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Zeci de mii de per soane au sar bator it ader ar ea Cr oatiei la Uniunea
Eur opeana
01 Jul 2013 comentariu nou
Din aceeasi categorie:
• Secretul vitalitatii lui Putin: leacurile babesti
• Soprana celebra, declarata persona non grata in Azerbaidjan
• Mandela, amenintat ca i se va taia alimentarea cu apa si curent electric
• Din centrala Fukushima s-au scurs in ocean mii de miliarde de substante radioactive
• Cel putin 22 de ambasade SUA inchise, de teama unor atentate ale Al-Qaida
• SUA cauta un pretext pentru o confruntare cu Iranul, afirma noul presedinte iranian
• Berlusconi afirma ca este nevoie de o reforma a justitiei sau de noi alegeri

Focuri de artificii au luminat cerul Zagrebului si zeci de mii de croati au aclamat luni la miezul noptii
/22:00 GM T, duminica/ aderarea tarii lor la Uniunea Europeana, la 22 de ani de la proclamarea independentei fata de fosta Iugoslavie, relateaza AFP citat de
Agerpres.
‘Bine ati venit in Uniunea Europeana’, a declarat presedintele Comisiei Europene Jose Manuel Barroso in fata multimii adunate la Zagreb, cu putina vreme inainte ca poemul

‘Oda bucuriei’ al lui Beethoven – imnul UE – sa marcheze integrarea Croatiei in calitate de cea de-a 28-a membra a blocului comunitar. ‘Este o noapte istorica. Ati adus Croatia
acolo unde ii este locul in inima Europei’, a subliniat el.
In discursul sau, presedintele croat Ivo Josipovic si-a invitat compatriotii la optimism. ‘Nu lasati norul crizei economice sa ne umbreasca optimismul. Criza este o provocare, o
invitatie la a face ziua de maine mai buna decat cea de astazi’, a afirmat el.
Pe trei scene ridicate in piata din centrul Zagrebului, peste 700 de artisti, cantareti, muzicieni si dansatori au facut spectacol in fata unei multimi incantate. Festivitati similare s-au
desfasurat in orasele Split si Dubrovnik, precum si la Varazdin si Riejka.
La cumpana dintre zile, panoul de semnalizare pe care scria ‘vama’ a fost retras in mod simbolic de la trecerea de frontiera cu Slovenia, singura fosta republica iugoslava ce s-a
mai alaturat pana acum Uniunii Europene /2004/ de la destramarea fostei federatii comuniste. In acelasi timp, un panou cu sigla UE a fost instalat la frontiera cu Serbia, tara
careia Bruxellesul i-a dat vineri unda verde pentru deschiderea negocierilor de aderare.
Presedintii tuturor tarilor din Balcani s-au reunit la Zagreb. Circa o suta de responsabili internationali – printre care si presedintele Consiliului European Herman Van Rompuy –
au asistat la sarbatoarea de aderare. In afara conducatorilor europeni, nicio personalitate internationala nu si-a anuntat participarea. Absenta cancelarului german Angela Merkel
a facut insa obiectul speculatiilor in presa locala.
In pofida dezmintirilor Berlinului, presa croata a asigurat ca absenta dnei Merkel are legatura cu refuzul Zagrebului de a extrada un fost sef al serviciilor secrete iugoslave cautat
de justitia germana in legatura cu uciderea unui disident croat pe teritoriul german in 1983.
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”Draga Ioane, nu fi trist, / Iubesc un capitalist”
Daca nici asta nu-l mai omoara pe Iliescu, inseamna ca pezevenghiul chiar o sa ne ingroape pe toti. Tocmai s-a aflat ca aceasta Marilyn Monroe a Romaniei (ca sa nu zic
direct aceasta Elena Udrea a Romaniei), Corina Cretu, blonda la par si rosia la suflet despre care se spunea ca l-a cucerit pe vajnicul presedinte revolutionar, a avut o
relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...
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Noul acor d cu FMI si CE va fi pe o per ioada de 24 luni si va avea o valoar e de
patr u miliar de eur o
31 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Victor Ponta: Am incheiat negocierile pentru un nou acord cu FMI
• Traian Basescu: Trebuie sa pornim un nou acord cu FMI
• Isarescu: "Votez pentru incheierea unui nou acord cu Fondul Monetar International"
Din aceeasi categorie:
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi
• Romanii din mediul urban au consumat 8 kilograme de paine pe luna, de persoana, in primul trimestru

Autoritatile romane si misiunea Fondului M onetar International /FM I/ si Comisiei Europene /CE/
au ajuns la un acord la nivel tehnic in privinta noului program de tip preventiv, care va fi pe o perioada de 24 luni, a declarat miercuri, la BNR, seful M isiunii
FM I, Andrea Schaechter, informeaza Agerpres.
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.
‘Comisia Europeana, Banca Mondiala si Fondul Monetar International au purtat discutii cu autoritatile romane, care au solicitat ca programul lor economic sa fie sustinut de un
acord stand-by pe 24 de luni cu FMI si o asistenta financiara in cadrul balantei de plati de la Uniunea Europeana. La nivel tehnic misiunea a ajuns la un acord cu autoritatile
asupra principalelor elemente ale programului economic. Autoritatile isi propun sa trateze acest acord ca unul preventiv. Au sugerat ca nu vor sa traga din aceste resurse
financiare si accesul propus ar fi, in total, in suma de 4 miliarde euro”, a spus Schaechter.
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, a declarat marti seara, la Realitatea TV, ca Romania ar trebui, practic, ca din noiembrie sa fie intr-un nou acord cu partenerii
internationali.
‘Fondul Monetar International va comunica miercuri in board mecanismul de aprobare a noului acord. Comisia Europeana va comunica acest lucru ulterior. In mod normal,
boardul FMI si Consiliul ministrilor de Finante Europeni (Ecofin) ar trebui sa aiba loc pana la mijlocul lunii octombrie si din noiembrie Romania sa fie, practic, in acord cu
partenerii internationali. Acestea sunt detalii care la acest moment mai raman de pus la punct’, a explicat Liviu Voinea, intrebat cand se asteapta sa avem un nou acord.
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Victor Ponta: Am incheiat negocier ile pentr u un nou acor d cu FMI
30 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Ponta: "Declaratiile lui Tokes nu doar insultatoare, ci chiar impotriva legii penale"
• Victor Ponta: Am incheiat negocierile pentru un nou acord cu FMI
• Salariul minim de 1.000 de lei si maxim de 7.000 de lei la bugetari, propune premierul Victor Ponta
Din aceeasi categorie:
• Casa de Cultura Baia Mare, scoasa la licitatie – Afla cat costa
• Ministrul Culturii in Maramures: 10% din fondurile nationale pentru conservarea monumentelor vin in judet
• Primaria Baia Mare, parteneriat cu muzee din tara si strainatate pentru promovarea turismului
• Baia Mare poate obtine titlul de resedinta de judet cu cea mai murdara gara
• Seful SGA Maramures, Gratian Talos, pe faras
• Presedintele Basescu a convocat de urgenta a CSAT
• Virgil Daniel Popescu, noul vicepresedinte al Autoritatii pentru Restituirea Proprietatilor

Premierul Victor Ponta a anuntat, luni, la Palatul Victoria, ca au fost incheiate negocierile pentru un
nou acord cu FM I, rezultatele urmand sa fie anuntate miercuri.
“Am incheiat, practic, si negocierile pentru un nou acord cu Comisia Europeana, FMI si Banca Mondiala”, a anuntat primul ministru, in cadrul unei declaratii sustinute la Palatul
Victoria, dupa intalnirea cu reprezentantii Fondului Monetar International, informeaza Agerpres.
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UE a ajuns la o solutie amiabila cu Beijingul r efer itor la panour ile solar e
28 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• UE: Plan de 8 miliarde de euro pentru lupta impotriva somajului in randul tinerilor
• Irlanda a reintrat in recesiune, pentru prima data din 2009
• Romania are cel mai scazut nivel de trai din UE
Din aceeasi categorie:
• Din centrala Fukushima s-au scurs in ocean mii de miliarde de substante radioactive
• Cel putin 22 de ambasade SUA inchise, de teama unor atentate ale Al-Qaida
• SUA cauta un pretext pentru o confruntare cu Iranul, afirma noul presedinte iranian
• Berlusconi afirma ca este nevoie de o reforma a justitiei sau de noi alegeri
• Amenintari de atentate: Franta, Marea Britanie si Germania isi inchid temporar ambasadele
• S-a stabilit cauza accidentului autocarului romanesc din Muntenegru
• Nou furt de bijuterii dintr-un hotel de pe Coasta de Azur

Uniunea Europeana a ajuns la ”o solutie amiabila” cu Beijingul referitor la importul de panouri
solare, a anuntat sambata Comisia Europeana, transmite AFP citat de Agerpres.

”Noi am gasit o solutie amiabila la problema panourilor solare UE-China ce va duce la un nou echilibru pe piata la un nivel durabil al preturilor”, a declarat comisarul european
pentru comert, belgianul Karel De Gucht, intr-un comunicat.
Dupa saptamani de intense negocieri, ca urmare a deciziei UE de a impune temporar drepturi antidumping, exportatorii chinezi de panouri solare propun un angajament privind
preturile, ale carui detalii vor fi cunoscute ulterior.
China produce peste 70 % din panourile solare si pe teritoriul sau se afla majoritatea fabricantilor mondiali.
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Ministr ul Mar iana Campeanu: “Somajul in r andul tiner ilor ar putea ajunge
la 25% ”
27 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Ministrul Mariana Campeanu: "Somajul in randul tinerilor ar putea ajunge la 25%"
• Campeanu: Mergand in continuare cu salarii foarte mici nu vom retine in tara forta de munca calificata
• Somajul in randul tinerilor da peste cap zona euro
Din aceeasi categorie:
• Tinerii de la ASSOC au ecologizat zona de langa Aeroportul Baia Mare (VIDEO)
• Mariana Campeanu: Urmarim ca tinerii sa nu devina o categorie vulnerabila
• Cresterea preturilor, pierderea locurilor de munca si diminuarea veniturilor – principalele temeri ale romanilor
• Indemnizatia medie lunara de somaj ramane 487 lei
• Tinerii de la ASSOC au dansat la Muzeul Satului impreuna cu voluntari din Spania (VIDEO)
• Angajati de la Finantele Maramures, cu probleme la stomac dupa un chef
• Pensionarii maramureseni pot imprumuta pana la 5.000 de lei de la asociatia CASPEV

Somajul in randul tinerilor ar putea ajunge, in acest an, la o valoare de 25 % , ceea ce ar reprezenta

‘pragul de alarma’ al acestui indicator pentru cei care au absolvit o forma de scolarizare, a apreciat vineri, la Deva, ministrul M uncii, M ariana Campeanu, scrie
Agerpres.
Ea a aratat ca, in prezent, Romania se afla sub media europeana in ceea ce priveste somajul tinerilor, tara noastra inregistrand acum un indicator de circa 23,8%. ”Probabil ca pe
masura ce tinerii absolventi care nu au luat bacalaureatul se vor inscrie (la somaj, n.red.), aceasta cifra ar putea ajunge la 25%, ceea ce este pragul de alarma in ceea ce priveste
somajul in randul tinerilor. Chiar daca la nivel de tara suntem sub media europeana, in tara sunt judete unde somajul tinerilor este mare, si ma refer la zona Moldovei si zona de
sud a tarii’, a spus ministrul Muncii.
Mariana Campeanu a explicat ca la nivelul ministerului pe care il conduce exista preocupare pentru elaborarea unor programe menite sa reduca somajul la persoanele tinere,
inclusiv pentru accesarea a cat mai multe fonduri europene prin programul ‘Garantia pentru tineri’, ce se va aplica din ianuarie 2014 si care are un buget de 8 miliarde de euro, la
nivelul intregii Uniuni Europene.
Programul european ‘Garantia pentru tineri’ prevede ca in termen de patru luni dupa ce un tanar a absolvit o forma de invatamant sa i se gaseasca o forma de ocupare: fie sa
continue studiile, fie sa participe la cursuri de recalificare, fie sa fie angajati. In acest fel se incearca reducerea posibilitatilor ca tinerii sa devina someri de lunga durata.
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Dezastr u la or izont: CJ mai tr ebuie sa dea inca 15 milioane de eur o pentr u
pr oiectul Baia Spr ie – Bar sana
27 Jul 2013 2 comentarii
Articole pe aceeasi tema:
• REACTIV: Ce spune Zetea despre falimentul drumului Baia Sprie - Barsana. Vezi emisiunea tv
• Sansa PNL Maramures: Un lider puternic si fara complexe in fata sefilor PSD
• UPDATE: Autoritatile maramuresene s-au intalnit cu ministrul Dan Sova - Afla ce au discutat
Din aceeasi categorie:
• Casa de Cultura Baia Mare, scoasa la licitatie – Afla cat costa
• Ministrul Culturii in Maramures: 10% din fondurile nationale pentru conservarea monumentelor vin in judet
• Primaria Baia Mare, parteneriat cu muzee din tara si strainatate pentru promovarea turismului
• Baia Mare poate obtine titlul de resedinta de judet cu cea mai murdara gara
• Seful SGA Maramures, Gratian Talos, pe faras
• Presedintele Basescu a convocat de urgenta a CSAT
• Virgil Daniel Popescu, noul vicepresedinte al Autoritatii pentru Restituirea Proprietatilor

