarde de euro
Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

M inistrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, considera ca 2013 este un an dificil pentru
Romania in privinta atragerii fondurilor europene, dar subliniaza ca nivelul de absorbtie pe care l-a mentionat de la inceputul mandatului sau, acela de 50 la
suta, este un obiectiv care ramane in continuare in picioare, scrie Agerpres.
‘Este un an dificil pentru Romania, poate cel mai dificil an pe care Romania l-a avut in privinta fondurilor europene, pentru ca pe de o parte va trebui sa recuperam din acele
deficiente pe care Comisia (Europeana, n.r.) le-a identificat si care au facut ca Romania sa fie pe ultimul loc in Europa la absorbtia de fonduri europene, pe de alta parte sa nu
uitam ca proiectia de plati din 2006-2007 facuta pentru intreaga perioada arata ca 2013 este anul de varf de facut platile cele mai mari de fonduri europene, din pacate o gandire
care a lasat spre final de perioada marea parte a fondurilor europene’, a declarat luni la Buzau, in cadrul unei conferinte de presa, Eugen Teodorovici.
Ministrul Fondurilor Europene a precizat ca sistemul a dovedit ca poate sa atinga obiectivul de 50 la suta.
‘Este un an dificil, partea buna a lucrurilor este ca nu este imposibil ceea ce vrem noi sa facem, acesta este un aspect foarte important, nivelul de absorbtie pe care l-am
mentionat in ultima perioada, de fapt de la inceputul mandatului meu, acela de 50 la suta este un obiectiv care ramane in continuare in picioare, este clar ca sistemul poate, am
ajuns la 21,35 la suta, sunt clar sanse ca acest nivel sa creasca’, a mai spus Teodorovici.
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S-a sfar sit r azboiul comer cial dintr e Ucr aina si Rusia
20 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Rusii preiau controlul la cea mai mare banca din Cipru
• S-a sfarsit razboiul comercial dintre Ucraina si Rusia
• Inundatii fara precedent in Rusia: 23.000 de persoane evacuate
Din aceeasi categorie:
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria
• Cehia a iesit din recesiune

Autoritatile ucrainene au declarat ca au ajuns la un acord cu M oscova privind incetarea
controalelor suplimentare aplicate marfurilor ucrainene la granita dintre Rusia si Ucraina, considerate in general drept un razboi comercial cu motivatie politica.
La negocierile desfasurate, “partea rusa a dat asigurari ca procedurile suplimentare de control vamal al marfurilor ucrainene nu mai sunt aplicate”, a indicat Ministerul ucrainean al
Finantelor.
Saptamana trecuta, patronatul ucrainean a acuzat ca vamesii rusi blocheaza marfurile care vin din Ucraina, dupa ce autoritatile ruse i-au plasat pe toti exportatorii ucraineni pe
lista societatilor cu risc, masuri ce duc la suspendarea de facto a exporturilor pe o perioada nedeterminata.
Initial, autoritatile ruse au negat ca ar fi lansat un razboi comercial din motive politice, cu scopul de a constrange Kievul sa adere la o uniune vamala condusa de Moscova, dar
duminica un consilier al Kremlinului a avertizat Ucraina ca, in cazul in care va semna un acord de asociere “sinucigas” cu Uniunea Europeana, Moscova isi va inaspri intr-adevar
controalele vamale.
Moscova incearca de mai multi ani sa convinga Ucraina sa se indeparteze de Europa si sa se integreze in Uniunea vamala din mai fac parte – deocamdata -, alaturi de Rusia,
doar Kazahstan si Belarus.
In ceea ce o priveste, Ucraina spera sa semneze in noiembrie un acord de asociere cu UE, semnare care a fost amanata in repetate randuri din cauza afacerii Timosenko, arata
Agerpres.
Iulia Timosenko este judecata in prezent intr-un dosar de frauda fiscala si a fost, de asemenea, acuzata de complicitate in asasinarea unui deputat in 1996, acuzatii pe care le
neaga.
Urmaririle in justitie impotriva fostului prim-ministru au provocat o grava criza politica intre Ucraina si Uniunea Europeana, care considera ca aceste dosare juridice au motivatii
politice si in consecinta solicita eliberarea opozantei incarcerate in 2011, dupa ce a fost condamnata la sapte ani de inchisoare pentru abuz in serviciu legat de un acord in
domeniul gazelor incheiat in 2009 cu Rusia.
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Angajator ii vor tr ebui sa anunte intr -o zi ocupar ea locur ilor de munca
vacante

20 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Angajatorii vor trebui sa anunte intr-o zi ocuparea locurilor de munca vacante
• Aproximativ 8.800 locuri de munca vacante, disponibile la nivel national
• ANOFM, activa printre somerii de pe Facebook si Twitter
Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

Din 22 octombrie, angajatorii vor avea obligatia sa anunte in termen de o zi ocuparea locurilor de
munca vacante comunicate agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca.
“Incepand cu data respectiva intra in vigoare noua prevedere introdusa prin Legea nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, dar si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, potrivit
careia, angajatorii au obligatia informarii agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate, in termen de o zi de
la data ocuparii acestora, in conditiile legii”, au anuntat oficialii ANOFM.
Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot accesa Serviciul Electronic de Mediere a Muncii (http://www.semm.ro/LMV/home.seam) sau reteaua de cooperare intre
serviciile publice de ocupare europene creata pentru facilitarea liberei circulatii a lucratorilor in cadrul Spatiului European si Elvetia, EURES Romania, (http://eures.anofm.ro/).
ZiarM M .ro
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“Bomba cu ceas” car e costa Eur opa cateva miliar de anual
16 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Alexandru Bondre, manager interimar la Spitalul TBC
• Peste 300 de persoane cu tuberculoza au fost depistate in Maramures anul trecut
• 24 martie - Ziua mondiala a luptei impotriva tuberculozei
Din aceeasi categorie:
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria
• Cehia a iesit din recesiune

