Tipareste

ANCHETA - Aproximativ 3.000 de cai, in
centrul unui nou scandal al carnii in Europa
31.08.2013 18:20:50
Filiera carnii de cal este afectata din nou de un trafic, in Europa, cu carne improprie consumului,
care ar viza cel putin 3.000 de cai, dupa scandalul lasagnei cu carne de cal din iarna.
"Apreciem la 3.000 numarul cailor exportati de filiera vizata", a declarat pentru AFP procurorul Brice Robin,
precizand ca o procedura judiciara a fost lansata la sfarsitul lui iunie, de catre autoritatile in
domeniul sanatatii din Marsilia, competente in trei regiuni in sudul Frantei.
"Aceasta este o filiera cu Belgia", a subliniat el. "Caii par sa provina din Olanda, Belgia, Franta si
Spania", a precizat procurorul.
"Exista nereguli care au fost constatate", si anume "in privinta documentelor de identificare a cailor
prezentate abatorului", a mai spus acesta.
"Trasabilitatea a fost in mod voluntar acoperita, constatandu-se ca unii cai aveau doua identitati diferite",
a mai precizat el.
Potrivit unei surse apropiate anchetei, este vorba despre carne de cal improprie consumului.
Potrivit unor sindicate agricole, "o retea mafiota belgiana" ar fi cumparat cai de la centre ecvestre sau de la
particulari. Ei ar fi falsificat, ulterior, carnetele de sanatate ale cailor si ar fi incercat sa ii sacrifice
pentru a-i strecura in alimentatia umana, desi numerosi cai utilizati in scopuri de recreere au primit
tratamente medicamentoase care ii fac improprii consumului".