Celebrul proiect al drumului Baia Sprie – Barsana se afla in pragul falimentului, iar odata cu el,
aruncarea judetului intr-o criza financiara si mai adanca decat cea in care se afla.
Conform noului proiect tehnic intocmit de aceeasi firma (Search Corporation) care l-a facut pe cel initial, suma necesara pentru finalizarea proiectului aproape ca s-a dublat, fiind
necesari alti aproximativ 15 milioane de euro, bani de care Consiliul Judetean nu dispune.
Invitat in cadrul emisiunii REACTIV, difuzata de ZiarMM.ro, vicepresedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, a spus ca singura solutie pentru gasirea acestei
sume este Guvernul Romaniei. Si mai incredibil e faptul ca, in cazul in care proiectul nu va fi realizat conform conditiilor impuse de Comisia Europeana, judetul va trebui sa
restituite cei aproximativ 5 milioane de euro primiti pana acum pe proiect.
“Este o suma imensa pe care va trebui sa o gasim de undeva, va trebui sa facem lobby la Bucuresti pentru a gasi banii, altfel nu avem cum sa finalizam drumul. Daca nu-l
finalizam in conditiile acceptate de Comisia Europeana, vom fi obligati sa dam inapoi tot ce am primit de la Comisia Europeana, cam 4-5 milioane de euro pana acum”, a spus
Zetea.
El a mai afirmat ca suma a crescut considerabil in noul proiect tehnic datorita unor lucrari in plus.
“Vorbim in plus despre consolidarile de drumuri, despre apararile de maluri, accesul oamenilor catre proprietati, intersectii, extrem de multe lucrari care au fost puse in plus si
pentru care noi trebuie sa gasim finantari”, adaugand ca vinovatii pentru aceasta situatie sunt “Toti cei care au gestionat acest proiect de la inceput”.
Vlad HERM AN
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Romania, locul IV in r andul tar ilor UE cu cea mai scazuta dator ie publica ca
pr ocent din PIB
22 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Samsung lanseaza, joi, in Romania noul smartphone Galaxy S4 Zoom
• FMI prezinta miercuri concluziile discutiilor de la Bucuresti privind un nou acord cu Romania
• Mai exista romani in Romania?
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Datoria publica a zonei euro a inregistrat o usoara crestere in primul trimestru din 2013 comparativ

cu precedentele trei luni, pana la 92,2% din PIB, de la 90,6% din PIB, iar in UE27 datoria publica a urcat la 85,9% de la 83,3% , arata cifrele publicate luni de
Oficiul european de statistica (Eurostat), transmite Agerpres.
La sfarsitul primului trimestru din 2013, tarile din UE care aveau cea mai mare datorie publica ca procent din PIB erau: Grecia (160,5%), Italia (130,3%), Portugalia (127,2%)
si Irlanda (125,1%) iar cea mai scazuta datorie publica ca procent din PIB se inregistra in Estonia (10%), Bulgaria (18%), Luxemburg (22,4%), Romania (38,6%), Letonia
(39,1%) si Suedia (39,4%).
Comparativ cu primul trimestru din 2012, datoria publica a zonei euro si a UE27 a inregistrat o usoara crestere in perioada ianuarie-martie 2013 pana la 92,2% din PIB de la
88,2% din PIB, respectiv la 85,9% de la 83,3%.
Potrivit Eurostat, datoria publica a Romaniei a urcat la 229,994 miliarde lei (38,6% din PIB) in primul trimestru din 2013, de la 211,400 miliarde lei (37,7% din PIB) in perioada
similara din 2012 si 222,212 miliarde lei (37,8% din PIB) in trimestrul patru din 2012.
Fata de trimestrul patru din 2012, un numar de 21 de state membre (printre care se numara si Romania) au inregistrat o crestere a datoriei publice in perioada ianuarie-martie
2013, in timp ce in sase tari membre datoria publica a scazut.
Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Irlanda (7,7 puncte procentuale), Belgia (4,7 puncte procentuale) si Spania (4,0 puncte procentuale) iar cele mai mari scaderi au fost
inregistrate in Letonia (minus 1,5 puncte procentuale), Danemarca (minus 0,8 puncte procentuale) si Germania (minus 0,7 puncte procentuale).
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”Draga Ioane, nu fi trist, / Iubesc un capitalist”
Daca nici asta nu-l mai omoara pe Iliescu, inseamna ca pezevenghiul chiar o sa ne ingroape pe toti. Tocmai s-a aflat ca aceasta Marilyn Monroe a Romaniei (ca sa nu zic
direct aceasta Elena Udrea a Romaniei), Corina Cretu, blonda la par si rosia la suflet despre care se spunea ca l-a cucerit pe vajnicul presedinte revolutionar, a avut o
relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...
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Mar amur esul face lobby pentr u expor tar ea SMURD in Ucr aina
21 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Maramuresul face lobby pentru exportarea SMURD in Ucraina
• Raed Arafat, asteptat la inaugurarea SMURD Borsa
• Scurgeri toxice dintr-un depozit de deseuri aflat intr-o regiune invecinata cu Maramuresul
Din aceeasi categorie:
• Traian Basescu nu crede ca se va face o reorganizare administrativ-teritoriala
• Afla ce taxe platesc comerciantii care vin la Toamna Baimareana
• Cinematograful Minerul va fi redat municipalitatii pana in septembrie, anunta Mircea Dolha
• Casa de Cultura Baia Mare, scoasa la licitatie – Afla cat costa
• Ministrul Culturii in Maramures: 10% din fondurile nationale pentru conservarea monumentelor vin in judet
• Primaria Baia Mare, parteneriat cu muzee din tara si strainatate pentru promovarea turismului
• Baia Mare poate obtine titlul de resedinta de judet cu cea mai murdara gara

Reprezentanti ai administratiei maramuresene au insotit o delegatie ucraineana din regiunea IvanoFrankivsk la o intalnire cu secretarul de stat Raed Arafat, desfasurata in week-end la Targu M ures. M aramuresenii si-au propus sa sustina intentia
autoritatilor din tara vecina de a importa conceptul SM URD.
Oficiali din Ivano-Frankivsk, in frunte cu Ivanytki Roman Yaroslavovyci – viceguvernator pe probleme umanitare si sociale, si dr. Melnyk Roman Mychailovyci – director al
Departamentului pentru Sanatate al regiunii Ivano-Franskivsk, au mers la Targu Mures impreuna cu managerul Spitalului Judetean Baia Mare, Sorina Pintea, si directorul
Directiei de Sanatate Publica Maramures, Rares Pop.
Acestora le-a fost prezentat de catre Raed Arafat centrul integrat in servicii de urgenta pentru Transilvania de la UPU-SMURD Mures. Initial, delegatia a venit in Baia Mare,
unde a mai fost prezenta si luna trecuta, cand au avut loc primele discutii despre preluarea ideii serviciului medical de urgenta infiintat in Romania de catre Raed Arafat.
„Noi asteptam semnarea acordului de asociere la UE si deci suntem interesati sa construim un SMURD sub patent european. Exista similitudini geografice intre noi si romani
astfel incat dorim sa vedem cum functioneaza sistemul de medicina de urgenta in zona montana a Maramuresului. Cu vizita de sambata de la Tg. Mures noi dorim sa luam toate
informatiile, medical si juridic, referitor la modul in care este organizat, administrat, finantat si cum se lucreaza operativ la nivelul SMURD-ului din Romania. Mai doresc sa
multumesc maramuresenilor pentru ajutorul acordat” a precizat dr. Melnyk Roman Mychailovyci.
Se doreste ca dupa aceasta vizita sa fie demarat un proiect similar SMURD in Ivano-Frankivsk, program pilot pentru Ucraina. Un prim pas va consta in scolarizarea pompierilor
si a paramedicilor ucraineni in serviciile de medicina de urgenta.
ZiarM M .ro
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Bancnotele de eur o, tot mai popular e pr intr e falsificator i
19 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Tanar din Sighetu Marmatiei, arestat dupa ce a plasat pe piata mai multe bancnote false
• Patru borseni trimisi in judecata dupa au plasat bani falsi in Maramures
• Polonia: captura record de 1 milion de euro in bancnote false
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat ca in primul semestru din 2013 au fost retrase din
circulatie 317.000 de bancnote euro contrafacute, cel mai mare numar inregistrat din anul 2000 pana in prezent.

Cu toate acestea, BCE a incercat sa reduca ingrijorarile populatiei. “Riscul de a primi bancnote euro contrafacute este foarte scazut”, sustine BCE.
Bancnotele de 20 si 50 de euro raman preferatele falsificatorilor. Cumulate, ponderile acestora au reprezentat 82,1% din numarul total al bancnotelor contrafacute in semestrul I
2013. Cele doua cupiuri sunt urmate de bancnota de 100 de euro, cu o pondere usor inferioara, respectiv 12,4% din totalul bancnotelor contrafacute, arata Agerpres.
Desi a devenit mai populara printre falsificatori, gradul de utilizare a euro ca moneda de rezerva pe piata internationala a scazut anul trecut din cauza crizei datoriilor din Europa.
Potrivit unui raport publicat la inceputul acestei luni de BCE, pondere euro in rezervele valutare detinute de bancile centrale din intreaga lume a scazut pana la 23,9% in 2012 de
la 25,1% in 2011.
BCE depune eforturi pentru a informa publicul cu privire la modalitatile de recunoastere a bancnotelor contrafacute si pentru a le identifica exact cu ajutorul aparatelor de sortare
si procesare a bancnotelor si indepartarea acestora din circulatie, de catre agentii profesionisti.
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”Draga Ioane, nu fi trist, / Iubesc un capitalist”
Daca nici asta nu-l mai omoara pe Iliescu, inseamna ca pezevenghiul chiar o sa ne ingroape pe toti. Tocmai s-a aflat ca aceasta Marilyn Monroe a Romaniei (ca sa nu zic
direct aceasta Elena Udrea a Romaniei), Corina Cretu, blonda la par si rosia la suflet despre care se spunea ca l-a cucerit pe vajnicul presedinte revolutionar, a avut o
relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...
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Rata de absor btie a fondur ilor eur opene a ajuns la 21%
19 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Rata de absorbtie a fondurilor europene a ajuns la 21%
• Rata de absorbtie a fondurilor europene a ajuns la aproximativ 20%
• Ministerul Fondurilor Europene: Rata de absorbtie curenta a fondurilor europene a ajuns la peste 19%
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Premierul Victor Ponta a precizat ca rata de absorbtie a fondurilor europene a ajuns la 21% si a
adaugat ca incepe sa creada ca obiectivul unei rate de absorbtie de 50% , pana la finele anului, nu este unul prea ambitios, informeaza Agerpres.
“Astazi, pentru ca ministrul Teodorovici imi trimite chiar la doua trei zile: 21 (%, n.r.)… Cereri transmise catre Comisia Europeana, certificate de Autoritatea de audit”, a precizat
premierul, joi seara, la Digi24.
El a adaugat ca initial nu a crezut ca obiectivul ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, poate fi indeplinit, dar ca acum planul de a atinge un grad de absorbtie de
50%, pana la finele anului, nu i se mai pare atat de ambitios.
“Eu n-am crezut in acea cifra – cred ca eram la o emisiune la dumneavoastra, in care mi-am exprimat pesimismul. Acum, cand am vazut, totusi, ca in cateva luni am triplat, ceea
ce n-am reusit in sase ani, incep sa cred ca s-ar putea sa nu fi fost chiar prea ambitios”, a adaugat premierul.
El a mai precizat ca cererile pot fi trimise oficial pana la sfarsitul lui decembrie, chiar daca anul trecut CE s-a confruntat cu un deficit spre final de an.
“Neoficial, anul trecut, pentru prima data Comisia Europeana s-a trezit ca n-a mai avut bani, la sfarsit, si a ramas cu un deficit de 11 miliarde de euro, catre tarile membre, nu
catre Romania. Deci, e evident ca, cu cat ne miscam mai repede, cu atat mai bine, insa asta nu inseamna… eventual nu primim banii din 2013, dar ii primim in 2014″, a adaugat
el.
Rata de absorbtie curenta a fondurilor europene a ajuns la aproximativ 20%, a precizat premierul Victor Ponta pe 8 iulie.
“Intr-un an am ajuns la 20% grad de absorbtie, pornind de la 7%, deci s-a triplat. (…) Avem foarte putin timp in perioada urmatoare 2013 – 2014 pentru a mai contracta si a
mai utiliza restul sumelor puse la dispozitie si mai ales de la 1 ianuarie 2014 incepe noul exercitiu bugetar”, a declarat Ponta.
Ministerul Fondurilor Europene a informat pe 7 iulie ca rata de absorbtie curenta a fondurilor europene a ajuns la peste 19%, ca urmare a solicitarii de noi rambursari de fonduri
Comisiei Europene.
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Vital se impr umuta cu 10 milioane de eur o de la BERD – Vezi motivul
19 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Vital se imprumuta cu 10 milioane de euro de la BERD - Vezi motivul
• BERD imprumuta BCR cu 80 de milioane de euro pentru creditarea IMM-urilor
• Autoritatile vor infiinta un fond cu bani de la BERD pentru cofinantarea proiectelor europene
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