Europa se confrunta cu o crestere de miliarde de euro a costurilor pentru a tine sub control
tuberculoza, in conditiile in care se raspandesc forme rezistente la medicamente ale acestei boli, releva un studiu de pionierat, citat de Reuters.
Considerata adesea o boala a trecutului sau una restransa la comunitatile marginalizate, tuberculoza implica anual costuri directe de peste 500 de milioane de euro pe regiune si
alte 5,3 miliarde de euro pierderi de productivitate.
Studiul, realizat de economisti din domeniul sanatatii din Germania, evoca de asemenea povara economica a tuberculozei, care depaseste cu mult costurile probabile ale
investitiilor in cercetarea extrem de necesara pentru a dezvolta mai multe medicamente si vaccinuri eficiente – lucru care, spun autorii, guvernele si industria medicamentelor
trebuie sa-l faca urgent.
Potrivit profesorului Roland Diel de la spitalul universitar Schleswig-Holstein din Kiel, care a condus studiul, se stie ca producerea medicamentelor si vaccinurilor este foarte
scumpa, dar daca se iau in considerare costurile bolii, atunci aceasta se justifica.
Aparitia tulpinilor de care nu pot fi tratate chiar cu cel mai puternic medicament a transformat TBC-ul intr-una din cele mai presante probleme de sanatate din lume.
Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), tuberculoza a infectat 8,7 milioane de oameni din intreaga lume in 2011 si a ucis 1,4 milioane. Nu mai putin de doua milioane
de persoane pot avea tulpinile rezistente la medicamente pana in 2015, afirma organizatia cu sediul la Geneva.
Chiar si tratarea tuberculozei tipice este un proces de lunga durata. Pacientii trebuie sa ia un cocteil de antibiotice timp de sase luni si multi nu reusesc sa finalizeze tratamentul.
Acest fapt, alaturi de utilizarea excesiva si incorecta a antibioticelor, a alimentat aparitia tuberculozei rezistente la medicamente multiple (MDR-TB) si a celei cu rezistenta extinsa
(XDR-TB).
Pentru acest studiu, publicat online vineri in European Respiratory Journal, primul de acest fel, cercetatorii au folosit o analiza sistematica a site-urilor de literatura si institutionale
pentru cele 27 de state membre ale UE pentru a rezuma date privind costurile de tratare a tuberculozei in anul 2011, precizeaza agerpres.
Ei au impartit tarile in doua grupuri in functie de PIB-ul pe cap de locuitor. In cazul vechilor 15 state membre ale UE, plus Cipru, Malta si Slovenia, costul mediu direct pe caz de
TBC tipic a fost de 10.282 de euro (13.600 dolari), dar a depasit 57.200 de euro pentru cazurile de MDR si 170.700 de euro pentru cazurile de XDR. In celelalte state UE,
costurile medii au fost de 3.427 de euro pentru tuberculoza care se trateaza standard si aproximativ 24.100 de euro pentru cazurile rezistente de droguri. Costul total al tratarii
cazurilor de TBC in 2011 a fost de 536.890.315 de euro (712,26 milioane de dolari).
In timp ce numarul cazurilor de TBC rezistent la medicamente in Europa este in prezent doar o mica parte din totalul de aproximativ 70.000 de cazuri pe an, Diel a declarat ca
acest lucru se va schimba rapid. “Este o bomba cu ceas in ceea ce priveste cazurile rezistente la medicamente. Ele sunt doar o mica parte acum, dar vor creste … asa incat si
costurile vor creste”, a declarat el intr-un interviu telefonic pentru Reuters.
Dincolo de costurile directe, echipa lui Diel a calculat si impactul tuberculozei din punctul de vedere al valorii productivitatii pierdute. Luand in considerare anii de viata ajustati in
functie de dizabilitate (DALYs – disability-adjusted life years), o masura a poverii bolii care contorizeaza numarul de ani pierduti din cauza problemelor de sanatate, invaliditate
sau deces precoce – cercetatorii au descoperit ca numarul total de ani pierduti a fost 103.104 in 2011. In termeni monetari, aceasta s-a ridicat la peste 5,3 miliarde de euro.
Diel a spus ca aceasta cifra l-a socat cel mai mult.
“Oamenii presupun ca, in cele mai multe parti ale Europei, tuberculoza nu joaca un rol mai mare in comparatie cu alte boli. Dar, in fapt, costurile pe care le presupune aceasta
sunt foarte mari”, a mai declarat el in interviu. “E vorba de miliarde si nimeni nu si-a dat seama de asta inainte”.
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UE si zona eur o au iesit din r ecesiune in tr imestr ul al doilea
14 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Romania ar putea incasa o noua suma record de la UE in aceasta toamna
• Daniel Chitoiu: Nivelul de colectare a veniturilor in Romania, ca pondere in PIB, este de maximum 33,7%
• UE redirectioneaza 1,7 milioane de euro catre Germania pentru integrarea nou-venitilor din Romania si Bulgaria
Din aceeasi categorie:
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria
• Cehia a iesit din recesiune