Tipareste

STATISTICI - Ponderea romanilor in
populatia UE este in scadere
28.08.2013 19:11:20
Populatia totala a Romaniei a scazut, in perioada 2000-2012, cu peste un milion de persoane ceea
ce reprezinta o pierdere de 5 puncte procentuale, tendinta contrara cu cea a Uniunii Europene in
ansamblu, care in perioada 2005-2012 a inregistrat o crestere absoluta de populatie de 12,8
milioane persoane, conform proiectului Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
2013-2020. Ponderea populatiei Romaniei in populatia totala UE 27 era anul trecut de 4,2%,
inregistrandu-se o scadere a acesteia cu 0,2% fata de anul 2005.
Sporul natural anual inregistrat a fost negativ pentru toata perioada 2000-2012. Usoara tendinta de redresare
a nivelului sporului natural din perioada 2005 - 2009 (de la -1,9 la mie la -1,6 la mie) a fost intrerupta in anul
2010, valoarea inregistrata fiind de -2,2 la mie, ceea ce reprezinta o cadere abrupta cu 0,6 puncte
procentuale. in anul 2011, sporul natural a fost de - 2,6 la mie.
In UE 27, sporul natural anual a inregistrat permanent o tendinta pozitiva, iar incepand cu anul 2006
acesta s-a mentinut stabil in jurul nivelului de 1 la mie.
Proiectul de Strategie mai semnaleaza ca in ultima decada s-a inregistrat o tendinta continua de crestere a
varstei mediane a populatiei Romaniei de la 34,4 ani in 2000 la 36,4 ani in 2005, ajungand la 38,3 ani in
2010 si 38,9 la 1 ianuarie 2012.
Ponderea populatiei in varsta de munca in total populatie a inregistrat o tendinta evidenta de crestere, pe
fondul scaderii populatiei tinere. Astfel, ponderea populatiei in varsta de munca (15-64 de ani) in total
populatie a crescut pentru Romania, de la 68,2% in anul 2000 la 70% in anul 2012, iar pentru media UE
27 a scazut de la 67,2% in anul 2000 la 66,9% in anul 2011.
Scaderea ponderii populatiei tinere in total populatie este mai accentuata in a doua parte a perioadei
analizate. Cea mai mare scadere este inregistrata pentru grupa de varsta 0-19 ani, de 3,5%, de la 23,9% in
anul 2005 la 20,4% in anul 2012, ceea ce va avea consecinte viitoare atat pentru cresterea ocuparii, cat si
pentru politicile de asigurari si asistenta sociala, mentioneaza proiectul de act normativ.
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ROMANIA - Gazele cu efect de sera ar putea fi
reduse cu 21% pana in anul 2020
27.08.2013 10:23:44
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera /GES/ se va realiza, in Romania, prin aplicarea
Schemei de Comercializare a Certificatelor de Emisii GES /EU ETS/. Tinta stabilita la nivel
european pentru tara noastra este o scadere de 21% in anul 2020, se arata in anexa la Hotararea
Guvernului pentru aprobarea Strategiei Nationale a Romaniei privind Schimbarile Climatice
/SNSC/ 2013-2020, publicata in Monitorul Oficial.
Conform datelor citate, obiectivul stabilit (-21%) la nivel european pentru anul 2020 este comparativ cu
nivelul ipotetic al emisiilor din sectorul EU ETS din anul 2005.
Schema de Comercializare a Certificatelor de Emisii GES (EU ETS) reglementeaza emisiile provenite de
instalatiile cu capacitate de productie si emisii considerabile din sectoarele Energie si Procese
Industriale.
Strategia Nationala asupra Schimbarilor Climatice 2013-2020 tine cont de politica Uniunii Europene in
domeniul schimbarilor climatice si de documentele relevante elaborate la nivel european, precum si de
experienta si cunostintele dobandite in cadrul unor actiuni de colaborare cu parteneri din strainatate si institutii
internationale de prestigiu.
Conventia Natiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice /UNFCCC/ a fost parafata in anul 1992 la Rio de
Janeiro, fiind, in prezent, ratificata de peste 190 de tari. In Romania, UNFCCC a fost ratificata prin Legea
nr. 24/1994. Conventia stabileste cadrul general de actiune privind combaterea schimbarilor climatice,
definite in sensul acestui document prin stabilizarea emisiilor antropice de gaze cu efect de sera la un
nivel care sa previna influenta periculoasa a activitatilor umane asupra sistemului climatic.
In conditiile actualului stadiu de negociere, continutul si conditiile de implementare a unui nou Acord
International sunt prevazute a se finaliza pana in anul 2015, urmand ca intrarea in vigoare a
acestuia sa nu depaseasca anul 2020.
Daca analizele economice realizate inaintea producerii crizei economice actuale indicau costuri ridicate legate
de atingerea obiectivelor de reducere, actualizarea acestora in noile conditii generate de aceasta criza
estimeaza un cost de aproximativ 1% din PIB, pana in anii 2050, se arata in Strategia Nationala a
Romaniei privind Schimbarile Climatice
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CUTREMURE - Maramuresul prezinta un risc
seismic scazut, conform unui studiu realizat la
nivel european (VIDEO)
26.08.2013 10:12:47
Vezi VIDEO
Cele mai expuse regiuni din Romania la cutremure sunt
Moldova si o parte a Munteniei, dupa cum arata cel mai
recent studiu realizat in cadrul proiectului Share (Seismic
Hazard Harmonization in Europe), dezvoltat la nivel
european. Hartile de intensitate a vibratiilor solului,
realizate de cercetatori si prezentate de publicatia
franceza Le Monde, arata ca Turcia, Italia, Grecia,
Albania, Macedonia, dar si partea de sud-est a Romaniei
prezinta cel mai ridicat risc seismic dintre tarile de pe
batranul continent.
50 de oameni de stiinta au realizat prima harta armonizata a riscului seismic din Europa, prin inregistrarea
deformatiilor crustei cu o serie de instrumente submarine si terestre. Totodata, acestia au analizat datele
istorice si inregistrarile din ultimele decenii, construind noi modele de predictie a vibratiilor din sol. In final,
au fost realizate hartile care arata probabilitatea de riscuri seismice din Europa.
Tarile cu cel mai mare risc de producere a cutremurelor au fost colorate cu nuante diferite de rosu,
cele cu un risc moderat au fost reprezentate prin galben si portocaliu, in timp ce statele in care riscul seismic
este cel mai redus apar cu tonuri diferite de alb, gri si verde.
In ceea ce priveste Romania, riscul cel mai mare de seism este semnalat in partea de sud-est si est a tarii,
care include si Vrancea - punctul „fierbinte” al tarii. Regiunea Maramuresului si partea vestica a
Transilvaniei apar ca avand cea mai mica probabilitate de cutremur din intreaga tara.
Publicatia franceza mentioneaza ca un nou proiect de cercetare va demara in luna octombrie a
acestui an si ca se va intinde pe parcursul a trei ani. Oamenii de stiinta spera sa gaseasca cele mai bune
solutii pentru a proteja infrastructura impotriva dezastrelor naturale.
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CONFLICT AGRAVAT - Primaria Borsa
boicoteaza proiectul depozitului ecologic,
pentru care autoritatile asteapta fonduri
europene
26.08.2013 13:51:11
Primaria Borsa vrea sa se retraga din proiectul privind
implementarea sistemului integrat de management al
deseurilor. Reprezentantii administratiei locale sustin ca au
gasit o alta solutie, mult mai ieftina, pentru colectarea
gunoaielor din zona lor si ca nu mai sunt interesati de
investitia programata de catre Consiliul Judetean (CJ).
Anuntul era asteptat de ceva vreme, dupa cum a anuntat
eMaramures.ro, avand in vedere conflictul deschis in
localitate odata cu numirea fostului primar liberal la sefia
Spitalului Borsa. Initial, ideea retragerii a fost lansata doar
ca o amenintare, insa acum edilii se arata hotarati sa
boicoteze proiectul depozitului ecologic, care si asa e in
foarte mare intarziere.
Avand in vedere ca Primaria Borsa a mai dat peste cap un
proiect cu finantare europeana, autoritatile judetene sunt
ingrijorate de situatia creata, chiar daca nu fac oficial comentarii
pe acest subiect. Surse din cadrul institutiei sustin ca retragerea
unei localitati din proiect ar putea duce la un refuz in
acordarea fondurilor asteptate pentru demararea
investitiei.
Reprezentantii Primariei Borsa stiu ca anuntul lor isca tensiune. Temerile sunt intemeiate avand in
vedere ca, tot in urma unui conflict, respectiv a opozitiei autoritatilor locale, in acest oras s-a blocat planul
pentru reabilitarea retelelor de apa si canalizare din Maramures.
Primele discutii despre retragerea din proiectul privind gestionarea integrata a deseurilor au aparut in ziua in
care s-au declansat protestele impotriva proaspatului manager de la spital, Remus Stetco, soldate cu
inchiderea Primariei Borsa. Acum, insa, nu se mai face legatura cu scandalul iscat in plan politic, ci se
invoca rentabilitatea.
“Programul actual propus de Consiliul Judetean este un program foarte scump, costisitor si in