In data de 15 iulie, la Londra, a fost semnat contractul de imprumut contractat de S.C VITAL S.A
de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in vederea asigurarii cofinantarii proiectului de investitii „Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul M aramures”, program care are ca obiective cresterea gradului de conectivitate la sistemele de apa si de canalizare

pentru locuitorii judetului, dar si conformarea calitatii apei potabile si a apei uzate furnizate la standardele prevazute in directivele de profil ale Uniunii
Europene, se arata intr-un comunicat de presa al VITAL.
Contractul de imprumut contractat de S.C VITAL S.A reprezinta componenta structurala de fond a mecanismului institutional si de finantare a proiectului de investitii. Valoarea
imprumutului contractat este de 10 milioane de euro, fiind vorba de un contract avantajos din punctul de vedere al dobanzii si a comisioanelor reduse.
Municipiul Baia Mare, in special, si Consiliul Judetean Maramures, implicate in realizarea proiectului, au avut un aport major in demersurile pentru contractarea creditului. Din
acest imprumut vor fi efectuate plati pentru lucrarile executate in proiectul de investitii in completarea sumelor cu aceeasi destinatie obtinute cu titlu gratuit din partea Uniunii
Europene si a Guvernului Romaniei.
Proiectul pentru care a fost necesara contractarea imprumutului pentru cofinantare are o valoare de 120 de milioane de euro si este cea mai mare investitie derulata in
Maramures dupa anul 1989. Pana in prezent, cel mai mare proiect de investitii din judet era de 46 de milioane de Euro si a fost derulat tot de catre societatea Vital prin
programul ISPA – Reabilitarea si extinderea serviciilor de apa si de canalizare in Municipiul Baia Mare.
La aceeasi data alaturi de contractul de imprumut incheiat intre societatea Vital si BERD au mai fost semnatealte doua contracte care vizeaza sprijinul implementarii acestui
proiect, semnatarii fiind Municipiul Baia Mare, Judetul Maramures, BERD si S.C VITAL S.A, prin care partile se angajeaza sa depuna toate diligentele in vederea ducerii la bun
sfarsit a ambitiosului program de investitii.
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Pr imar ul Chisinaului se declar a gata or icand sa ii ofer e cetatenia
moldoveneasca lui Tr aian Basescu
18 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Alegeri Chisinau: Chirtoaca si Dodon merg in turul doi
Din aceeasi categorie:
• Secretul vitalitatii lui Putin: leacurile babesti
• Soprana celebra, declarata persona non grata in Azerbaidjan
• Mandela, amenintat ca i se va taia alimentarea cu apa si curent electric
• Din centrala Fukushima s-au scurs in ocean mii de miliarde de substante radioactive
• Cel putin 22 de ambasade SUA inchise, de teama unor atentate ale Al-Qaida
• SUA cauta un pretext pentru o confruntare cu Iranul, afirma noul presedinte iranian
• Berlusconi afirma ca este nevoie de o reforma a justitiei sau de noi alegeri

Primarul municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, a declarat miercuri ca o sa il intrebe pe

presedintele Traian Basescu daca vrea sa fie cetatean al Republicii M oldova avand in vedere atmosfera creata in randul cetatenilor de vizita sefului statului
roman, transmite Agerpres.
“Prima data sa ia cetatenia si dupa aia vedem care este formula cea mai potrivita. Ordinea ar fi primar general, apoi presedintie. Asa a fost in Romania: ministrul Transporturilor,
primar general, apoi presedinte”, a spus Chirtoaca intrebat de jurnalisti daca Basescu ar fi potrivit sa candideze pentru o functie importanta in Republica Moldova.
El a precizat ca o sa il intrebe pe seful statului roman daca este interesat de obtinerea cetateniei avand in vedere atmosfera creata de vizita acestuia la Chisinau.
“Ii dam cetatenia Republicii Moldova si asa catalizam mai repede procesul de integrare europeana (al Republicii Moldova in Uniunea Europeana – n.r.). (…) Eu sunt gata.
Juramantul aici se depune, la primarie. Eu sunt gata oricand”, a adaugat Chirtoaca.
Primarul municipiului Chisinau a avut miercuri convorbiri cu presedintele Traian Basescu.
Dupa intrevederea cu presedintele Basescu, Chirtoaca a precizat ca i-a propus “cu titlu de gluma, dar cine stie poate fi si serios”, ca anul viitor, cand sunt alegeri parlamentare in
Republica Moldova, sa obtina cetatenia moldoveneasca si “sa continue munca impreuna cu noi”.
Intrebat in calitate de ce ar putea Traian Basescu sa sustina R.Moldova anul viitor, dupa ce i se incheie si cel de-al doilea mandat de presedinte, primarul Chisinaului a raspuns:
“In calitate de Traian Basescu, nu mai este nevoie de niciun fel de titlu oficial. Aici, lucrurile sunt clare pentru domnia sa. Sunt convins ca ar putea obtine orice pozitie in
Republica Moldova, daca si-ar dori. (…) Daca dansul va dori, la modul serios, nu am nimic impotriva. La cate cetatenii au fost date de catre Romania cetatenilor R. Moldova,
prin aceasta am avea o situatie cum a fost cu Alexandru Ioan Cuza”.
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Ur me de cocaina in cladir ea Par lamentului Eur opean
17 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Urme de cocaina in cladirea Parlamentului European
• Parlamentul se reuneste luni in sesiune extraordinara
• Comisia de revizuire a Constitutiei: Orice persoana are obligatia de a se prezenta in fata unei comisii parlamentare
Din aceeasi categorie:
• Secretul vitalitatii lui Putin: leacurile babesti
• Soprana celebra, declarata persona non grata in Azerbaidjan
• Mandela, amenintat ca i se va taia alimentarea cu apa si curent electric
• Din centrala Fukushima s-au scurs in ocean mii de miliarde de substante radioactive
• Cel putin 22 de ambasade SUA inchise, de teama unor atentate ale Al-Qaida
• SUA cauta un pretext pentru o confruntare cu Iranul, afirma noul presedinte iranian
• Berlusconi afirma ca este nevoie de o reforma a justitiei sau de noi alegeri

Urme de cocaina au fost descoperite in mai multe locuri din cladirea Parlamentului European din
Bruxelles, inclusiv in toalete, dupa cum releva o ancheta realizata de postul de televiziune din Germania Sat-1, citat de BBC si portalul rus Rbc, transmite
Agerpres.
Reporterii de la televiziunea germana au prelevat probe din 46 de locuri din cladirea Parlamentului European, inclusiv din toalete, supunandu-le apoi testelor de laborator. Urme
de cocaina au fost detectate in 41 de probe.
Cantitatea de droguri detectata este prea mare si a fost descoperita in prea multe locuri pentru a se considera un simplu accident, este de parere profesorul Fritz Sorgel, de la
Institutul de studii biomedicale si farmaceutice din Nürnberg (Institute for Biomedical and Pharmaceutical Research in Nuremberg (IBMP).
‘Aceasta dovedeste pur si simplu faptul ca cocaina a fost adusa aici in mod deliberat’, a mai opinat omul de stiinta, adaugand ca, din moment ce in toate birourile Parlamentului
European se face curatenie cu regularitate, rezulta ca urmele de cocaina sunt de data recenta.
Cu toate acestea, el a declarat ca rezultatele nu sunt chiar atat de surprinzatoare, avand in vedere utilizarea pe scara larga a cocainei in general.
O purtatoare de cuvant a Parlamentului European, Marjory van den Broeke, a spus ca rezultatele anchetei constituie o surpriza totala, insistand ca abuzul de droguri nu este o
problema in Parlamentul European.
Ea a pus la indoiala autenticitatea rezultatelor anchetei, deoarece, dupa cum s-a exprimat, jurnalistii insisi au prelevat probe si le-au dus la laborator. In plus, potrivit acesteia, PE
ar putea sa analizeze daca ancheta a fost sau nu legala, deoarece a fost efectuata fara consimtamantul sau cunostinta sa.
Recent, jurnalistii britanici au descoperit urme de cocaina in toaletele din cladirea parlamentului din Marea Britanie, inclusiv in zonele in care au acces doar parlamentarii. Dupa
cum a relatat tabloidul The Sun, cu ajutorul unor teste speciale, ce releva urme de cocaina, jurnalistii au verificat scaunele de toaleta, suporturile pentru hartie igienica si
uscatoarele de maini.
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Insecticid mor tal inter zis de UE, pr otejat de Romania
16 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Comisia Europeana a aprobat, in premiera, cultivarea cartofului modificat genetic
Din aceeasi categorie:
• UPDATE: Un turist s-a electrocutat mortal intr-un parc de distractii din Eforie Nord
• Vine canicula. Vezi prognoza pana la jumatatea lunii august
• Care este cel mai citit ziar din Romania. Vezi clasamentul
• Vezi lucrarea lunii august de la Muzeul de Arta Baia Mare
• Soferii de TIR, monitorizati electronic de catre politisti
• Constanta: Peste 160.000 de turisti, numar record inregistrat pe litoralul romanesc in acest sezon estival
• Ce pensie primeste Regele Mihai si cat castiga din inchirierea Pelesului

Uniunea Europeana a decis sa restrictioneze utilizarea fipronilului, un insecticid mortal pentru
albine, Romania si Spania fiind singurele tari care au votat impotriva acestei decizii, alte trei abtinandu-se.
Hotararea a fost luata in cadrul unei reuniuni a Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sanatatea Animala, in urma unei evaluari de risc efectuate de Agentia Europeana
pentru Siguranta Alimentara (EFSA), publicata la 27 mai 2013, care a ajuns la concluzia ca semintele tratate cu pesticide prezinta un risc acut pentru populatia de albine a

Europei.
Potrivit unui comunicat dat publicitatii la Bruxelles, CE urmeaza sa adopte o masura in acest sens in urmatoarele saptamani, dupa care decizia va fi publicata in jurnalul oficial al
UE si restrictia se va aplica de la 31 decembrie 2013. Totusi, semintele care au fost tratate cu fipronil vor mai putea fi semanate pana la 28 februarie 2014, arata Agerpres.
Semintele tratate cu fipronil mai pot fi utilizate doar in sere, precum si in cazul cultivarii prazului, cepei sau a legumelor din grupa verzei, precum conopida sau brocoli, intrucat
acestea sunt recoltate inainte de inflorire si polenizare. Pe de alta parte, tratarea semintelor de porumb si floarea soarelui cu fipronil nu va mai fi autorizata.
Compania germana BASF, producatoarea fipronilului, critica aceasta decizie, considerand ca executivul comunitar ar trebui sa intocmeasca un plan ambitios de actiune pentru a
identifica adevaratele cauza ale inrautatirii sanatatii albinelor, nu sa ingradeasca accesul agricultorilor la tehnologiile inovatoare. In schimb, organizatia Greenpeace estimeaza ca
restrictiile adoptate sunt insuficiente, pledand pentru o interdictie totala.
Pe data de 24 iunie, Comisia Europeana a decis sa limiteze utilizarea a trei pesticide din familia neonicotinoidelor (clotianidin, imidacloprid si tiametoxam) identificate drept nocive
pentru populatia de albine, reglementare care va intra in vigoare de la 1 decembrie 2013 si va fi revizuita in termen de cel mult doi ani.
Comisia a luat aceasta decizie dupa ce la voturile din lunile martie si aprilie din cadrul Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sanatatea Animala nu s-a intrunit
majoritatea calificata in favoarea unei optiuni pro sau contra. Si in acest caz Romania a votat de fiecare data impotriva restrictionarii respectivelor trei pesticide.
Doar cinci tari din UE folosesc inca acest insecticid pentru tratarea semintelor de porumb: Spania, Ungaria, Bulgaria, Republica Ceha si Slovacia. El este, de asemenea, folosit in
Belgia, Romania si Olanda, dar pentru alte culturi. Franta a interzis utilizarea lui in 2005.
Îmi place