Uniunea Europeana precum si cele 17 state din zona euro au iesit din recesiune in trimestrul al doilea, gratie
unei cresteri a Produsului Intern Brut de 0,3% (in ambele zone) comparativ cu primul trimestru al acestui an, conform unei estimari preliminare publicate miercuri de Oficiul
european pentru Statistica (Eurostat), transmite AFP.
Cifrele publicate de Eurostat sunt superioare estimarilor analistilor, care in cazul zonei euro mizau pe o crestere de 0,2% in perioada aprilie-iunie 2013, dupa sase trimestre
consecutive de contractie care corespund celei mai lungi recesiuni din istoria zonei euro.
Primele doua economii din zona euro (Germania si Franta) au inregistrat cresteri economice peste asteptari, 0,7% si respectiv 0,5%. O alta veste buna este ca Portugalia a iesit
din recesiune in al doilea trimestru al acestui an, gratie unui avans al PIB de 1,1%, prima crestere a PIB-ului inregistrata in ultimii doi ani.
In pofida acestor vesti bune, analistii subliniaza ca este prea devreme sa declaram victoria.
‘Daca zona euro a iesit din recesiune, criza datoriilor din cele mai fragile tari nu s-a incheiat inca’, estimeaza Jonathan Loynes, analist la Capital Economics.
In ritm anual, trimestrul al doilea 2013 comparativ cu trimestrul al doilea 2012, zona euro a inregistrat o contractie a PIB de 0,7%, iar UE 28 a inregistrat o contractie de 0,2%,
insa aceasta scadere vine dupa ce in primul trimestru PIB-ul a scazut cu 1,1% in zona euro si cu 0,7% in UE.
In cazul Romaniei, potrivit datelor preliminare publicate miercuri de Institutul National de Statistica /INS/, in al doilea trimestru din 2013, PIB a inregistrat o crestere anuala cu
1,3% pe seria bruta si cu 1,2% pe seria ajustata sezonier. De asemenea, Produsul Intern Brut in trimestrul II 2013 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,3% comparativ cu
trimestrul I 2013 (date ajustate sezonier).
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Dir ector ul adjunct al APIA, Aur el Pana, a luat-o pe ulei si a ajuns la DNA
13 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Dan Sova a depus la DNA corespondenta dintre ministere in legatura cu disparitia contractului Bechtel
• Sefii PNL isi strica duminica sa poata face o noua propunere la Transporturi
• Directorul adjunct al APIA va fi suspendat din functie
Din aceeasi categorie:
• Furat langa bloc: Un baimarean a ramas fara 2.100 lei
• Baimarean judecat dupa o bataie intr-un local de pe strada Victoriei
• Maramuresean arestat pentru tentativa de omor
• La 13 ani, o maramureseanca este suspecta de comiterea a doua furturi
• Inca o baimareanca inselata prin intermediul telefonului – Afla suma
• Material lemnos confiscat de politisti la Valea Viseului
• Urmarit national si international prins de politistii din Ocna Sugatag

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au inceput urmarirea penala fata de Aurel Pana,
director general adjunct al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia de ulei in
cadrul programului PEAD 2013.
In sarcina lui Aurel Pana s-au retinut infractiunile de luare de mita si trafic de influenta. Procurorii DNA au mai aratat ca in acelasi dosar il cerceteaza si pe Mugur George
Voinea, director la Evalserv Standard, pentru infractiunile de trafic de influenta si complicitate la luare de mita.
Din rezolutia de incepere a urmaririi penale intocmite de procurori a rezultat ca exista date si indicii temeinice potrivit carora, in perioada mai – august 2013, Pana Aurel a
conditionat atribuirea contractelor de achizitie de ulei, unei anumite societati comerciale, de primirea unui comision de 10% din valoarea contractelor, precum si de externalizarea
serviciilor de transport catre o anumita societate recomandata de invinuit.
Valoarea contractelor de achizitie publica este de aproximativ 16 milioane euro. “Invinuitul Pana Aurel a pretins de la reprezentantul societatii comerciale care depusese oferte la
licitatia organizata de APIA comisionul reprezentand circa 5.200.000 lei (1.200.000 euro) atat in mod direct, cat si prin intermediul invinuitului Voinea Mugur George”, a aratat
DNA.
Procurorii au aratat ca, potrivit unei intelegeri cu Pana Aurel, pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse, Voinea George – Mugur a pretins incheierea unor contracte
avand ca obiect servicii de transport si servicii de consultanta in valoare de circa 5.200.000 lei (valoarea comisionului pretins). Platile urmau a fi efectuate in baza unor operatiuni
fictive.
La data de 29 iulie 2013, a fost semnat un contract de lucrari prin care SC Evalserv SRL, societate la care Voinea este director, urma sa primeasca de la societatea castigatoare
a licitatiei organizate de APIA suma de 516.871,00 lei la care se adauga T.V.A. 124.049,04 lei. Contractul reprezinta doar o modalitate de disimulare a foloaselor necuvenite
pretinse.
Ulterior, la data de 7 august 2013, pe fondul presiunilor exercitate de Voinea si Pana, reprezentantul societatii castigatoare a licitatiei a semnat contractul prin care externaliza
serviciile de transport catre societatea recomandata de directorul adjunct al APIA.
Licitatia organizata de APIA avea ca obiect atribuirea unor contracte de achizitie de ulei in cadrul programului de furnizare de ajutoare alimentare destinate categoriilor de
persoane defavorizate din Romania, program cu finantare europeana.
In baza acestui program, APIA le plateste societatilor comerciale selectate prin licitatie valoarea ajutoarelor alimentare si cheltuielile de transport necesare derularii planului.
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Ampr ente pe pasapoar tele copiilor , doar dupa 12 ani – Cat costa un pasapor t
pentr u copii

13 Aug 2013 comentariu nou
Din aceeasi categorie:
• E oficial: Teodor Luputi, din nou seful finantelor din Maramures
• Cum vrea sa atraga conducerea judetului mai multi turisti in Maramures
• Seful statului propune eutanasierea imediata a cainilor fara stapan
• Angajatii ISU Maramures au avut 24 de interventii pe zi in luna august
• Regionalizare: De ce oras vor apartine maramuresenii din punct de vedere financiar
• Copiii de la DGASPC Maramures ar putea sa nu mai mearga in vacanta in Italia
• Am scapat de risipa: Inspectorii guvernamentali au plecat “acasa”