dezavanatajul populatiei, pentru ca vor fi costuri mari de salubrizare pe tot parcursul acestui program”, a
declarat primarul orasului Borsa, Toader Mihali.
Edilul a explicat, pentru eMaramures, ca a gasit si o alternativa la acest proiect al CJ. Potrivit lui, au si fost
incepute discutiile cu o serie de oameni de afaceri care ar fi interesati sa investeasca pe linia prelucrarii
deseurilor din zona Borsa. Conform acestuia, pentru o tona de deseuri care ar urma sa fie transportate
de la Borsa la Farcasa costurile ar fi de cateva sute de lei, in timp ce alte solutii pot reduce la zero
cheltuielile comunitatii.
“Exista investitori. Eu chiar sunt in legatura cu mai multi investitori care sunt pregatiti, sunt de acord sa
construiasca un incinerator la Borsa de tip reactor, care nu consuma combustibil de tip gaz, petrol.
Deseul e propriul sau combustibil si acesta produce apa calda, cu care pot fi incalzite institutii, chiar blocuri
private, produce electricitate si asta e procedeul prin care isi recupereaza investitia in timp”, a precizat
Toader Mihali.
Autoritatile judetene evita sa comenteze declaratiile autoritatilor borsene, considerand ca aceste
afirmatii nu fac deloc bine implementarii sistemului de management integrat al deseurilor. Surse neoficiale
vorbesc insa despre faptul ca exista un risc foarte mare ca proiectul sa fie respins de catre comisarii europeni,
ceea ce ar duce la pierderea investitiei.
In acest context, oficialii din administratia maramureseana si-au propus sa aiba discutii cu autoritatile din
Borsa, pentru a incerca sa le convinga sa renunte la planurile anuntate. Vicepresedintele CJ Emil Marinescu
a declarat ca, la ora actuala, proiectul privind constructia depozitului ecologic e depus la Bruxelles iar in
toamna ar urma sa fie primit un raspuns in privinta finantarii.
“La inceputul lui august, el a fost transmis la Comisia Europeana spre aprobare de catre Autoritatea
de Management de pe langa Ministerul Mediului in forma finala, agreata atat de catre firma de
consultanta, care supervizeaza orice proiect transmis acolo, cat si de catre comisarii europeni. Asteptam - dat
fiind faptul ca august e o luna de concedii - asteptam luna septembrie, pentru a ne transmite situatia
proiectului si daca va fi aprobat”, a afirmat vicepresedintele Emil Marinescu.
Proiectul a fost evaluat la 63 de milioane de euro si ar trebui finalizat pana la finele lui 2016. Pe
parcursul intocmirii lui au fost inregistrate foarte multe probleme legate de amplasarea centrelor de colectare
si a depozitului, ceea ce a facut ca documentatiile sa fie refacute in repetate randuri iar finantarea sa intarzie
ani la rand.
Autoritatile judetene estimeaza ca, in situatia in care Borsa va reveni asupra deciziei de retragere iar Comisia
Europeana va da unda verde finantarii, lucrarile propriu-zise ar putea incepe abia in primavara anului viitor.
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ASIGURARI DE SANATATE - Cum se pot
deconta serviciile medicale in strainatate
25.08.2013 19:28:41
Pentru asiguratii romani aflati temporar pe teritoriul altui stat membru al UE/SEE/ Elvetia, CNAS
deconteaza contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora, in baza urmatoarelor
documente: Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate/Certificat provizoriu de inlocuire
(CIP) si Formularul E112 sau documentul portabil S2.
Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate/Certificat provizoriu de inlocuire (CIP) - asigura
decontarea contravalorii serviciilor medicale devenite necesare pe perioada sederii temporare, la nivelul
tarifelor din statul membru in care au fost acordate serviciile respective; decontarea se face intre institutiile
competente din cele doua state membre ale UE/SEE/Elvetia.
Formularul E112 sau documentul portabil S2 - asigura decontarea contravalorii serviciilor medicale, acordate
cu autorizarea prealabila a casei de asigurari de sanatate. Decontarea se face intre institutiile competente din
cele doua state membre ale UE/SEE/Elvetia, respectiv statul de resedinta si statul in care s-a acordat
tratamentul planificat, la nivelul tarifelor din statul in care s-au acordat serviciile medicale.
Regulamentul (CE) 883/2004 si Directiva 24/ 2011: Asistenta medicala transfrontaliera (incepand cu 25
octombrie 2013) - reglementeaza rambursarea contravalorii serviciilor medicale acordate fara autorizarea
prealabila a casei de asigurari de sanatate, care se realizeaza la nivelul tarifelor din Romania prevazute in
actele normative in vigoare la data efectuarii platii serviciilor de catre persoana asigurata.
In ceea ce priveste cazul pacientului decedat in Turcia mediatizat in aceste zile, Casa Nationala de Asigurari
de Sanatate va analiza si formula un punct de vedere in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza
documentelor puse la dispozitie, in situatia in care va exista o solicitare in acest sens.
Intre Romania si Republica Turcia exista un acord incheiat in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la
6 iulie 1999 si ratificat de Romania prin Legea nr. 551/2002. Acordul este aplicabil urmatoarelor categorii de
persoane asigurate:
Persoane detasate
Pensionari
Persoane angajate
Lucratori independenti
Membri de familie ai acestora.
Acordarea serviciilor medicale se efectueaza in conformitate cu legislatia statului pe al carui teritoriu sunt
furnizate serviciile respective. Decontarea serviciilor medicale se efectueaza intre institutiile competente ale
celor doua tari, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din Romania si Presedintia Institutiei de
Asigurari Sociale (SSKB) din Turcia. Decontarea se realizeaza la nivelul tarifelor utilizate in sistemul de