0

D istr ibuie

0

Tw eet

0

Taguri:
basf basf romania fipronil fipronil albine insecticid insecticid fipronil

Responsabilitatea comentariilor apartine exclusiv celor care le fac
Adaugă un comentariu...
Com e nt e a z ă

A v ertisment: acest plugin pentru comentarii funcţionează în modul de compatibilitate, dar nu conţine încă postări. Ia
în considerare specificarea unui „href” explicit, aşa cum este sugerat în documentaţia modulului de comentarii, pentru
a beneficia de toate caracteristicile programului plugin.
P lugin social F acebook

Ziar MM.r o
Like

7,457

Follow @ziar m m r o

433 follow ers

Comentariu nou
Nume (necesar)
E-Mail (nu va fi publicat) (necesar)
Website

Trimite

”Draga Ioane, nu fi trist, / Iubesc un capitalist”
Daca nici asta nu-l mai omoara pe Iliescu, inseamna ca pezevenghiul chiar o sa ne ingroape pe toti. Tocmai s-a aflat ca aceasta Marilyn Monroe a Romaniei (ca sa nu zic
direct aceasta Elena Udrea a Romaniei), Corina Cretu, blonda la par si rosia la suflet despre care se spunea ca l-a cucerit pe vajnicul presedinte revolutionar, a avut o
relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...

Taxa judiciara de timbru se majoreaza
substantial – Vezi cat se va plati in plus
Guvernul a aprobat
modificarea sistemului taxei
judiciare de timbru,
introducand obligativitatea
achitarii acestei taxe pentru
cereri scutite de la plata pana
in momentul de fata, precum si majorarea
substantiala a tarifelor practicate. Ministerul...

Imaginea zilei

Urmareste-ne pe Facebook
Find us on Fa ce book

Ziar MM.r o
Like
7,457 people like ZiarMM.ro.

F acebook social plugin

You are here: Home » Economie »

Romania a inr egistr at in iunie cea mai r idicata r ata anuala a inflatiei din UE
16 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Rata anuala a inflatiei a fost in primul semestru de 5,37%
• Romania a inregistrat in februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din UE
• Romania a avut cea mai mare inflatie din UE in luna ianuarie
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Romania a inregistrat cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din cele 27 de state membre ale
Uniunii Europene in iunie, de 4,5% , in conditiile in care rata inflatiei a urcat la 1,6% in zona euro si la 1,7% in Uniunea Europeana, conform unei estimari
revizuite publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.

Rata inflatiei in zona euro este sub tinta avuta in vedere de Banca Centrala Europeana (BCE), care vrea sa mentina cresterea preturilor sub, dar in apropiere, de doua procente.
Cele mai scazute rate anuale ale inflatiei s-au inregistrat, luna trecuta, in Grecia (0,3%), Letonia si Polonia (ambele cu 0,2%), iar cele mai ridicate au fost in Romania (4,5%),
Estonia (4,1%) si Olanda (3,2%).
In iunie, comparativ cu luna precedenta, rata anuala a inflatiei a crescut in 18 state membre din UE, a scazut in sase tari membre si a ramas stabila in doua.
Cea mai redusa crestere medie a preturilor pe total in ultimele 12 luni s-a inregistrat in Grecia (0,2%), Suedia (0,7%) si Letonia (1,1%) iar cea mai ridicata in Romania (4,5%),
Ungaria (4%) si Estonia (3,9%).
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Reclamele la pasta de dinti, cr eme si alte cosmetice, tinuta in fr au de UE
15 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Inca un baimarean s-a ales cu dosar penal pentru furt de produse cosmetice
• Un baimarean s-a ales cu dosar penal pentru... produse cosmetice
• Furturi Baia Mare: Au luat produse fara sa le plateasca
Din aceeasi categorie:
• Romanii fug de psiholog ca dracul de tamaie, dar prefera vracii si bioenergeticienii
• Un nou pericol letal asociat paracetamolului, descoperit de autoritatile americane
• S-au tiparit primele 215.000 carduri electronice de sanatate
• CNAS: Primele 215.000 carduri electronice de sanatate, produse
• Managerul Institutului Cantacuzino, revocat din functie
• Cafeaua te salveaza de la sinucidere, dar iti inhiba creativitatea
• Romania, pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste rata alaptarii

Produsele cosmetice comercializate in magazine trebuie sa respecte standarde mai stricte de
siguranta si sa nu mai contina reclame inselatoare, odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului UE privind produsele cosmetice.

“Fie ca este vorba de articole pe care le folosim zilnic, precum pasta de dinti, fie de un nou ruj sau o lotiune dupa ras, consumatorii vor beneficia de acum de o protectie sporita
si de informatii mai clare despre cosmeticele pe care le cumpara. Noile norme inlesnesc si aplicarea legii, ceea ce va aduce mai multa incredere in produsele achizitionate”, a
declarat comisarul european pentru protectia consumatorilor, Neven Mimica.
Printre cele mai importante modificari introduse de Regulamentul privind produsele cosmetice adoptat de Consiliu si de Parlament in 2009 se afla consolidarea cerintelor de
siguranta pentru produsele cosmetice.
Incepand cu data de aplicare a noilor norme, producatorii trebuie sa respecte anumite cerinte la pregatirea unui raport privind siguranta unui produs inainte de introducerea lui pe
piata, arata Agerpres. De asemenea, pe piata pot fi introduse doar produsele cosmetice pentru care o persoana juridica sau fizica este desemnata in UE drept “persoana
responsabila”.
Noul regulament privind produsele cosmetice permite identificarea cu exactitate a persoanei responsabile si precizeaza clar obligatiile acesteia. In caz de inspectie a autoritatilor
nationale de supraveghere a pietei, persoana responsabila trebuie sa aiba dosarul cu informatii despre produs disponibil si actualizat, si sa includa si o evaluare privind siguranta
acestuia.
In acelasi timp, va exista un sistem de notificare centralizata a tuturor produselor cosmetice introduse pe piata UE. Producatorul nu va trebui sa isi notifice produsul decat o
singura data, prin portalul UE de notificare a produselor cosmetice (Cosmetic Products Notification Portal – CPNP). Datele stocate in acest portal vor permite personalului
centrelor nationale de toxicologie sa aiba acces in cateva secunde la compozitia produselor, in cazul unor accidente, iar autoritatilor competente sa acceseze cu usurinta informatii
referitoare la toate produsele cosmetice introduse pe piata in UE, in scopuri de supraveghere a pietei.
O persoana responsabila va avea obligatia de a raporta efectele nedorite grave autoritatilor nationale competente. Autoritatile vor colecta si informatii provenite, de exemplu, de
la utilizatori si de la profesionisti din domeniul sanatatii, fiind obligate sa schimbe astfel de informatii cu alte state membre ale UE.
Sunt in vigoare si noi norme pentru utilizarea nanomaterialelor in produsele cosmetice. Astfel, colorantii, conservantii si filtrele UV, inclusiv cele care sunt nanomateriale, trebuie
sa fie autorizate in mod explicit. Produsele care contin nanomateriale nerestrictionate de Regulamentul privind produsele cosmetice vor fi supuse unei evaluari complete de
siguranta, la nivelul UE, in cazul in care Comisia are suspiciuni in privinta lor. Nanomaterialele vor trebui indicate in lista de ingrediente de pe eticheta folosindu-se cuvantul
“nano” intre paranteze dupa denumirea substantei.
In plus, a fost adoptat un nou regulament al Comisiei care stabileste criterii comune pentru declaratile referitoare la produsele cosmetice. Producatorii care doresc sa includa o
declaratie pe produsele lor, de exemplu “eficienta timp de 48 de ore” pentru deodorante, vor trebui sa indeplineasca sase criterii comune, respectiv conformitate juridica,
veridicitate, elemente probatorii, onestitate, echitate si alegere in cunostinta de cauza. Pe baza acestor criterii, autoritatile nationale competente vor putea sa verifice respectivele
declaratii, se mentioneaza in comunicatul CE.
Noul regulament privind produsele cosmetice, adoptat in 2009, a intrat in vigoare la 11 iulie 2013 in urma unei perioade de tranzitie care a permis industriei sa se adapteze la
noile norme.
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Cancelar ul ger man Angela Mer kel dor este o r eglementar e eur opeana pentr u
pr otejar ea datelor pr ivate de pe inter net
15 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Ziua in imagini - La o sampanie (FOTO)
• Angela Merkel are 'multe indoieli' cu privire la aderarea Turciei la UE
• Germania: Un islamist german ameninta sa o ucida pe Angela Merkel
Din aceeasi categorie:
• Secretul vitalitatii lui Putin: leacurile babesti
• Soprana celebra, declarata persona non grata in Azerbaidjan
• Mandela, amenintat ca i se va taia alimentarea cu apa si curent electric
• Din centrala Fukushima s-au scurs in ocean mii de miliarde de substante radioactive
• Cel putin 22 de ambasade SUA inchise, de teama unor atentate ale Al-Qaida
• SUA cauta un pretext pentru o confruntare cu Iranul, afirma noul presedinte iranian
• Berlusconi afirma ca este nevoie de o reforma a justitiei sau de noi alegeri

Cancelarul federal al Germaniei, Angela M erkel, a pledat duminica, intr-un interviu acordat

postului public de televiziune ARD, pentru punerea in aplicare a unei reglementari europene in vederea unei mai bune protejari a datelor private de pe internet
ale europenilor, informeaza AFP citat de Agerpres.
Merkel a cerut ca ‘societatile de pe internet, Facebook, Google si altele, sa fie obligate sa le dezvaluie tarilor europene cui transmit datele utilizatorilor lor’. O atare masura ar
urma, potrivit Angelei Merkel, sa faca parte ‘dintr-un acord european privind protectia datelor’.
In timpul unei apropiate reuniuni a ministrilor europeni de interne si ai justitiei, Germania va imbratisa ‘o pozitie foarte stricta’ in aceasta privinta, a dat asigurari Merkel.
Cancelarul federal german a evocat de asemenea rezultatele vizitei intreprinse saptamana aceasta, la Washington, de catre ministrul de interne Hans-Peter Friedrich, in vederea
obtinerii de clarificari din partea guvernului american, dupa dezvaluirile privind existenta unui program de supraveghere la nivel mondial a comunicatiilor electronice de catre
SUA. ‘I s-a spus foarte clar /ministrului de interne/ ca nu exista spionaj industrial care sa vizeze companii germane’, a subliniat Merkel.
Saptamana aceasta, intr-un interviu acordat Die Zeit, Merkel a calificat drept ‘vitala’ activitatea serviciilor de securitate in statele democratice, aparand astfel implicit autoritatile
americane.
Cu SUA ‘cooperam in lupta impotriva terorismului, dar pe de alta parte trebuie asigurata protectia datelor cetatenilor’, a declarat Merkel duminica.
Dezvaluirile fostului consultant al Agentiei americane de securitate nationala /NSA/, Edward Snowden, cu privire la programul de supraveghere al SUA au suscitat multa emotie
in Germania, tara marcata de doua dictaturi – national-socialismul, apoi comunismul in Germania de Est – si care a sistematizat spionajul cetatenilor, subliniaza AFP.
Subiectul s-a impus in campania electorala, cu peste doua luni inainte de legislative, opozitia acuzand-o pe Merkel ca ar fi fost la curent cu spionajul la adresa cetatenilor
germani.
Principalul opozant al Angelei Merkel, social-democratul Peer Steinbruck, a cerut, in editia de duminica a cotidianului german Bild, infiintarea unei comisii parlamentare de
ancheta. ‘In calitate de cancelar, Merkel a depus juramant sa protejeze poporul german. Cu toate acestea, s-a aflat ca ea a adus o masiva atingere drepturilor fundamentale ale
cetatenilor germani’, a declarat Steinbruck in interviu.
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APDRP a selectat spr e finantar e 80.000 de pr oiecte
14 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Romania a atras 5 miliarde de euro din fondurile europene pe dezvoltare rurala
• APDRP a incheiat contracte de peste 5 miliarde de euro
• APDRP: 176 de milioane de euro pentru impadurirea terenurilor agricole, in 2012
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

APDRP a platit pana in iulie 2013, aproximativ 5 miliarde de euro din fondurile alocate de Uniunea
Europeana pentru PNDR. Astfel, procentul de absorbtie a fondurilor nerambursabile acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala este
de aproximativ 58% din totalul fondurilor alocate de Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat emis de institutie.