Romania, dupa cum impun normele europene, trebuie sa modifice varsta limita de la 6 ani la 12 ani
pentru amprentarea celor care solicita pasaport simplu de minori.
Astfel, din data de 12 august, minorii care nu au implinit varsta de 12 ani sunt exceptati de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale.
De asemenea, intervin modificari si in ce priveste valabilitatea actului de calatorie pentru copii. Pasaportul simplu va fi valabil 3 ani pentru persoanele care nu au implinit varsta de
12 ani si 5 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 12 ani.
Taxele pentru eliberarea pasaportului simplu electronic sunt de 270 lei (inclusiv TVA) pentru pasapoartele simple electronice care au valabilitatea de 5 ani, respectiv 244 lei
(inclusiv TVA) pentru pasapoartele simple electronice care au valabilitatea de 3 ani.
Pentru toate situatiile in care la data platii contravalorii pasapoartelor simple electronice solicitantul se incadra la conditiile de eliberare a unui pasaport electronic cu valabilitate 5
ani, platind astfel suma de 270,00 lei, iar ulterior dupa data de 12.08.2013 (inclusiv), la data depunerii cererii, se incadreaza la conditiile pentru eliberarea unui pasaport
electronic cu valabilitate 3 ani, Compania Nationala „Imprimeria Nationala”-S.A. va proceda la restituirea diferentei de 26,00 lei.
Restituirea diferentei se va efectua, pe baza urmatoarelor documente depuse/transmise prin posta catre C.N.”Imprimeria Nationala” din Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 244D,
sector 6, dupa cum urmeaza:
1. cerere depusa de parintele copilului minor, cu specificarea datelor de identificare si a datelor referitoare la modificarea de restituire a diferentei de 26,00 lei( cont IBAN,
banca titularului de cont);
2. copie act de identitate parinte;
3.copie pasaport electronic copil minor.
Dupa data de 12 august, preturile vor fi diferentiate, la momentul incasarii, in functie de varsta. In cazul in care incadrarea persoanei se face la o alta categorie de varsta la data
depunerii cererii de eliberare a pasaportului fata de data achitarii taxei, nu se va percepe diferenta de pret.
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Baia Mar e: Cocioabele tiganesti blocheaza un pr oiect de 120 milioane eur o.
Cine le apar a

13 Aug 2013 3 comentarii
Articole pe aceeasi tema:
• Baia Mare: Cocioabele tiganesti blocheaza un proiect de 120 milioane euro. Cine le apara
• Regretatul Mircea Man e viu. A ramas presedintele judetului. Cine-i duce dorul
• Baimarean arestat dupa ce a facut moarte de om pe Craica
Din aceeasi categorie:
• E oficial: Teodor Luputi, din nou seful finantelor din Maramures
• Cum vrea sa atraga conducerea judetului mai multi turisti in Maramures
• Seful statului propune eutanasierea imediata a cainilor fara stapan
• Angajatii ISU Maramures au avut 24 de interventii pe zi in luna august
• Regionalizare: De ce oras vor apartine maramuresenii din punct de vedere financiar
• Copiii de la DGASPC Maramures ar putea sa nu mai mearga in vacanta in Italia
• Am scapat de risipa: Inspectorii guvernamentali au plecat “acasa”

Cea mai mare investitie din Maramures, de dupa 1990, un proiect de 120 milioane de euro, care prevede
extinderea si reabilitarea retelelor de apa in judet, este pus in pericol de cocioabele ridicate ilegal de tiganii din zona paraului Craica, din Baia Mare. La solicitarea autoritatior
locale, cele aproximativ 15 darapanaturi au fost mutate de cei in cauza, permitand in acest fel executarea lucrarilor pentru reteaua de apa aferenta strazii Dumbravei, aflata la
extremitatea municipiului.
Imediat, organizatiile de asa-zisa protejare a drepturilor tiganesti s-au sesizat si au reclamat “abuzul” conducerii Primariei Baia Mare, uitand sa mentioneze doua aspecte
importante: cocioabele si acareturile sunt contruite ilegal pe domeniul public, iar mentinerea lor pe amplasamentul respectiv ar insemna, pe langa acceptarea unei incalcari a legii,
periclitarea realizarii unui proiect de 120 milioane euro.
“Noi nu am daramat nicio constructie in acea zona. Am vorbit cu oamenii si au inteles. Ei singuri s-au mutat in alta parte. In caz contrar, am fi intervenit. Nu putem bloca o
asemenea investitie pentru 15 cocioabe”, a explicat primarul baimarean Catalin Chereches.
Radu Micle, director al compartimentului Juridic din cadrul Vital SA, societate care gestioneaza implementarea proiectului, afirma ca el este cel mai important proiect al judetului,
raportat la sumele de bani alocate.
“Este executat in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu si are ca finantare fonduri europene. Are ca obiectiv extinderea si reabilitarea retelelor de apa la nivel
judetean. Termenul de finalizare este 2015.
E cea mai mare investitie de dupa ’90, in Maramures. A doua ca valoare a fost adusa tot de Vital, in valoare totala de 47 milioane euro, derulata in cadrul ISPA”, a punctat
Micle.
Recent, intr-un memoriu adresat forurilor europene, intitulat “Opriti noua evacuare fortata a tiganilor, in Baia Mare”, Amnesty International Romania a criticat mutarea
cocioabelor din locatia respectiva. Publicat in data de 5 august pe site-ul organizatiei, documentul a fost sters.
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Un nou medicament impotr iva cancer ului, in Mar ea Br itanie
12 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• A fost dezvoltata o metoda ingenioasa de distrugere a cancerului
• Tratamentul cancerului costa aproape 117 miliarde de euro pe an in tarile membre ale UE
• Romanii care vor merge la EURO 2012, sfatuiti sa se vaccineze impotriva rujeolei
Din aceeasi categorie:
• Alimentele care ne imbunatatesc cognitia au fost dezvaluite de primul studiu sistematic realizat pana acum
• Potrivit acordului cu FMI, din 2014 pacientul isi va putea alege medicamentul
• Medicii de familie nu pot cere bani pentru documentele eliberate copiilor
• Romanii isi vor putea alege singuri medicamentele, de la anul
• Alimentele care ne mentin mintea limpede si previn pierderea memoriei, cea mai noua descoperire a cercetatorilor
• In programa scolara vor fi introduse de anul viitor ore de educatie sanitara
• La ce riscuri te expui, inotand in apa cu clor din piscine