securitate social din statul pe al carui teritoriu au fost acordate serviciile respective.
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DATORI VANDUTI - Romania trebuie sa
plateasca 1,172 miliarde euro, in 2014, catre
FMI, UE si BIRD
25.08.2013 13:50:47
Romania trebuie sa plateasca peste 1,172 miliarde euro
catre Fondul Monetar International (FMI), Uniunea
Europeana (UE) si Banca Internationala pentru
Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) in 2014, cu 0,72%
mai mult decat in 2013, din imprumutul stand-by
contractat in 2009, potrivit datelor furnizate de Guvernul
Romaniei.
Astfel, suma care trebuie platita catre FMI se ridica la 1,002
miliarde lei, cea catre UE la 150,1 milioane lei, iar catre BIRD
20,5 milioane lei.
Din peste un miliard de euro ce trebuie sa ajunga la FMI, 984,8
milioane euro reprezinta rambursari de rate de capital si 17,2
milioane euro plati de dobanzi si comisioane.
in ceea ce priveste plata catre Uniunea Europeana, intreaga
suma reprezinta plati de dobanzi si comisioane ca si in cazul
BIRD.
Romania trebuie sa efectueze, in acest an, plati in valoare totala de peste 1,164 miliarde euro catre FMI, UE
si BIRD. De la inceputul anului, din suma totala datorata au fost achitate 721 milioane euro.
Rambursarile sunt efectuate in contul pachetului financiar acordat Romaniei de creditorii internationali in anul
2009, care are o valoare totala de 19,95 miliarde de euro. Varful de plata in cadrul acestui pachet este in
anul 2015, cand autoritatile trebuie sa ramburseze 1,826 miliarde de euro.
In anul 2009, Romania a parafat un imprumut stand-by pe 24 de luni, in valoare de 12,95 miliarde de euro cu
FMI, parte a unui pachet de sprijin de 19,95 miliarde acordat de FMI, UE si Banca Mondiala.
Din acest aranjament cu FMI, Romania a intrat in posesia a sapte dintre cele opt transe prevazute, in suma
de 10,57 miliarde DST (aproximativ 11,9 miliarde euro).
Cea de-a 8-a transa a fost considerata, la solicitarea autoritatilor romane, de tip preventiv si, in contextul