De la demararea PNDR in anul 2008, APDRP a gestionat 141.625 de cereri de finantare, in valoare de peste 17,95 de miliarde de euro. Pana la aceasta data, au fost selectate,
pentru a primi finantare nerambursabila, 87.307 proiecte cu o valoare de peste 6,13 miliarde de euro, ceea ce reprezinta un grad de angajare de 83,48% a fondurilor publice
disponibile (finantarea Uniunii Europene si cofinantarea Guvernului Romaniei).
Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” s-a bucurat, inca de la lansarea acesteia, de un interes foarte mare. Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 22.494 de cereri de
finantare. Dintre acestea, pana in prezent au fost semnate contracte de finantare cu 11.111 tineri fermieri. Valoarea tuturor proiectelor contractate este de aproximativ 266,4
milioane de euro, iar platile efectuate catre tinerii fermieri depasesc 172,8 milioane de euro.
Pentru Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” APDRP a primit 7.851 cereri de finantare, din care au fost contractate 1.983 de proiecte cu o valoare nerambursabila
de aproximativ 749 milioane de euro. Aceasta suma reprezinta 71,79% din alocarea financiara totala de 1,04 miliarde de euro pentru aceasta masura de finantare. Totodata, au
fost efectuate plati totale, catre beneficiarii acestei masuri, de aproximativ 445 milioane de euro.
In cazul Masurii 123 „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”, 2.639 beneficiari au solicitat fonduri, fiind semnate pana in prezent 1.002 contracte de
finantare cu o valoare totala nerambursabila de 770 de milioane de euro. Aceste sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul anului 2008, dar si noua
Schema N578 din anul 2010. Pentru beneficiarii Masurii 123 au fost efectuate plati de 238 de milioane de euro, iar pentru Schemele de Ajutor de Stat XS13/2008 si
XS28/2008 de peste 76 milioane de euro. Pentru proiectele Schemei N578 au fost platiti peste 38 milioane de euro. In cazul Masurii 123, valoarea proiectelor contractate
reprezinta aproximativ 71% din totalul de peste 1 miliard de euro bani publici nerambursabili alocati pana in anul 2013.
In ceea ce priveste Masura 221 „Prima impadurire a terenurilor agricole”, care are ca scop cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie impotriva inundatiilor, a solurilor si
suprafetelor de paduri cu rol de protectie impotriva factorilor naturali, au fost depuse 52 cereri de finantare, din care au fost contractate 34 proiecte cu o valoare nerambursabila
de 3,24 milioane de euro.
Masura de „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” (Masura 312), a inregistrat 9.499 de cereri de finantare depuse, fiind contractate pana in prezent 2.823
de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproximativ 346 milioane de euro, reprezentand aproximativ 67% din suma alocata. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare
de peste 215 milioane de euro.
Pentru „Incurajarea activitatilor turistice” (Masura 313) au fost depuse 3.703 de cereri de finantare si au fost contractate 974 proiecte, in valoare de 154 milioane de euro.
Pentru proiectele contractate prin aceasta Masura au fost platiti 45,6 de milioane de euro.
Cat priveste masura de renovare si dezvoltare a satelor (Masura 322), pana in acest moment au fost depuse peste 3.225 de cereri de finantare in valoare de peste 7,63 de
miliarde de euro, suma alocata prin PNDR acestei Masuri pana in anul 2013, respectiv 1,72 de miliarde de euro fiind astfel depasita de peste 4 ori. Au fost contractate pana in
prezent 800 de proiecte cu o valoare nerambursabila de 1,72 de miliarde de euro fiind platiti peste 1 miliard de euro.
Piata Agricola
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Romania este pe pr imul loc in Eur opa cu cel mai mar e pr ocent de mame mai
tiner e de 20 de ani
12 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Mamele stiu ce e bine pentru copii: Sexul urmasilor este decis de femeie
Din aceeasi categorie:
• Tinerii de la ASSOC au ecologizat zona de langa Aeroportul Baia Mare (VIDEO)
• Mariana Campeanu: Urmarim ca tinerii sa nu devina o categorie vulnerabila
• Cresterea preturilor, pierderea locurilor de munca si diminuarea veniturilor – principalele temeri ale romanilor
• Indemnizatia medie lunara de somaj ramane 487 lei
• Ministrul Mariana Campeanu: “Somajul in randul tinerilor ar putea ajunge la 25%”
• Tinerii de la ASSOC au dansat la Muzeul Satului impreuna cu voluntari din Spania (VIDEO)
• Angajati de la Finantele Maramures, cu probleme la stomac dupa un chef

Romania este pe primul loc in Europa cu cel mai mare procent, 10,6% , de mame mai tinere de 20

de ani, in comparatie cu Elvetia care ocupa ultimul loc cu 1,1% , conform Raportului european de sanatate perinatala din 2010, aceste date fiind amintite in
contextul in care in anul 2013 Ziua M ondiala a Populatiei se concentreaza asupra sarcinii la adolescente, a informat printr-un comunicat de presa Fondul ONU
pentru Populatie, scrie Agerpres.
Potrivit aceluiasi raport, Letonia, Malta, Marea Britanie, Slovacia si Ungaria ocupa locurile intermediare cu procente in jurul valorii de 5%.
Aproximativ 16 de milioane de fete sub varsta de 18 ani nasc in fiecare an, iar alte 3,2 milioane fac avorturi nesigure. Marea majoritate, 90%, dintre adolescentele insarcinate din
tarile in curs de dezvoltare sunt casatorite, dar acest lucru nu este ca o consecinta a alegerii lor firesti si in cunostinta de cauza.
La nivel european, in mai mult de jumatate dintre tarile membre UE nasterile la mame adolescente reprezinta sub 3% din totalul nasterilor.
Sarcina la adolescente este o problema de sanatate: mamele tinere se confrunta cu un risc sporit de complicatii materne, deces si invaliditate, inclusiv fistula obstetricala, iar copiii
lor se confrunta cu riscuri mai mari. Este, de asemenea, o problema a drepturilor omului. Sarcina la adolescente inseamna de multe ori un final brusc al copilariei, o educatie
limitata si oportunitati pierdute.
Asa cum se arata in mesajul directorului executiv al Fondului ONU pentru Populatie (UNFPA), dr. Babatunde Osotimehin, scaderea numarului de sarcini la adolescente
presupune ‘angajamentul statelor, comunitatilor si indivizilor de a investi in fetele tinere, atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in curs de dezvoltare. [...] Adolescentilor si tinerilor
trebuie sa le fie furnizata o educatie sexuala comprehensiva adecvata varstei lor pentru a putea dezvolta cunostinte si abilitati necesare pentru a-si putea proteja sanatatea de-a
lungul vietii. Totusi, educatia si informarea nu sunt suficiente. Serviciile de sanatatea reproducerii de calitate trebuie sa fie disponibile pentru ca adolescentii sa poata face alegeri
informate si sa fie sanatosi. La nivel local, comunitatile trebuie sa asigure infrastructura pentru ca aceste servicii de sanatatea reproducerii sa fie furnizate intr-o maniera sensibila si
prietenoasa tinerilor’.
Raportul Mondial pentru Populatie al Fondului ONU pentru Populatie (UNFPA) ce va fi lansat in data de 23 octombrie va prezenta aceasta problema in detaliu.
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”Draga Ioane, nu fi trist, / Iubesc un capitalist”
Daca nici asta nu-l mai omoara pe Iliescu, inseamna ca pezevenghiul chiar o sa ne ingroape pe toti. Tocmai s-a aflat ca aceasta Marilyn Monroe a Romaniei (ca sa nu zic
direct aceasta Elena Udrea a Romaniei), Corina Cretu, blonda la par si rosia la suflet despre care se spunea ca l-a cucerit pe vajnicul presedinte revolutionar, a avut o
relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...
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Somajul in r andul tiner ilor da peste cap zona eur o
11 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Somajul in randul tinerilor ar putea ajunge la pragul de alarma
• Somajul in randul tinerilor da peste cap zona euro
• Rata somajului la nivel national a fost de 4,96% la 30 iunie 2013
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Rata somajului in randul tinerilor cu varsta sub 25 de ani din zona euro a crescut cu circa 50% in
ultimii cinci ani, respectiv de la aproximativ 16% in 2008 la 23,9% in luna mai a anului curent.
Cele mai mari valori din ultimii cinci ani au fost atinse in 2013 in Grecia (peste 62%) si Spania (56,5%). In UE, situatia pe acest segment a evoluat asemanator, respectiv de la
15,8% in urma cu 5 ani, la 23,1% in luna mai.
Atat in Uniunea Europeana, cat si la nivelul zonei euro, somajul la nivelul intregii piete a fortei de munca a cunoscut insa cresteri si mai abrupte de la inceputul crizei din 2008 si
pana in prezent: astfel, in perioada mentionata, rata generala a somajului in UE a crescut de la 7,1% la 11%, iar pe zona euro a ajuns de la 7,6% la 12,2%.
“Efectele implicate de cresterea somajului in general sunt multiple, insa, in cazul unei analize structurale a acestui fenomen, reiese ca manifestarile sale in randul tinerilor pot avea
urmari mult mai puternice, incepand, de exemplu, de la simpla descurajare a tinerilor in cautarea unui loc de munca si incarcarea bugetului de asigurari sociale de stat si mergand
pana la disparitia unor profesii, amploarea procesului de reconversie profesionala, costurile cu reintregrarea in piata muncii, cresterea infractionalitatii etc”, a aratat Cosmin
Enache, director in cadrul casei de brokeraj (SSIF) Equity Invest.
In Romania, somajul general este sub media UE, dar pe segmentul tinerilor se ridica la media Uniunii Europene. In perioada urmatoare se asteapta un val de cereri de
indemnizatii de somaj din partea absolventilor fara bacalaureat, ceea ce va afecta negativ statisticile ANOFM.
De altfel, specialistii apreciaza ca dinamica somajului in randul tinerilor romani este pe o panta periculoasa. Astfel, daca in ceea ce priveste rata generala a somajului (7,5%),
Romania se afla sub media UE de 11%, in ceea ce priveste tinerii, lucrurile sunt mai grave, intrucat rata somajului pe segmentul de varsta sub 25 de ani a fost de peste 23% in
primul trimestru.
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APIA: 15 iulie este ultima zi in car e pr oducator ii de lapte pot depune cer er ile
de plata
11 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• APIA: 15 iulie este ultima zi in care producatorii de lapte pot depune cererile de plata
• APIA: 15 mai, termen limita pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafata pentru 2013
• Fermierii pot fi sanctionati cu sume cuprinse intre 5% si 100% din fondurile europene daca nu respecta conditiile
Din aceeasi categorie:
• Constantin: Pretul painii va scadea odata cu reducerea TVA
• Producatorii agricoli sunt nemultumiti de preturile de achizitie a produselor agricole si solicita interventia Guvernului
• Inspectorii APIA verifica tarlalele si livezile taranilor
• APIA verifica suprafetele agricole declarate de catre fermieri in cererile unice de plata pentru anul 2013
• Peste 80% din teritoriul Romaniei este la limita incarcaturii cu nitrati
• Romania a atras 5 miliarde de euro din fondurile europene pe dezvoltare rurala
• Daniel Constantin: Toti banii europeni pe Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri au fost contractati

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste potentialilor beneficiari ca 15
iulie 2013 este ultima zi in care pot depune cererile de plata aferente anului 2013, in cadrul ‘Schemei de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de
carne de vita din zonele defavorizate’, finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), scrie Agerpres.
De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau metisii cu rase de carne. Solicitantii trebuie
sa depuna o cerere pe beneficiar pentru toate exploatatiile detinute (cu cod de exploatatie inregistrat in RNE al ANSVSA), la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se
afla exploatatia cu cel mai mare numar de animale precum si documentele specifice.
Pentru a beneficia de acest sprijin, exploatatiile trebuie sa fie localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala
PNDR 2007 – 2013; bovinele din exploatatiile pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor – RNE; detin
registrul individual al exploatatiei, actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000; bovinele din exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de
supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare
a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi.
APIA pune la dispozitia beneficiarilor cereri pretiparite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie inscris in RNE.
Nerespectarea conditiilor de eligibilitate precum si nerespectarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul
schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale, in conformitate
cu prevederile OMADR nr. 187/2011 si OMADR nr. 174/2013.
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Mai putin de 1% din r omani au car d eur opean de sanatate
11 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Asiguratii pot cere inlocuirea certificatelor provizorii cu cardurile europene de sanatate
Din aceeasi categorie:
• Romanii fug de psiholog ca dracul de tamaie, dar prefera vracii si bioenergeticienii
• Un nou pericol letal asociat paracetamolului, descoperit de autoritatile americane
• S-au tiparit primele 215.000 carduri electronice de sanatate
• CNAS: Primele 215.000 carduri electronice de sanatate, produse
• Managerul Institutului Cantacuzino, revocat din functie
• Cafeaua te salveaza de la sinucidere, dar iti inhiba creativitatea
• Romania, pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste rata alaptarii

Doar 0,6% dintre romanii care au asigurare de sanatate detineau in 2012 un card european de
asigurari sociale de sanatate (CEASS), cel mai scazut raport din UE din acest punct de vedere.
In Italia, acesta este de 100%, in Cehia si Austria de 96%, in Slovacia de 35%, in Polonia de 3,9% si in Bulgaria de 3,6%, releva un comunicat dat publicitatii de Comisia
Europeana (CE) si preluat de Agerpres.