Oamenii de stiinta de la Universitatea din Southampton au dezvoltat tratamentul in incercarea de a ataca
cancerele, precum cel pancreatic si cele din zona capului si a gatului, care sunt destul de greu de tratat cu tehnologiile disponibile.
Noul medicament functioneaza prin cresterea capacitatii sistemului imunitar de a recunoaste si a ataca tumorile. Cercetari recente au sugerat ca multe tipuri de cancer pot
dezactiva celulele imunitare, nepermitandu-le acestora sa mai atace tumorile.
Noul medicament poarta numele de ChiLob 7/4 si are rolul de a reactiva aceste celule imunitare si de a le mari numarul. Prin crearea acestui vaccin medicii spun ca ei determina
celulele imunitare sa identifice cancerul si sa tinteasca celulele afectate.
Pana acum, un studiu realizat pe 26 de pacienti sufereau de cancer pancreatic a dat rezultate promitatoare. Acum, oamenii de stiinta vor initia un nou studiu clinic, finantat de
Uniunea Europeana cu 5 milioane de lire sterline, pentru a putea testa tratamentul pe un esantion mai mare.
„Ceea ce am descoperit a fost ca exista un spectru larg de receptori care pot activa si dezactiva celule imunitare. Unele tipuri de cancere sunt capabile sa dezactiveze celulele
imunitare. Tocmai de aceea noi am lucrat la creare unui medicament care grabeste reactivarea sistemului imunitar. Daca vom folosi medicamentul ca pe un vaccin, vom avea
posibilitatea de a dirija si antrena celulele imunitare sa tinteasca cancerul”, a declarat profesorul Martin Glennie, specialist in studierea cancerului si coordonatorul studiului.
Noul medicament face parte din tratamentele anticancer folosite in imunoterapie care incearca, mai curand, sa determine sistemul imunitar al pacientului sa atace tumorile, astfel
incat acesta sa nu fie nevoit sa se bazeze doar pe chimioterapie sau radioterapie.
„Noi credem ca ChiLob 7/4 ne poate asigura un spectru larg de tratamente, spre deosebire de noile medicamente anticancer care sunt create doar pentru anumite tipuri de
cancer. Acest lucru face ca medicamentele create anterior sa fie foarte scumpe. Noi credem ca multe cancere au in ele celule imunitare care au incercat sa reactioneze impotriva
tumorii, dar care au fost dezactivate. Asadar, daca noi le reactivam acestea ar trebui sa distruga cancerul, mai ales atunci cand vom folosi tratamentul in combinatie cu altele”, a
declarat Martin Glennie.
De asemenea, Glennie a declarat ca spera ca ChiLob7-4, un al medicament similar la care lucreaza oamenii de stiinta de la Universitatea din Southampton, sa inceapa sa fie
utilizat pe scara larga in urmatorii 5 ani, dar asta doar daca studiile clinice vor da rezultate favorabile.
„Pana acum am constatat ca tratamentul produce simptome asemanatoare gripei, dar acestea sunt slabe comparativ cu efectele secundare ale chimioterapiei si in plus, ele dispar
odata ce dispar anticorpii. Credem ca acest tip de medicamente ar putea fi utile mai ales pentru cancerele dificil de tratat, dar nu excludem folosirea lor pentru toate timpurile de
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Pr imar ul Sibiului, planger e penala pentr u afacer i cu fondur i eur opene
08 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Klaus Iohannis, gasit incompatibil de catre ANI
• Inedit: Vasile Vlasin solicita vanzarea limuzinei primarului la licitatie publica si folosirea banilor pentru construirea unui camin de batrani
Din aceeasi categorie:
• Furat langa bloc: Un baimarean a ramas fara 2.100 lei
• Baimarean judecat dupa o bataie intr-un local de pe strada Victoriei
• Maramuresean arestat pentru tentativa de omor
• La 13 ani, o maramureseanca este suspecta de comiterea a doua furturi
• Inca o baimareanca inselata prin intermediul telefonului – Afla suma
• Material lemnos confiscat de politisti la Valea Viseului
• Urmarit national si international prins de politistii din Ocna Sugatag

Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese
in materie administrativa si penala de catre primarul municipiului Sibiu, Klaus Iohannis.
Potrivit unui comunicat al ANI, Klaus Iohannis a semnat, la data de 23 decembrie 2010, un contract de prestari servicii incheiat intre Primaria Sibiu si SC Tipografia Honterus
SRL, societate comerciala detinuta de Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR).
Klaus Iohannis a detinut functia de presedinte al FDGR in perioada 2002 – 2013.
ANI sustine ca obiectul contractului semnat cu incalcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ si penal de catre Klaus Iohannis il constituie servicii de informare
si publicitate in vederea implementarii Proiectului (cod SMIS: 4915) finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Programul Operational: Cresterea
Competitivitatii Economice 2007 – 2013 (POS CCE), Axa Prioritara 3 “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public”.
De asemenea, Klaus Iohannis a aprobat, in perioada ianuarie – iunie 2011, trei facturi fiscale in vederea efectuarii platilor catre prestator (SC Tipografia Honterus SRL).
In opinia ANI, Klaus Iohannis nu a respectat dispozitiile art. 75, lit. b) si f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, potrivit carora “alesii locali au un interes
personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru
sine sau pentru: (…) b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia (…) f) o asociatie sau fundatie din care fac parte”.
Totodata, potrivit ANI, primarul din Sibiu a incalcat si dispozitiile art. 253 (1) din Codul Penal conform carora “fapta functionarului public care, in exercitiul atributiilor de
serviciu, indeplineste un act ori participa la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material (…) pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi
comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si
interzicerea dreptului de a ocupa o functie publica pe durata maxima”.
Agentia Nationala de Integritate a sesizat parchetul cu privire la posibila savarsire de catre Klaus Iohannis a infractiunii de conflict de interese, prevazuta de art. 253 (1) din
Codul Penal, mentioneaza agerpres.
ANI mai transmite ca primarul din Sibiu a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza – de a fi
asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, iar Klaus
Iohannis a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare.
Conform prevederilor legale, “fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) incalcarea obligatiilor legale privind (…) starea de incompatibilitate constituie abatere
disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective (…)”.
De asemenea, “persoana (…) fata de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica (…) pe o
perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu
mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului”.
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Apostilele semnate de pr efect ajung pe inter net
07 Aug 2013 1 comentariu

Din aceeasi categorie:
• E oficial: Teodor Luputi, din nou seful finantelor din Maramures
• Cum vrea sa atraga conducerea judetului mai multi turisti in Maramures
• Seful statului propune eutanasierea imediata a cainilor fara stapan
• Angajatii ISU Maramures au avut 24 de interventii pe zi in luna august
• Regionalizare: De ce oras vor apartine maramuresenii din punct de vedere financiar
• Copiii de la DGASPC Maramures ar putea sa nu mai mearga in vacanta in Italia
• Am scapat de risipa: Inspectorii guvernamentali au plecat “acasa”

Un serviciu pe internet care sa permita consultarea datelor referitoare la apostilele eliberate de
prefecturile din tara vrea sa dezvolte M inisterul Afacerilor Interne.
Proiectul este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Societatii Informationale, si are o valoare de peste
2 milioane de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 1,6 milioane.
Sistemul se va implementa in toate municipiile resedinta de judet, la sediile institutiilor prefectului, pe o durata de 16 luni.
“Prin implementarea proiectului, Ministerul Afacerilor Interne isi propune dezvoltarea unui serviciu administrativ informatic pentru cetateni si mediul de afaceri necesar vizualizarii
online a datelor referitoare la apostilele eliberate de institutiile prefectului din Romania”, au precizat oficialii MAI.
Noul serviciu va oferi posibilitatea consultarii in timp real a bazei de date centralizate si verificarii autenticitatii actelor oficiale administrative. De rezultatele proiectului vor
beneficia, in primul rand, persoanele interesate sa verifice autenticitatea unei apostile emise de statul roman (angajatori, mediu de afaceri, autoritati si institutii publice, institutii de
invatamant etc din statele semnatare ale Conventiei de la Haga).
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Romanii au pr intr e cele mai mici tar ife la telefonia mobila din UE
06 Aug 2013 1 comentariu

Articole pe aceeasi tema:
• Care este cel mai rentabil abonament de telefonie mobila
• Numarul utilizatorilor de telefonie mobila, in crestere de 3,5 ori in 10 ani, pana la 23,4 milioane
• Maramuresenii se plang la OPC ca li se schimba abonamentul de telefonie mobila fara acceptul lor
Din aceeasi categorie:
• Apple confirma evenimentul din 10 septembrie pentru prezentarea iPhone 5S
• Nokia vinde catre Microsoft productia de telefoane mobile
• Nikon ar putea lansa doua noi DSLR-uri: D5300 si D610
• Seful Nokia are cele mai mari sanse sa devina CEO Microsoft, potrivit caselor de pariuri
• Samsung Galaxy Note 3 va putea fi precomandat din 16 septembrie
• iPhone 5S, aproape de lansare. Ce trebuie sa stii despre modelul Apple
• SUA: Facebook va plati 20 de milioane de dolari pentru folosirea datelor utilizatorilor in scopuri publicitare

Romania are unele din cele mai mici preturi din Uniunea Europeana la apelurile nationale pe
telefoanele mobile, cu un tarif mediu pe minut de 2,2 eurocenti, fiind depasita doar de Lituania, cu 1,9 eurocenti, releva o analiza a Comisiei Europene, care
atrage atentia asupra diferentelor considerabile intre tarifele pentru apelurile mobile interne la nivelul blocului comunitar.
Executivul UE precizeaza ca utilizatorii telefoniei mobile platesc tarife extrem de diferite pentru aceleasi servicii, raportul intre preturi la nivel comunitar putand fi si de 1 la 8,
potrivit datelor Agerpres.
Cea mai mare diferenta vizeaza apelurile mobile nationale. Astfel, intre Lituania, tara cu cele mai mici tarife (o medie de 1,9 eurocenti pe minut), si Olanda, tara cu cele mai mari
tarife (14,7 eurocenti), exista o diferenta de 774%.
Printre tarile cu tarife mai mici se mai numara Letonia (3,5 eurocenti), Bulgaria (4,4 eurocenti), Polonia (4,6 eurocenti), Estonia si Ungaria (fiecare cu 6 eurocenti).
La polul opus al clasamentului, Olanda este urmata de Luxemburg (14,6 eurocenti), Belgia (13,8 eurocenti), Malta si Spania (fiecare cu 13 eurocenti).
Tariful mediu pe minut la nivelul Uniunii Europene este de 9,1 eurocenti.
Aceste diferente de pret nu pot fi explicate prin diferente de calitate, prin diferente privind costul de prestare a serviciului sau prin diferente intre tari in ceea ce priveste puterea
de cumparare a consumatorilor, noteaza CE.
In cazul altor categorii de bunuri si servicii de baza din cadrul pietei unice europene, diferentele de pret sunt mult mai mici. De exemplu, un litru de lapte costa intre 0,69 euro si
0,99 euro oriunde in UE, diferenta de pret fiind de 43%. In cazul unei achizitii ocazionale, cum ar fi un iPad, diferenta de pret este de doar 11% la nivelul UE.
In septembrie, Comisia Europeana va prezenta un nou pachet legislativ destinat sa consolideze piata unica a telecomunicatiilor.
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Romania impor ta de peste sapte or i mai multa car ne de por c decat expor ta
06 Aug 2013 comentariu nou