evolutiilor macroeconomice favorabile, nu a fost utilizata.
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COMISIA EUROPEANA - CEZ cere ajutor
pentru obtinerea certificatului verde
22.08.2013 11:10:02
CEZ a reclamat Romania la Comisia Europeana in legatura cu decizia guvernului de a amana
acordarea unor certificate verzi catre producatorii de energie regenerabila, grupul ceh estimand ca
ar putea pierde astfel 6 miliarde coroane (230 milioane euro).
Guvernul a decis, la inceputul lunii iunie, sa amane acordarea unui certificat din cele doua alocate productiei
de energie eoliana pana in 2017. Restul certificatelor urmeaza sa fie distribuite esalonat incepand din anul
2018, potrivit Patria.cz.
Decizia a nemultumit investitorii in astfel de unitati de productie a electricitatii. CEZ este cel mai mare
investitor in productia de energie eoliana in Romania. Energia produsa din surse regenerabile este
sprijinita de guvern prin schema certificatelor verzi. Fiecare producator primeste gratuit de la
Transelectrica un anumit numar de certificate verzi pentru energia pe care o produce si o livreaza in
retea. Mai departe, producatorii vand aceste certificate verzi catre furnizori, care sunt obligati prin lege sa le
cumpere, scopul fiind ca o anumita parte din consumul final de energie sa fie asigurata de sursele
regenerabile. Furnizorii isi recupereaza costurile cu achizitia certificatelor verzi prin includerea in tarife a
acestor cheltuieli.
Potrivit Patria.cz, reprezentantii CEZ au subliniat ca nu cunosc conditiile in care va fi transferat cel deal doilea certificat verde si sunt ingrijorati ca ar putea aparea noi schimbari pana in 2017. Compania
ia in calcul inclusiv apelarea la o curte de arbitraj. Anterior, in luna iulie, presedintele CEZ Romania, Jan
Veskrna, a declarat ca grupul ceh va cere Guvernului sa garanteze ca va acorda, dupa 2017, contravaloarea
certificatelor verzi amanate pana la inceputul lunii iunie, a caror valoare se ridica la 1,8 miliarde lei (400
milioane euro).
CEZ a investit peste 1 miliard de euro in Romania, potrivit companiei. Compania are in Dobrogea
parcuri eoliene cu o capacitate instalata de 600 MW, cea mai mare din Romania pentru acest tip de
productie a energiei.
Grupul ceh a intrat pe piata energetica romaneasca in 2005, cand a cumparat de la stat firma de distributie a
energiei Electrica Oltenia. CEZ a avut anul trecut in Romania un profit net de 189 milioane de lei, de
peste patru ori mai mare fata de cel din 2011, de 45 milioane de lei, rezultat influentat semnificativ de
recuperarea unor creante de la CFR.
Cifra de afaceri a CEZ in Romania a urcat de la 1,7 miliarde de lei in 2011 la 1,9 miliarde de lei anul trecut.
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CRIZA DIN EGIPT - Uniunea Europeana a
decis suspendarea furnizarii de echipamente de
securitate si arme catre Cairo
21.08.2013 20:48:51
Ministrii de Externe din statele membre ale Uniunii Europene au decis azi, 21 august, suspendarea
licentelor de export al echipamentelor de securitate si armelor in Egipt.
In cadrul unei reuniuni extraordinare de la Bruxelles, pe tema crizei egiptene, ministrii de Externe
au decis reexaminarea ajutorului pentru Egipt, ca reactie la intensificarea violentelor din aceasta
tara, soldate sute de morti in ultima saptamana.
Statele membre ale Uniunii Europene "au fost de acord privind suspendarea licentelor de export pentru
echipamentele care ar putea fi utilizate in cadrul represiunii interne", informeaza un comunicat oficial.
Asistenta in domeniul securitatii "va fi reexaminata", au decis ministrii de externe europeni.
Majoritatea tarilor din cadrul Uniunii Europene au anuntat deja ca vor suspenda livrarea de arme catre
Egipt, afectat de criza politica. Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externa, Catherine
Ashton, a declarat ca Uniunea Europeana va reexamina ajutorul important pe care il ofera Egiptului, dar a
adaugat ca "o asistenta mai redusa va fi mentinuta".
"Ne-am exprimat sprijinul fata de populatia Egiptului (...), care este un partener esential" al Uniunii Europene,
a declarat Ashton dupa reuniune. "Condamnam cu forta toate actele de violenta si consideram ca actiunile
recente ale militarilor au fost disproportionate. Facem apel la toate partile sa puna capat violentelor", a
adaugat ea.
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STATISTICI – Romania a avut cea mai mare
scadere a lucrarilor de constructii din Uniunea
Europeana
20.08.2013 14:13:55
Romania a avut, in luna iunie 2013, comparativ cu luna
mai 2013, cea mai mare scadere a lucrarilor de constructii
din Uniunea Europeana, minus 2,4%, in conditiile in care
la nivelul UE s-a inregistrat o crestere de 0,8%, iar in
zona euro volumul lucrarilor de constructii a inregistrat o
crestere de 0,7%, arata datele prezentate marti de Oficiul
european de Statistica (Eurostat).
Doar patru state membre UE au inregistrat o crestere a
lucrarilor de constructii in luna iunie 2013 comparativ cu luna
mai 2013, in timp ce in sase state membre, inclusiv in Romania, lucrarile de constructii au scazut. Cele
mai mari cresteri au fost inregistrate in Slovacia (10,5%), Polonia (5,3%) si Germania (1,6%).
In ritm anual, luna iunie 2013, comparativ cu luna iunie 2012, lucrarile de constructii in UE au
inregistrat o scadere de 1,5% in timp ce in zona euro volumul lucrarilor de constructii a scazut cu 3,0%.
Volumul lucrarilor de constructii a scazut in zece state membre, inclusiv in Romania (minus 3,9%) si a crescut
doar in trei state. Cele mai mari scaderi au fost inregistrate in Polonia (minus 16,3%), Portugalia (minus
12%), Slovacia (minus 10,7%) si Cehia (minus 9,8%).
In cazul Romaniei, conform datelor prezentate de Institutul National de Statistica, volumul lucrarilor de
constructii a scazut, in primele sase luni din 2013, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in
functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 6,8%, respectiv cu 7%, comparativ cu intervalul
similar din anul anterior. Datele INS releva ca, in luna iunie 2013, volumul lucrarilor de constructii a crescut
fata de luna anterioara, ca serie bruta cu 10,2%, in timp ce, ca serie ajustata in functie de numarul de zile
lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 2,4%. Volumul lucrarilor de constructii a scazut, in iunie 2013,
fata de iunie 2012, cu 4,7%, scadere reflectata prin lucrarile de constructii noi (-14,4%).
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AMENINTARI - TERORISM – Trenuri de
mare viteza din Europa, in pericol din cauza
Al-Qaida
19.08.2013 09:51:05
Reteaua extremista Al-Qaida planifica atentate impotriva
unor trenuri de mare viteza din toata Europa, afirma luni
cotidianul german Bild, citand surse apropiate serviciilor
secrete. Potrivit cotidianului german, aceste atentate ar
putea lua forma unor acte de sabotaj pe caile ferate, in
tunele, precum si bombe in trenuri.
Potrivit Bild, informatia privind planificarea unor astfel de
atentate provine de la Agentia Nationala de Securitate (NSA),
care a interceptat o convorbire telefonica, in urma cu cateva
saptamani, intre oficiali de rang inalt ai Al-Qaida.
Din acest motiv, , precum si garile, cu ajutorul unei serii de
masuri suplimentare discrete, orecum rondurile politistilor in
civil, scrie Bild, cel mai citit cotidian din Germania.