Conform informatiilor CE, in 2012 s-au eliberat in Romania 286.553 de CEASS, numarul celor aflate in circulatie fiind de 109.210. De asemenea, in 76.827 de cazuri au fost
eliberate Certificate Provizorii de Inlocuire (CPI). Raportul dintre numarul persoanelor asigurate, 18.290.954, si cel al CEASS in circulatie a fost in 2012 de 0,6%, cel mai
scazut din intreaga UE plus Elvetia, Liechtenstein, Norvegia si Islanda.
Peste 190 de milioane de persoane detin un card european de asigurari sociale de sanatate (CEASS), care le permite sa obtina ingrijiri medicale de urgenta, bucurandu-se astfel
de vacante lipsite de griji atunci cand calatoresc in UE, Elvetia, Liechtenstein, Norvegia si Islanda. Numarul titularilor de CEASS a crescut in mod constant, in 2012
inregistrandu-se 15 milioane de noi cetateni care detin un CEASS comparativ cu anul precedent, informeaza sursa citata.
Cardul confirma dreptul unei persoane de a primi tratamente de urgenta in cadrul sistemului public de sanatate al tarii gazda in aceleasi conditii si la acelasi pret ca si cetatenii tarii
respective. CEASS este eliberat gratuit de catre furnizorul national de servicii de asigurari de sanatate din tara de origine si nu poate fi utilizat pentru a acoperi tratamentele
planificate in alta tara.
Spitalele care asigura servicii de sanatate publica sunt obligate sa recunoasca CEASS. In marea majoritate a cazurilor, pacientii care prezinta CEASS beneficiaza de asistenta
medicala necesara, iar costurile le sunt rambursate fara probleme. In cazul in care cardul nu este acceptat, pacientii trebuie sa contacteze autoritatea de sanatate relevanta din
tara pe care o viziteaza.
In cazul unui nou refuz, pacientii pot sa solicite asistenta din partea autoritatilor din domeniul sanatatii din tara lor de origine si, in ultima instanta, sa contacteze Comisia
Europeana. CE poate investiga reclamatiile si supune problema autoritatilor din tara in cauza, astfel cum a fost recent cazul Spaniei, unde a fost declansata o procedura de
infringement pentru neaplicarea legislatiei UE privind utilizarea CEASS.
CE face public faptul ca exista o aplicatie CEASS, inclusiv in limba romana, pentru telefoane de tip smartphone si tablete care cuprinde informatii despre card, numerele de
telefon de urgenta, tratamentele care sunt acoperite si costurile, precum si despre cum poate fi depusa o cerere de rambursare si cui trebuie sa se adreseze cei care pierd cardul.
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”Draga Ioane, nu fi trist, / Iubesc un capitalist”
Daca nici asta nu-l mai omoara pe Iliescu, inseamna ca pezevenghiul chiar o sa ne ingroape pe toti. Tocmai s-a aflat ca aceasta Marilyn Monroe a Romaniei (ca sa nu zic
direct aceasta Elena Udrea a Romaniei), Corina Cretu, blonda la par si rosia la suflet despre care se spunea ca l-a cucerit pe vajnicul presedinte revolutionar, a avut o
relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...
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O misiune comuna FMI-CE va veni in Romania
09 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Samsung lanseaza, joi, in Romania noul smartphone Galaxy S4 Zoom
• FMI prezinta miercuri concluziile discutiilor de la Bucuresti privind un nou acord cu Romania
• Mai exista romani in Romania?
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

O misiune comuna a Fondului M onetar International si Comisiei Europene se va deplasa la
Bucuresti pentru discutii cu autoritatile romane, care vor incepe la 17 iulie si vor continua pana la sfarsitul lunii, potrivit unui comunicat al M inisterului
Finantelor Publice remis, scrie Agerpres.
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, a participat pe 9 iulie la reuniunea Consiliului ECOFIN, la Bruxelles, iar la reuniunea extraordinara a Comitetului Economic si
Financiar, care a avut loc inaintea reuniunii Consiliului Ecofin, statele membre au primit favorabil, in unanimitate, solicitarea Romaniei pentru incheierea unui nou program
preventiv, impreuna cu FMI.
‘S-a stabilit ca o misiune comuna FMI-Comisia Europeana se va deplasa la Bucuresti pentru discutii cu autoritatile romane, care vor incepe la 17 iulie si vor continua pana la
sfarsitul lunii. Decizia oficiala privind programul preventiv urmeaza a fi luata la ECOFIN in 15 octombrie’, precizeaza comunicatul MFP.
Reuniunea a fost prima la care Croatia a participat in calitate de stat membru al UE. Ministrul Voinea a salutat aderarea la UE a Croatiei si a exprimat sprijinul Romaniei pentru
programul semestrial al Presedintiei lituaniene.
De asemenea, ECOFIN a adoptat oficial decizia privind aderarea Letoniei la Zona Euro, ceea ce confirma atat caracterul deschis al proiectului euro cat si interesul statelor noneuro de a adera.
La ECOFIN s-a subliniat faptul ca 2013 este primul an in care statele membre din zona euro vor trebui sa primeasca acceptul Comisiei Europene pentru proiectele de buget,
fapt care atesta intarirea guvernantei economice in zona euro.
Ministrul Liviu Voinea a avut o serie de discutii informale cu omologi din state membre, Comisia Europeana si Presedintele Comitetului Economic si Financiar, prilej cu care a
exprimat si aprecierea pentru sustinerea acordata solicitarii Romaniei.
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Zona eur o: Acor d pentr u plata a 4 miliar de de eur o catr e Gr ecia “in
ur matoar ele saptamani”
09 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Grecia risca blocarea urmatoarei transe de 8,1 miliarde de euro din asistenta internationala
• Oficialii ciprioti nu iau in calcul varianta iesirii din zona euro
• Victor Ponta crede ca 2020 e o tinta mai credibila pentru aderarea Romaniei la zona euro
Din aceeasi categorie:
• Secretul vitalitatii lui Putin: leacurile babesti
• Soprana celebra, declarata persona non grata in Azerbaidjan
• Mandela, amenintat ca i se va taia alimentarea cu apa si curent electric
• Din centrala Fukushima s-au scurs in ocean mii de miliarde de substante radioactive
• Cel putin 22 de ambasade SUA inchise, de teama unor atentate ale Al-Qaida
• SUA cauta un pretext pentru o confruntare cu Iranul, afirma noul presedinte iranian
• Berlusconi afirma ca este nevoie de o reforma a justitiei sau de noi alegeri

M inistrii de finante din zona euro au cazut de acord luni seara sa plateasca Greciei 4 miliarde de

euro “in urmatoarele saptamani”, in cadrul celui de-al doilea plan de salvare de care beneficiaza tara, a declarat o sursa diplomatica europeana, informeaza
AFP citat de Agerpres.
Circa 2,5 miliarde de euro vor veni de la fondul de sprijin al zonei euro si 1,5 miliarde de la bancile centrale europene, care vor restitui dobanzi asupra datoriei Greciei, a detaliat
aceasta sursa, citand o transa totala de ajutor ce se ridica la 6,8 miliarde de euro. Platile prevazute in luna iulie vor fi conditionate de respectarea anumitor angajamente, a
precizat presedintele Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem.
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Daca nici asta nu-l mai omoara pe Iliescu, inseamna ca pezevenghiul chiar o sa ne ingroape pe toti. Tocmai s-a aflat ca aceasta Marilyn Monroe a Romaniei (ca sa nu zic
direct aceasta Elena Udrea a Romaniei), Corina Cretu, blonda la par si rosia la suflet despre care se spunea ca l-a cucerit pe vajnicul presedinte revolutionar, a avut o
relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...
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Destinatii de vacanta: Cr oatia, noua stea a tur ismului eur opean
08 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Destinatii de vacanta: La vita e bella in Bibione, Lignano si Caorle
• Destinatii de vacanta: Mallorca – unul dintre cele mai frumoase locuri din lume
• Capitala croata paralizata de un strat de zapada record in 84 de ani
Din aceeasi categorie:
• Turisti invitati sa cucereasca marile si oceanele, in croaziere memorabile
• Destinatii de vacanta: De ce sa alegi Turcia vara asta. Vezi imagini (VIDEO)
• Destinatii de vacanta: Bulgaria, statiuni primitoare pe litoralul Marii Negre
• Destinatii de vacanta: Tunisia, tara in care valurile Mediteranei le intalnesc pe ale Saharei
• Destinatii de vacanta: La vita e bella in Bibione, Lignano si Caorle
• Destinatii de vacanta: Rasfat turistic pe Riviera Maya, in Mexic
• Nu rata oferta verii! Last minute: Platesti un bilet si mai ai unul pentru o vacanta in Creta

M ulte porti i s-au deschis Croatiei o data cu intrarea in Uniunea Europeana, insa si turistilor,
carora le este mult mai simplu sa viziteze tara situata in nord-vestul Peninsulei Balcanice, pe tarmul M arii Adriatice, precum si cele peste o mie de insule pe
care le are.

Croatia se invecineaza cu Ungaria la nord-est, cu Serbia la est, cu Bosnia si Hertegovina la sud-est, cu Muntenegru la sud-est, cu Marea Adriatica la sud-vest si cu Slovenia la
nord-vest, fiind a 127-a tara din lume ca marime cu cei 56.594 km patrati. Tara este impartita in 20 de diviziuni administrative si capitala Zagreb, cel mai mare oras al Croatiei.
Frumusetea peisajului este cea care a transformat micutul stat in noua stea a turismului european. In Croatia intalnesti si munti – Alpii Dinarici, si dealuri – Hrvatsko Zagorje, si
campii, dar si plaje spectaculoase. Relieful carstic compune aproape jumatate din Croatia si in special se remarca in Alpii Dinarici. De altfel, in Croatia exista multe pesteri de
mare adancime. Cel mai inalt varf este Dinara (1.831 m), aflat la frontiera cu Bosnia si Hertegovina.

Croatia insulara consta din peste o mie de insule si insulite de diverse dimensiuni, dintre care 48 sunt locuite permanent. Cele mai mari insule sunt Cres si Krk, fiecare dintre ele
cu o suprafata de 405 km patrati.

In Croatia exista 444 de zone protejate, cuprinzand 9% din suprafata tarii. Printre acestea se numara 8 parcuri nationale, doua rezervatii stricte si 10 parcuri ale naturii. Cea mai
celebra zona protejata si cel mai vechi parc national din Croatia este Parcul National Lacurile Plitvice, inclus in patrimoniul mondial UNESCO. Este un sistem de 16 lacuri legate
de cascade peste corpuri de dolomit si calcar. Lacurile sunt celebre pentru culorile lor distinctive, de la turcoaz, la verde inchis, cenusiu si albastru.