Din aceeasi categorie:
• Guvernul a aprobat un imprumut de 850 de milioane de lei pentru achitarea facturilor catre beneficiarii de fonduri UE
• Circa 1,24 milioane de lei, amenzi aplicate in august unitatilor de cazare si agentiilor de turism
• Cele mai ieftine terenuri agricole, in Maramures si Moldova
• Redeventa pentru exploatarea minereurilor de la Rosia Montana – 6% din valoarea productiei miniere
• Salariul mediu net a crescut cu 1,8% in iulie, la 1.635 lei
• Romania a urcat doua pozitii in topul celor mai competitive tari din lume
• In ce domenii isi pot gasi maramuresenii un loc de munca

Romania a importat in primele patru luni din acest an 35.963 de tone de carne de porc, o cantitate de peste
sapte ori mai mare decat exporturile realizate in perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2013, care au totalizat 4.705,8 tone, potrivit datelor furnizate catre agerpres de Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).
Valoarea importurilor a depasit 61,2 milioane de euro, in primele patru luni din acest an, fata de cele 9,8 milioane de euro incasate din exporturi, in perioada mentionata, pentru
cantitatea de 4.708 tone de carne de porc, proaspata sau refrigerata. Importurile de carene de porc au provenit cu precadere din tarile UE, in general din Germania, Ungaria,
Olanda, Spania, Belgia, Austria si Danemarca.
Comparativ cu aceeasi perioada din 2012, importurile de carne de porc au crescut cu 16,6 procente, de la 30.831,9 tone la 35.963,9 tone la finele lunii aprilie 2013, iar
valoarea acestora s-a majorat cu 15,7%, de la 52,8 milioane de euro, la 61,2 milioane euro. Importurile si exporturile de carne de porc au fost realizate in tarile intra si
extracomunitare.
Exporturile autohtone de carne de porc si de porci vii au fost afectate de restrictiile impuse Romaniei de Uniunea Europeana din cauza evolutiei pestei porcine clasice, insa
incepand cu 2014 acestea ar putea fi ridicate in totalitate, pe intreg teritoriul Romaniei, atat pentru comercializarea porcilor vii cat si pentru carne de porc.
Livrarile de carne si produse procesate din carne de porc provenind de la firme romanesti au fost interzise pe piata Uniunii Europene din anul 2003, intrucat Romania folosea
vaccinarea porcilor pentru eradicarea pestei porcine clasice. In acel an, in 2003, Romania a exportat 478.669 de tone de carne de porc, in valoare de 619,12 milioane de euro.
Specialistii ANSVSA afirma ca, din 2014, Romania ar putea exporta de zeci de milioane de euro, daca va fi reluat comertul intracomunitar cu porci vii la nivel national, nu doar
prin sistemul canalizat, in conditiile in care in fermele din Romania sunt crescuti la ora actuala intre 1,5 si 1,7 milioane de porci.
Ultimele focare de pesta porcina din Romania au fost inregistrate in 2007, ANSVSA cheltuind pana in prezent peste sapte milioane de euro pentru derularea programului de
eradicare a acestei boli pe teritoriul tarii.
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Pr esedintele Fr antei nu per mite cultivar ea por umbului modificat genetic in
tar a sa

03 Aug 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Presedintele Frantei nu permite cultivarea porumbului modificat genetic in tara sa
• Interdictia de cultivare a porumbului modificat genetic, ridicata in Franta
• Al 69-lea miracol de la Lourdes, confirmat de Biserica Catolica
Din aceeasi categorie:
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria
• Cehia a iesit din recesiune

Presedintele francez Francois Hollande a confirmat prelungirea moratoriului asupra cultivarii
porumbului modificat genetic M ON810 produs de compania americana M onsanto, in pofida anularii in ajun de catre Consiliul de Stat al Frantei a interdictiei de
cultivare a acestui soi de porumb.
“Va exista o prelungire a moratoriului”, a declarat presedintele francez, adaugand ca este nevoie totusi “sa se securizeze din punct de vedere juridic aceasta decizie pe plan
national si mai ales pe plan european”.
Franta, ca si alte tari europene (Austria, Ungaria, Grecia, Romania, Bulgaria, Luxemburg), a interzis din 2008 cultivarea de MON810 pe terenurile sale, noteaza Agerpres.
“De ce avem un moratoriu asupra OMG? Nu pentru ca refuzam progresul, ci in numele progresului nu putem accepta ca un produs, porumbul, sa poate avea consecinte
defavorabile asupra altor productii”, a continuat Francois Hollande, care a facut aceste declaratii la o ferma din regiunea Sarlat din Dordogne (sud-vest), unde culturile de
porumb abunda.
Consiliul de Stat, cea mai inalta jurisdictie administrativa franceza, a anulat joi decizia de interzicere a cultivarii in Franta a soiului de porumb modificat genetic MON810, produs
de firma americana Monsanto.
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FMI mizeaza pe Eur opa pentr u a ajuta Gr ecia sa-si r educa masiv dator ia
02 Aug 2013 comentariu nou