Tipareste

AVERTISMENT - EGIPT - UE isi va
reexamina relatiile cu aceasta tara daca
violentele nu inceteaza
18.08.2013 13:57:21
Uniunea Europeana a anuntat ca isi va reexamina relatiile cu Egiptul daca violentele nu inceteaza,
relateaza duminica AFP.
UE cere incetarea violentelor si revenirea la dialog si la procesul democratic, iar "in acest scop, UE, impreuna
cu statele membre, isi va reexamina urgent in zilele urmatoare relatiile cu Egiptul si va lua masuri privind
atingerea acestor scopuri", au declarat cei doi lideri intr-un comunicat.

Tipareste

STATISTICI DE SPERIAT - Milioane de
oameni sunt afectati de tuberculoza anual
16.08.2013 11:36:02
Europa se confrunta cu o crestere de miliarde de euro a
costurilor pentru a tine sub control tuberculoza, in
conditiile in care se raspandesc forme rezistente la
medicamente ale acestei boli, releva un studiu de
pionierat, citat de Reuters. Considerata adesea o boala a
trecutului sau una restransa la comunitatile marginalizate,
tuberculoza implica anual costuri directe de peste 500 de
milioane de euro pe regiune si alte 5,3 miliarde de euro
pierderi de productivitate. Aparitia tulpinilor de care nu
pot fi tratate chiar cu cel mai puternic medicament a
transformat TBC-ul intr-una din cele mai presante
probleme de sanatate din lume.
Studiul, realizat de economisti din domeniul sanatatii din
Germania, evoca de asemenea povara economica a
tuberculozei, care depaseste cu mult costurile probabile ale
investitiilor in cercetarea extrem de necesara pentru a dezvolta
mai multe medicamente si vaccinuri eficiente - lucru care, spun autorii, guvernele si industria
medicamentelor trebuie sa-l faca urgent.
Potrivit profesorului Roland Diel de la spitalul universitar Schleswig-Holstein din Kiel, care a condus studiul,
se stie ca producerea medicamentelor si vaccinurilor este foarte scumpa, dar daca se iau in
considerare costurile bolii, atunci aceasta se justifica.
Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), tuberculoza a infectat 8,7 milioane de oameni din
intreaga lume in 2011 si a ucis 1,4 milioane. Nu mai putin de doua milioane de persoane pot avea
tulpinile rezistente la medicamente pana in 2015, afirma organizatia cu sediul la Geneva.
Chiar si tratarea tuberculozei tipice este un proces de lunga durata. Pacientii trebuie sa ia un cocteil de
antibiotice timp de sase luni si multi nu reusesc sa finalizeze tratamentul. Acest fapt, alaturi de utilizarea
excesiva si incorecta a antibioticelor, a alimentat aparitia tuberculozei rezistente la medicamente multiple
(MDR-TB) si a celei cu rezistenta extinsa (XDR-TB).
Pentru acest studiu, publicat online vineri in European Respiratory Journal, primul de acest fel, cercetatorii au
folosit o analiza sistematica a site-urilor de literatura si institutionale pentru cele 27 de state membre ale UE
pentru a rezuma date privind costurile de tratare a tuberculozei in anul 2011.