Cu asemenea minunatii naturale, nu e de mirare ca tot mai multe persoane au inceput sa caute Croatia, ceea ce a facut ca turismul sa produca pana la 20% din PIB-ul tarii.
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Minister ul Fondur ilor Eur opene: Rata de absor btie cur enta a fondur ilor
eur opene a ajuns la peste 19%
07 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Rata de absorbtie a fondurilor europene a ajuns la 21%
• Rata de absorbtie a fondurilor europene a ajuns la aproximativ 20%
• Ministerul Fondurilor Europene: Rata de absorbtie curenta a fondurilor europene a ajuns la peste 19%
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Rata de absorbtie curenta a fondurilor europene a ajuns la peste 19% la data de 5 iulie, ca urmare

a solicitarii de noi rambursari de fonduri Comisiei Europene, a informat un comunicat transmis duminica de M inisterul Fondurilor Europene, informeaza
Agerpres.
Conform sursei citate, saptamana trecuta, Romania a transmis Comisiei Europene documentele pentru rambursarea a inca 135 milioane de euro prin intermediul Programului
Operational Sectorial Transport (POS Transport). Astfel, valoarea totala a fondurilor solicitate Comisiei pentru rambursare prin intermediul POS Transport este de peste 655
milioane de euro.
‘Succesul inregistrat de Guvernul Romaniei in a debloca recent al treilea program presuspendat de catre Comisia Europeana in trecut, Programul Operational Sectorial
Transport, are efectul scontat asupra absorbtiei fondurilor europene. Suma solicitata pentru a fi rambursata prin intermediul celor sapte programe operationale ajunge astfel la
aproximativ 3,7 miliarde de euro in prezent, un avans substantial care ne ajuta sa acoperim riscul de dezangajare automata a fondurilor europene’, a declarat Ministrul Fondurilor
Europene, Eugen Teodorovici, citat de comunicat.
La inceputul lunii februarie 2013, Comisia Europeana a decis reluarea platilor pentru Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane, iar rata de absorbtie curenta a ajuns
la 16,62% in prezent pe acest program.
La sfarsitul lunii aprilie 2013, Comisia a reluat platile pentru Programul Operational Regional, iar rata de absorbtie curenta la nivelul acestui program a ajuns la aproape 33% in
prezent.
Suma rambursata Romaniei de catre Comisia Europeana este in valoare de aproximativ trei miliarde de euro in prezent, nivel care reprezinta 15,30% din fondurile alocate de
Uniunea Europeana.
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HHC s-a alatur at campaniei “Usi Deschise – Sfar situl institutionalizăr ii
copiilor “in Eur opa”. Vezi in ce consta
07 Jul 2013 comentariu nou
Din aceeasi categorie:
• Tinerii de la ASSOC au ecologizat zona de langa Aeroportul Baia Mare (VIDEO)
• Mariana Campeanu: Urmarim ca tinerii sa nu devina o categorie vulnerabila
• Cresterea preturilor, pierderea locurilor de munca si diminuarea veniturilor – principalele temeri ale romanilor
• Indemnizatia medie lunara de somaj ramane 487 lei
• Ministrul Mariana Campeanu: “Somajul in randul tinerilor ar putea ajunge la 25%”
• Tinerii de la ASSOC au dansat la Muzeul Satului impreuna cu voluntari din Spania (VIDEO)
• Angajati de la Finantele Maramures, cu probleme la stomac dupa un chef

La Bruxelles, in cadrul Parlamentului European, Hope and Homes for Children (HHC) a lansat,
alaturi de Eurochild, initiativa si campania:„Opening Doors”, dedicata dezinstitutionalizarii copiilor. Campania de Advocacy si Awareness se va desfasura la
nivel european si pleaca de la premisa demonstrata ca institutionalizarea este daunatoare dezvoltarii normale a copiilor.
“Scopul campaniei este de a imbunatati calitatea vietii copiilor si tinerilor institutionalizati, supusi riscului institutionalizarii sau care parasesc mediul institutional. Dorim sa realizam

acest lucru promovand tranzitia de la ingrijirea de tip institutional la cea de tip familial, numita si dezinstitutionalizare (DI).
Facem un apel catre guvernele nationale sa isi asume responsabilitatea pentru sustinerea familiilor si crearea de alternative de ingrijire de calitate pentru copii. Oferind exemple de
practici pozitive desfasurate de catre ONG-uri pe intreg teritoriul Europei, speram sa fim de ajutor guvernelor in acest proces. Facem un apel si catre Uniunea Europeana sa
mentina dezinstitutionalizarea pe o pozitie prioritara pe agenda politica si sa sustina progresul la nivel national”, spus cei de la HHC.
In Romania, saracia si destramarea familiilor reprezinta principalele motive pentru separarea copiilor de familiile lor. Copiii cu parinti someri, din familii monoparentale si cei
expusi violentei domestice sunt cei mai vulnerabili fata de separarea de familie. Copiii cu nevoi speciale, indiferent de varsta, sunt si ei supusi riscului de institutionalizare si au un
acces limitat la sisteme de ingrijire de tip familial: doar 20% dintre copiii plasati in asistenta maternala au nevoi speciale. Mai mult de 60% dintre copiii din cele 184 de institutii
de tip vechi ramase au nevoi speciale.
“Noi credem ca sfarsitul institutionalizarii in Europa este posibil, si putem realiza acest lucru prin plasarea intereselor copiilor inapoi in inima sistemelor europene de protectie a
copilului. Deciziile corecte si vointa politica pot transforma vietile a sute de mii de copii din toata Europa”, au adaugat reprezentantii HHC Romania.
ZiarM M .ro
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UE cauta solutii pentr u munca la negr u
07 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• UE cauta solutii pentru munca la negru
• Inspectia Muncii a aplicat in primul semestru amenzi de 57 milioane lei pentru munca la negru
• Un sfert dintre angajatii la negru din Romania detin diplome universitare
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Comisia Europeana a lansat o consultare cu reprezentantii sindicatelor si ai patronatelor privind
masurile care ar putea fi luate pentru a preveni si a descuraja munca nedeclarata.
Oficialii europeni sunt de parere ca reducerea fenomenului muncii la negru ar duce la scaderea somajului, informeaza yahoo.ro.
“Instituirea unor modalitati mai eficiente de combatere a muncii la negru ar ajuta statele membre UE sa indeplineasca obiectivele strategiei Europa 2020 care constau in
garantarea faptului ca 75 % din persoanele cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani au un loc de munca si in reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului de persoane care
sufera sau sunt amenintate de saracie si de excluziune sociala”, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene.
Angajatii si organizatiile patronale pot sa-si prezinte opiniile si comentariile pana la 20 septembrie 2013.
„Munca nedeclarata este un flagel, lucratorii sunt expusi unui risc crescut de saracie si unor conditii de munca potential periculoase. Fenomenul submineaza siguranta locurilor de
munca, accesul lucratorilor la pensii si la asistenta medicala. Munca nedeclarata priveaza guvernele de venituri fiscale si de cotizatii la asigurarile sociale. Guvernele, angajatorii si
sindicatele ar trebui sa colaboreze la nivelul UE pentru a preveni si a descuraja munca nedeclarata”, a declarat László Andor, comisarul pentru ocuparea fortei de munca, afaceri
sociale si incluziune.
Consultarea va permite Comisiei sa puna in aplicare obiectivele politicilor de combatere a muncii nedeclarate, stabilite in aprilie 2012 in Pachetul privind ocuparea fortei de
munca.
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Comisia Eur opeana va deconta 368 milioane de eur o pentr u pr oiecte
finantate din POS-T
06 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Romania trebuie sa returneze CE aproape 700 de milioane de euro
• Comisia Europeana: Economia Romaniei va creste cu 1,6% in 2013 si cu 2,2% in 2014
• Romania risca noi sanctiuni din partea Comisiei Europene
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Comisia Europeana va deconta, in perioada urmatoare, 368 milioane de euro pentru proiecte

finantate din Programului Operational Sectorial Transport (POS-T) 2007-2013, potrivit unui comunicat de presa al M inisterului Transporturilor remis, vineri,
AGERPRES.
‘Comisia Europeana a aprobat deja rambursarea sumei de 172 milioane euro, 52,7 milioane euro se afla in curs de aprobare la CE, iar in perioada urmatoare, Autoritatea de
Plati din cadrul Ministerului Finantelor Publice va transmite pentru decontare cheltuieli in valoare de 143,16 milioane euro. Prin rambursarea sumei de 368 milioane euro, gradul
de absorbtie al POS Transport va creste in luna iulie la 14,91%, de la 10,62%’, se arata in document.
De asemenea, la nivelul AM POS Transport sunt in curs de autorizare cheltuieli in valoare de 207,5 milioane euro, procedura care are termen de finalizare 15 august 2013.
‘Astfel, in doar doua luni de la deblocare, valoarea sumelor rambursate pentru POS Transport se ridica la 881,3 milioane euro, iar gradul de absorbtie va ajunge la 19,5%.
Mentionam ca in perioada 2007- 2012 suma rambursata de Comisia Europeana a fost de 478 milioane euro’, informeaza Ministerul Transporturilor.
Incepand cu data de 21 iunie 2013 au fost reluate platile pentru Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013, in urma implementarii celor 8 masuri impuse prin
scrisorile de pre-suspendare si de incetare a platilor, transmise de catre Comisia Europeana in iunie, respectiv decembrie 2012.
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Cipr u a demar at o ancheta penala asupr a cr izei bancar e
05 Jul 2013 comentariu nou
Din aceeasi categorie:
• Secretul vitalitatii lui Putin: leacurile babesti
• Soprana celebra, declarata persona non grata in Azerbaidjan
• Mandela, amenintat ca i se va taia alimentarea cu apa si curent electric
• Din centrala Fukushima s-au scurs in ocean mii de miliarde de substante radioactive
• Cel putin 22 de ambasade SUA inchise, de teama unor atentate ale Al-Qaida
• SUA cauta un pretext pentru o confruntare cu Iranul, afirma noul presedinte iranian
• Berlusconi afirma ca este nevoie de o reforma a justitiei sau de noi alegeri

Autoritatile cipriote au anuntat ca au demarat o ancheta penala pentru a determina
responsabilitatile in declansarea crizei financiare care a obligat insula sa solicite un plan de asistenta insotit de conditii draconice.
Procurorul general, Petros Klerides, a precizat ca ancheta penala se va concentra pe eventualele delicte comise intre 2006 si 2013 de persoane susceptibile sa fie vinovate de
criza economica.
Potrivit presei locale, ancheta se va concentra pe transferurile de fonduri spre Grecia de la banca Laiki, care intre timp a fost inchisa, pe achizitiile masive de obligatiuni grecesti

de catre Laiki si Bank of Cyprus, precum si pe dezvoltarea operatiunilor externe ale celor doua banci cipriote.
Anuntul vine dupa ce comisia speciala, compusa din trei fosti judecatori de la Curtea Suprema, care a fost numita in urma cu trei luni pentru a analiza motivele crizei economice, a
decis ca nu poate investiga dosare care sunt in prezent in justitie. Insa Guvernul de la Nicosia a decis ca membrii comisiei sa continue sa lucreze in paralel cu ancheta penala,
arata Agerpres.
In schimbul unui imprumut de 10 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeana si Fondul Monetar International, Cipru a fost nevoit sa accepte sa-si reduca drastic sectorul
bancar, restructurand prima sa banca, Bank of Cyprus (BoC), si lichidand-o pe cea de-a doua, Laiki.
Ciprul a devenit a cincea tara dintre cele 17 state ale zonei euro care va beneficia de asistenta financiara internationala, dupa Grecia, Irlanda, Portugalia si Spania.
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Guver nul a apr obat un nou impr umut pentr u plata factur ilor catr e
beneficiar ii de fondur i eur opene
05 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Rata de absorbtie a fondurilor europene a ajuns la 21%
• Rata de absorbtie a fondurilor europene a ajuns la aproximativ 20%
• Ministerul Fondurilor Europene: Rata de absorbtie curenta a fondurilor europene a ajuns la peste 19%
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un nou imprumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la

dispozitia autoritatilor de management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata facturilor catre beneficiarii de fonduri europene, a anuntat
joi M inisterul Fondurilor Europene printr-un comunicat, transmite Agerpres.
“Guvernul Romaniei a aprobat astazi un imprumut in valoare de aproximativ 1,3 miliarde de lei, care va asigura resursele necesare pentru efectuarea de noi plati catre beneficiari.
Alocarea de noi fonduri demonstreaza angajamentul ferm al Guvernului de a sustine in continuare implementarea proiectelor finantate din fondurile UE. In acelasi timp noul
imprumut sprijina majorarea ratei de absorbtie deoarece banii achitati beneficiarilor vor fi rambursati Romaniei de catre Comisia Europeana dupa ce vor fi transmise documentele
necesare”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Noile fonduri vor fi folosite pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de finantari contractate prin intermediul a cinci programe: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, Programul Operational Sectorial Mediu, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Programul Operational Regional, respectiv
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.
Pentru plata facturilor catre beneficiarii proiectelor finantate prin intermediul Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost alocate fonduri in valoare de
450 de milioane de lei.
Totodata, pentru efectuarea de plati catre beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata suma de 350 de milioane de lei, iar pentru achitarea facturilor
eligibile prezentate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – aproximativ 270 milioane de lei.
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relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...
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Scopul Ser biei este de a fi ur matoar ea tar a ce se alatur a Uniunii Eur opene,
asigur a Dacic
05 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Serbia vrea ca in cinci ani sa fie membra a Uniunii Europene
• Premierul Serbiei: "Kosovo nu mai este al nostru"
• Ivica Dacic isi exprima convingerea ca Romania nu va impune conditii Serbiei in procesul de aderare la UE
Din aceeasi categorie:
• Secretul vitalitatii lui Putin: leacurile babesti
• Soprana celebra, declarata persona non grata in Azerbaidjan
• Mandela, amenintat ca i se va taia alimentarea cu apa si curent electric
• Din centrala Fukushima s-au scurs in ocean mii de miliarde de substante radioactive
• Cel putin 22 de ambasade SUA inchise, de teama unor atentate ale Al-Qaida
• SUA cauta un pretext pentru o confruntare cu Iranul, afirma noul presedinte iranian
• Berlusconi afirma ca este nevoie de o reforma a justitiei sau de noi alegeri