Din aceeasi categorie:
• Aproximativ 100 de soldati afgani sunt ucisi in fiecare saptamana
• SUA: Doi romani condamnati pentru grave infractiuni de piraterie informatica
• Risc nuclear in cazul unei lovituri militare in Siria, avertizeaza rusii
• Turcia sprijina o interventie in Siria indiferent ca se doveste sau nu folosirea de arme chimice
• Rusia are un plan de actiune in caz de atac american in Siria
• Barack Obama se declara convins ca va primi aprobarea Congresului pentru o actiune militara in Siria
• Cehia a iesit din recesiune

Sefa Fondului M onetar International a declarat ca mizeaza pe angajamentele Europei pentru a
ajuta Grecia sa-si indeplineasca obiectivele de reducere masiva a datoriei in cadrul unui program international de salvare, informeaza Associated Press citat de
Agerpres.
Christine Lagarde a afirmat joi ca Grecia trebuie acum sa ia masuri decisive pentru privatizarea intreprinderilor de stat si imbunatatirea colectarii impozitelor, printre alte reforme.
FMI a notat, in evaluarea sa trimestriala a Greciei din aceasta saptamana, ca programul de salvare ar putea sa nu-si atinga tinta asupra nevoilor Greciei cu 4,4 miliarde de euro
/5,84 miliarde dolari/ anul viitor si 6,5 miliarde de euro /8,63 miliarde dolari/ in 2015, statul elen putand avea nevoie de si mai multi bani.
FMI a descris acest deficit asteptat ca un “test al sprijinului european” si a spus ca ministrii de finante din cele 17 tari ce folosesc moneda euro au inceput deja sa discute despre
eliminarea lacunelor
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Mar iana Campeanu: Ur mar im ca tiner ii sa nu devina o categor ie vulner abila
02 Aug 2013 comentariu nou

Articole pe aceeasi tema:
• Mariana Campeanu: "In functie de cresterea economica se va prevedea o majorare salariala anul viitor"
• Ministrul Muncii: Majorarea salariilor in 2014 va fi conditionata de existenta cresterii economice
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
Din aceeasi categorie:
• Camera: Parintii care pleaca la munca in strainatate, obligati sa notifice autoritatile cu 40 de zile inainte
• Din reusitele ASSOC: Proiectul RESCUE, la final (VIDEO)
• Educatia, cultura si religia, declarate servicii publice indispensabile
• Acordarea tichetelor de masa se amana pana in 2015
• Familiile cu venituri reduse vor primi ajutoare pentru incalzirea cu energie electrica
• Intre 15.000 si 20.000 de romi traiesc in Franta, majoritatea provenind din Romania si Bulgaria
• Copiii nimanui, in excursie la mare, prin grija HHC Romania

Transpunerea la nivel national a ‘Garantiei pentru tineri’, proiect european in valoare de circa 6
milioane de euro, ii vizeaza pe tinerii care au absolvit o forma de invatamant si nu reusesc sa-si gaseasca o forma de ocupare, evitandu-se astfel ca acestia sa
devina o categorie vulnerabila, a declarat joi, pentru AGERPRES, ministrul M uncii, M ariana Campeanu.
‘Un tanar care a absolvit o forma de invatamant si nu-si gaseste o forma de ocupare, in urmatoarea perioada, risca sa se transforme intr-un somer de lunga durata, o persoana
care suporta un risc de excludere si tocmai acest lucru vrem sa-l evitam. Urmarim ca tinerii sa nu devina o categorie vulnerabila’, a afirmat ministrul Muncii.
In continuare, Mariana Campeanu s-a referit la transpunerea ‘Garantiei pentru tineri’- o actiune cu un buget in valoare de 6 milioane de euro care, in perioada 2014-2020, va
ajuta tarile din Uniunea Europeana, deci si Romania, sa le ofere tinerilor un loc de munca sau acces la educatie, programe de formare sau reconversie, in termen de patru luni de
la finalizarea studiilor.
‘Legislatia romaneasca are deja prevazute o serie de masuri in aceasta directie, dar trebuie sa consolidam capacitatea institutionala de a le pune in practica, de a le transpune la
nivel national. Este deci nevoie de o colaborare mai stransa cu Ministerul Educatiei Nationale si autoritatile locale, in primul rand pentru a identifica persoanele respective, dar si
pentru a adapta masurile prevazute de legislatia actuala la situatiile concrete. Nu in ultimul rand, contam pe colaborarea cu angajatorii pentru ca de acestia depinde, totusi,
incheierea contractelor de munca’, a adaugat ministrul Muncii.
Potrivit prevederilor legale, tinerii care au obtinut o diploma sau un certificat de studii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau
superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii, pot beneficia de informare si consiliere profesionala. De asemenea, pot opta pentru mediere in vederea
identificarii unui loc de munca sau pentru formare profesionala gratuita prin programe care asigura initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea, specializarea, facilitati
financiare. Este insa necesara insa inregistrarea la agentia pentru ocuparea fortei de munca din raza de domiciliu sau resedinta.
Pe de alta parte, absolventii unei forme de invatamant pot beneficia de indemnizatie de somaj daca in termen de 60 de zile de la absolvire s-au inregistrat la agentia pentru
ocuparea fortei de munca din raza de domiciliu sau de resedinta sau la un furnizor de servicii specializate si daca nu au reusit sa se incadreze in munca.
Un numar de 8.973 absolventi aflati in cautarea unui loc de munca s-au inregistrat la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), de la inceputul anului si
pana in prima parte a lunii trecute.
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