Ei au impartit tarile in doua grupuri in functie de PIB-ul pe cap de locuitor. In cazul vechilor 15 state membre
ale UE, plus Cipru, Malta si Slovenia, costul mediu direct pe caz de TBC tipic a fost de 10.282 de euro
(13.600 dolari), dar a depasit 57.200 de euro pentru cazurile de MDR si 170.700 de euro pentru cazurile de
XDR. In celelalte state UE, costurile medii au fost de 3.427 de euro pentru tuberculoza care se trateaza
standard si aproximativ 24.100 de euro pentru cazurile rezistente de droguri. Costul total al tratarii
cazurilor de TBC in 2011 a fost de 536.890.315 de euro (712,26 milioane de dolari).
In timp ce numarul cazurilor de TBC rezistent la medicamente in Europa este in prezent doar o mica parte din
totalul de aproximativ 70.000 de cazuri pe an, Diel a declarat ca acest lucru se va schimba rapid. "Este o
bomba cu ceas in ceea ce priveste cazurile rezistente la medicamente. Ele sunt doar o mica parte
acum, dar vor creste ... asa incat si costurile vor creste", a declarat el intr-un interviu telefonic pentru Reuters.
Dincolo de costurile directe, echipa lui Diel a calculat si impactul tuberculozei din punctul de vedere al valorii
productivitatii pierdute. Luand in considerare anii de viata ajustati in functie de dizabilitate (DALYs disability-adjusted life years), o masura a poverii bolii care contorizeaza numarul de ani pierduti din cauza
problemelor de sanatate, invaliditate sau deces precoce - cercetatorii au descoperit ca numarul total de ani
pierduti a fost 103.104 in 2011. In termeni monetari, aceasta s-a ridicat la peste 5,3 miliarde de euro.
Diel a spus ca aceasta cifra l-a socat cel mai mult. "Oamenii presupun ca, in cele mai multe parti ale Europei,
tuberculoza nu joaca un rol mai mare in comparatie cu alte boli. Dar, in fapt, costurile pe care le
presupune aceasta sunt foarte mari", a mai declarat el in interviu. "E vorba de miliarde si nimeni nu si-a
dat seama de asta inainte".

Tipareste

ZECI DE MORTI - Liderii Uniunii Europene se
declara extrem de ingrijorati de violentele din
Egipt
14.08.2013 16:14:01
Uniunea Europeana apreciaza drept “extrem de
ingrijoratoare” informatiile despre interventia de astazi,
14 august, a fortelor de securitate egiptene, care au luat
cu asalt pietele in care erau stransi sustinatori ai fostului
presedinte islamist Mohamed Morsi, actiune ce s-a
transformat intr-o baie de sange cu zeci de morti in randul
protestatarilor, relateaza AFP, citand un purtator de
cuvant al Comisiei Europene. “Violenta nu va conduce la
nicio solutie si facem apel la toate partile implicate sa dea
dovada de cea mai mare retinere”, a adaugat oficialul
citat.
La randul sau, presedintele Parlamentului European (PE),
Martin Schulz, a “condamnat ferm” interventia fortelor de ordine
egiptene. “Numerosii morti confirmati astazi de dimineata la
Cairo arata o situatie inacceptabila”, a mai spus Schulz. El a
cerut guvernului de la Cairo “sa asigure tuturor
egiptenilor (...) libertatea de a manifesta in mod pasnic”.
“Este responsabilitatea acestui guvern sa gaseasca o solutie justa si pasnica in fata crizei actuale”, a insistat
presedintele PE.
Imediat dupa ce fortele de ordine i-au dispersat pe sustinatorii lui Morsi stransi in doua piete din Cairo,
partizani ai acestuia au incendiat trei biserici crestine copte din centrul tarii.
In ultimele saptamani, diplomatia europeana a incercat, fara succes, sa medieze conflictul dintre
guvernul interimar de la Cairo si opozitia egipteana, reprezentata in special de Fratii Musulmani, grupare
din care provine si fostul presedinte Mohamed Morsi, inlaturat de la putere de armata.

Tipareste

EVALUAREA LUI PONTA - Absorbtia
fondurilor europene a crescut la 21%
14.08.2013 08:30:53
Premierul Victor Ponta a declarat aseara, 13 august, ca Romania a avut o crestere economica mai
mare decat cea prognozata iar absorbtia fondurilor europene a crescut de la 7% la 21%.
"Important este insa ca lucrurile si realitatea economica sa tina cont de dorinta noastra. Avem o crestere
economica mai mare decat cea prognozata. Avem insa scadere la veniturile din impozit pe profit. De ce?
Pentru ca bancile - acolo a fost problema principala - bancile nu au avut profituri in 2012, asa cum
au avut in ceilalti ani. Deci, lucrurile trebuie sa le tinem in directia normala in care sa ne tinem de cuvant.
N-am mai luat nici un ban de la FMI. (...) Eu acum platesc avioanele F-16 pe care domnul presedinte
Basescu, mare iubitor al axei, le-a tot anuntat, dar a trebuit sa vin eu sa le platesc. Eu acum am ajuns la 21%
absorbtia fondurilor europene pornind de la 7%, cat mi-au lasat ei. Asta e realitatea", a spus Ponta la
Romania TV intrebat despre criticile aduse de Consiliul Fiscal Acordului cu FMI.
El a aratat ca nu poate sa fie de acord cu opinia celor de la Consiliul Fiscal potrivit careia cheltuielile cu
personalul sunt prea mari recomandand Guvernului sa nu revina prea curand in sectorul bugetar la regula
angajarilor de 1 la 1.
"Am tinut regula de sapte la unu foarte mult, am redus toate acele functii vacante, am mai dat
afara 2.800 de oameni tocmai ca sa putem sa avem 1 la 1. Nu se aplica 1 la 1 la ministere (...). Dar la
sanatate, la educatie cat sa o mai tin cu 7 la 1?", a adaugat premierul.