Premierul sarb Ivica Dacic a afirmat joi ca scopul Serbiei este de a fi urmatorul stat ce se va

alatura Uniunii Europene, relateaza Tanjug citata de Agerpres.
Cu ocazia unei conferinte de presa la capatul unei intrevederi cu Raportorul Parlamentului European pentru Serbia Jelko Kacin, Dacic a explicat ca nu este timp de pierdut si a
anuntat ca dialogul Belgrad-Pristina va continua la Bruxelles saptamana viitoare.
Sefa diplomatiei europene Catherine Ashton ar urma sa viziteze Belgradul la 9 iulie, iar comisarul pentru extindere si politica europeana de vecinatate Stefan Fule este asteptat in
capitala sarba la 17 iulie, insotit de personal cu profil tehnic pentru a discuta probleme operationale legate de negocierile de aderare ale Serbiei, a adaugat premierul.
Trebuie sa ne pregatim pentru negocierile de aderare cat putem de bine, sa desemnam un negociator-sef si sa formam echipe de negociere. Serbia ar trebui sa se pregateasca
mai intai pentru procesul de ‘screening’, iar dupa aceea pentru prima conferinta interguvernamentala pe care Consiliul European a prevazut-o cel tarziu in ianuarie 2014, a mai
spus Ivica Dacic.
‘Daca toate acestea vor fi rezolvate cu succes, aceasta conferinta ar putea avea loc chiar si inainte de luna ianuarie’, a subliniat seful de guvern, asigurand ca Serbia va continua
sa efectueze reforme interne si sa implementeze acordul de la Bruxelles. ‘Daca totul decurge conform planului, Serbia s-ar putea astepta la un progres rapid’, a conchis inaltul
responsabil.
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Daca nici asta nu-l mai omoara pe Iliescu, inseamna ca pezevenghiul chiar o sa ne ingroape pe toti. Tocmai s-a aflat ca aceasta Marilyn Monroe a Romaniei (ca sa nu zic
direct aceasta Elena Udrea a Romaniei), Corina Cretu, blonda la par si rosia la suflet despre care se spunea ca l-a cucerit pe vajnicul presedinte revolutionar, a avut o
relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...
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Call Center pentr u somer i, incepand de luni
05 Jul 2013 comentariu nou
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

de luni, 8 iulie.

Primul Call Center al Serviciului Public de Ocupare (SPO) din Romania devine functional, incepand

Specialistii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) vor raspunde la telefonul 021/4444-000 (tarif normal), oferind informatii si indrumare somerilor si
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Programul de functionare este de luni pana joi intre orele 9.00-16.00, iar vineri de la 9.00 la 13.00.
Testarea si calibrarea functionarii noului serviciu au fost incheiate, primele 200 de apeluri telefonice confirmand ca, din 8 iulie, toti cei interesati pot lua legatura cu specialistii

ANOFM. Sistemul achizitionat (centrala telefonica si software specializat) permite 24 de apeluri in asteptare.
Call Center-ul este instalat la sediul ANOFM si dotat cu opt posturi de lucru conectate la un server central in care au fost incarcate trei baze de date, referitoare la beneficiari si
nevoile acestora, legislatia la zi, institutiile corespondente sau competente sa rezolve solicitarile primite.
Proiectul are un buget total de 10,7 milioane lei, din care 75% este finantare nerambursabila de la Fondul Social European.
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Zahar ul, mai scump in Romania decat in toate tar ile din r egiune
04 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Pungi de zahar, faina si orez mai usoare decat spune legea, in supermarketurile din Baia Mare
• Anul 2012, unul dintre cei mai buni pentru vinul romanesc
• Un studiu britanic distruge mitul batonului de cereale sanatos
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Pretul mediu de retail al unui kilogram de zahar este de 1,6 dolari in Romania, fiind de peste patru
de ori mai mare decat cel la care este tranzactionat pe bursa, respectiv de 35,9 centi pe kilogram, la sfarsitul lunii iunie, se arata intr-o analiza a XTB Romania,
scrie Agerpres.

“Pretului de retail al zaharului a crescut in continuu incepand cu anul 2006, desi pe bursa cotatiile zaharului au scazut constant in ultimii doi ani. Spre exemplu, la inceputul lunii
iunie a acestui an zaharul se tranzactiona pe bursa la cel mai scazut nivel din ultimii trei ani, de 28,6 centi pe kilogram, cu aproximativ 40% mai putin fata de 2011. In toata
aceasta perioada, contrar evolutiei de pe piata bursiera, pretul de retail a crescut cu aproximativ 25%. Totusi, chiar si in aceste conditii, vanzarile de zahar au continuat sa
creasca in Romania, atat catre retaileri, cat si catre producatorii de bauturi racoritoare. Spre exemplu, Agrana, unul dintre cei mai mari actori de pe piata zaharului, a inregistrat
anul trecut, pe piata locala, o crestere a vanzarilor cu 19,8%”, se spune in analiza XTB Romania.
Potrivit aceleiasi analize, acelasi trend de crestere a preturilor de retail poate fi observat si in alte state europene, dar nu de aceeasi amplitudine ca in Romania. Mai mult, in toate
aceste tari, zaharul se vinde mai ieftin decat in Romania. Astfel, in Polonia pretul mediu de retail al unui kilogram de zahar este de 1,2 dolari, in Cehia este de 0,9 dolari, iar in
Bulgaria de 1,4 dolari.
Analistii XTB Romania arata ca pretul din magazine este ridicat in Romania si din cauza nivelului TVA, practicat nediferentiat la produsele de baza, acestea fiind taxate similar
celorlalte bunuri, cu 24%.
“Spre deosebire de tara noastra, in majoritatea tarilor membre ale UE se aplica o cota redusa de TVA la alimentele de baza, cuprinsa intre 5% si 20%. Totusi, chiar si excluzand
contributia TVA-ului, pretul in Romania ramane cel mai ridicat din regiune (1,3 dolari in Romania, comparativ cu 1,1 in Polonia, 0,8 in Cehia, 1,2 in Bulgaria). Chiar si in
Ungaria, singura tara europeana care practica un nivel al TVA-ului mai ridicat decat in Romania, aplicabil inclusiv in cazul alimentelor de baza, zaharul se vinde mai ieftin,
respectiv cu 1,4 dolari pe kilogram”, precizeaza analistii XTB Romania.
Un alt factor care contribuie la cresterea pretului pe care il plateste consumatorul final este reprezentat de costurile administrative si de productie.
Potrivit analizei, practica arata ca aceasta componenta nu depaseste de regula 20% din pretul final. De asemenea, in Romania productivitatea este relativ scazuta fata de tarile
vestice – productia locala medie este de 40 de tone la hectar, in timp ce tarile vestice obtin productii spre 60 de tone pe un hectar.
“In ceea ce priveste perspectivele pe termen mediu, la nivel global piata zaharului ramane dezechilibrata, ceea ce se va reflecta in pretul tranzactionat – conform datelor F.O.
Licht, productia globala de zahar este estimata pentru sezonul 2012 – 2013 la 183,1 milioane de tone, in timp ce consumul este estimat la 168,7 milioane de tone. In conditiile
acestui dezechilibru intre cerere si oferta, scaderea pretului sub 33,3 centi pe kilogram este posibila, neexistand niciun semnal din punct de vedere tehnic ca pretul va ramane la
acest nivel. Urmatorul pret de referinta de urmarit ar putea fi in zona 30,2 centi, iar apoi spre 26,10 centi”, se mai spune in analiza XTB Romania.
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Romania a inr egistr at cea mai mar e scader e a comer tului cu amanuntul din
UE, in luna mai
03 Jul 2013 comentariu nou
Articole pe aceeasi tema:
• Volumul cifrei de afaceri in comertul cu autovehicule si motociclete a scazut cu 4,5%, in zece luni
• Aproape 80% dintre activitatile de export-import ale Romaniei au fost realizate cu Germania si Italia, in 2011
Din aceeasi categorie:
• Vesti bune: Dobanda legala a scazut de la 5% la 4,5%
• 75.000 de puncte de vanzare a painii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie
• Satu Mare: Investitie de 65 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic
• Parc fotovoltaic la Tamasesti, avizat de ANRE
• Aproximativ 43.000 de absolventi s-au inregistrat pentru indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni
• Ministerul Agriculturii intentioneaza sa reglementeze piata produselor traditionale
• Romania a inregistrat in primele patru luni un excedent de 44,3 milioane euro in comertul cu tutun si bauturi

Volumul comertului cu amanuntul in Romania a scazut cu 3,0% in luna mai 2013 comparativ cu luna
aprilie 2013, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata de o tara membra a Uniunii Europene, arata datele prezentate, miercuri, de Oficiul European de

Statistica (Eurostat), transmite Agerpres.
De altfel, in randul celor 27 de state membre UE comertul cu amanuntul a scazut doar in trei state: Romania (minus 3%), Ungaria (minus 0,4) si Bulgaria (minus 0,3%). In zona
euro comertul cu amanuntul a crescut cu 1,0% iar in Uniunea Europeana s-a inregistrat o crestere de 1,2%.
Este pentru prima data in ultimele patru luni cand volumul comertului cu amanuntul a crescut in zona euro. Economistii intervievati de Reuters se asteptau la o crestere de 0,2%.
Cresterea lunara a vanzarilor cu amanuntul a fost stimulata de vanzarile de alimente, bauturi si tigari precum si de vanzarile de produse electronice si computere, semn ca
gospodariile ar putea ajuta la relansarea economiei.
In ritm anual, luna mai 2013 comparativ cu luna mai 2012, comertul cu amanuntul a inregistrat o scadere sub asteptari de 0,1% in zona euro in timp ce au crescut cu 0,5% in
Uniunea Europeana. Si in acest caz Romania a inregistrat una din cele mai mai scaderi din UE (minus 4,4%), fiind devansata doar de Spania unde comertul cu amanuntul a
inregistrat o scadere de 6,3% in ritm anual.
Potrivit cifrelor comunicate de Institutul National de Statistica (INS), volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a
scazut in luna mai cu 2,7% fata de luna precedenta. Datele ajustate in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate arata o scadere cu 3%. Fata de luna
corespunzatoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut atat ca serie bruta cat
si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 4,4 %, respectiv cu 3,3%.
Îmi place

1

D istr ibuie

0

Tw eet

0

Taguri:
comert romania comertului cu amanuntul din UE

Responsabilitatea comentariilor apartine exclusiv celor care le fac
Adaugă un comentariu...
Com e nt e a z ă

A v ertisment: acest plugin pentru comentarii funcţionează în modul de compatibilitate, dar nu conţine încă postări. Ia
în considerare specificarea unui „href” explicit, aşa cum este sugerat în documentaţia modulului de comentarii, pentru
a beneficia de toate caracteristicile programului plugin.
P lugin social F acebook

Ziar MM.r o
Like

7,466

Follow @ziar m m r o

433 follow ers

Comentariu nou
Nume (necesar)
E-Mail (nu va fi publicat) (necesar)
Website

Trimite

”Draga Ioane, nu fi trist, / Iubesc un capitalist”
Daca nici asta nu-l mai omoara pe Iliescu, inseamna ca pezevenghiul chiar o sa ne ingroape pe toti. Tocmai s-a aflat ca aceasta Marilyn Monroe a Romaniei (ca sa nu zic
direct aceasta Elena Udrea a Romaniei), Corina Cretu, blonda la par si rosia la suflet despre care se spunea ca l-a cucerit pe vajnicul presedinte revolutionar, a avut o
relatie de mai bine de 10 ani cu Colin Powell, fost secretar de...