Tipareste

REABILITARE - Statia de epurare din Viseu
de Sus va fi adusa la standarde europene,
printr-un proiect de 8,1 milioane de lei
(VIDEO)
14.08.2013 12:29:24
Vezi VIDEO
Un contract de lucrari important a fost semnat de catre
reprezentantii societatii Vital SA, la sediul primariei din
Viseu de Sus. Investitia, care se ridica la peste 8,1
milioane de lei, vizeaza reabilitarea statiei de epurare din
localitate, in cadrul proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Maramures“
derulat de catre distribuitorul de apa Vial SA. De
modernizare si aducerea la standarde europene se va
ocupa asocierea de firme SC Eltur SRL – SC Luca Way
SRL, care a castigat contractul prin licitatie deschisa, si care si-a asumat finalizarea executiei in 16
luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
De aceasta investitie vor beneficia locuitorii din zona Viseu de Sus. Reprezentantii societatii Vital, care
deruleaza proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Maramures“, au
aratat ca noua statie de epurare va rezolva problema calitatii apelor deversate. Acestea vor
corespunde normelor europene, contribuind semnificativ la protectia mediului in regiune.
“La finalul lucrarilor va rezulta o statie de epurare conventionala, alcatuita din treapta de epurare mecanica
cu decantare primara, epurare biologica avansata cu aerare extinsa, nitrificare, denitrificare,
indepartarea chimica a fosforului in decantoarele secundare si o treapta de tratare a namolului rezultat”, au
mentionat ei.
Contractul semnat la Viseu de Sus este cel de-al optulea din cadrul proiectului cu finantare europeana si cel
de-al doilea care prevede lucrari in aceasta localitate din Maramuresul Istoric. Cealalta investitie din
Viseu a vizat reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile si a conductelor de aductiune, respectiv
introducerea de rezervoare noi si de statii de pompare. De aceleasi lucrari a beneficiat si comunitatile din
Targu Lapus si din Sighetu Marmatiei, contractul ridicandu-se la peste 17 milioane de lei.
Planul de finantare al proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din
judetul Maramures“ include contributia Uniunii Europene (de 77,31%), subventia de la bugetul de stat
(11,82%), dar si un imprumut contractat de operatorul regional Vital SA (9,05%). Contributia de la bugetele

locale este de doar 1,82% din valoarea totala. Proiectul este cofinantat din Fondul de Coeziune prin POS
Mediu 2007-2013.

Tipareste

PASAPOARTE - Copiii sub 12 ani nu mai sunt
amprentati pentru obtinerea pasapoartelor
electronice
12.08.2013 17:29:28
Copiii care nu au implinit inca 12 nu mai sunt amprentati,
incepand de azi, pentru obtinerea pasapoartelor
electronice, in conditiile in care, pana acum, amprentarea
minorilor era obligatorie incepand de la varsta de sase
ani, informeaza Directia Generala de Pasapoarte. Potrivit
sursei citate, ca urmare a unei decizii a Comisiei
Europene, "incepand cu data de 12 august 2013, minorii
care nu au implinit varsta de 12 ani sunt exceptati de la
obligatia de furnizare a impresiunilor digitale".
Hotararea a fost luata in contextul in care, din 31 decembrie 2008, cand Romania a inceput sa emita
pasapoarte electronice, si pana la 12 august 2013, copiii erau amprentati incepand cu varsta de sase ani.
Conform Directiei Generale de Pasapoarte, valabilitatea pasaportului simplu electronic pentru copiii
care nu au implinit 12 ani va fi de trei ani, iar documentul va costa 244 de lei.
In acelasi timp, minorii care au implinit deja 12 ani vor avea pasaport valabil cinci ani, la pretul de
270 de lei.

Tipareste

VENITURI - Belgia, campioana salariului
minim in Europa, Romania pe penultimul loc
10.08.2013 10:12:11
Salariul minim legal in Belgia este de 1.502 euro brut, al doilea salariu minim cel mai ridicat din
Europa dupa Luxemburg /1.874 de euro/, au relatat ziarele Le Soir si De Standaard pe baza datelor
furnizate de Eurostat si citate de agentia Belga.
Salariul minim a crescut cu 29% in zece ani in Belgia si 36% in Luxemburg. Ambele tari sunt urmate
indeaproape de Olanda, unde salariul minim este de 1.478 de euro /+18%/, Franta cu 1.430 de euro /+30%/
si Irlanda, 1.462 de euro /+36%/.
La cealalta extrema sunt Bulgaria /159 de euro, +183%/ si Romania /179 de euro, +145%/, unde cu
toate acestea nivelul de trai este total diferit.

Tipareste

SUPRAVEGHERE - Uniunea Europeana era o
tinta prioritara a spionajului Agentiei
Nationale americane pentru Securitate, titreaza
Der Spiegel
10.08.2013 18:13:18
Uniunea Europeana (UE) era una dintre tintele prioritare
ale supravegherii Agentiei Nationale americane pentru
Securitate (NSA), scrie in editia de astazi, 10 august,
saptamanalul german Der Spiegel, bazandu-se pe
documente de la fostul consultant CIA Edward Snowden,
refugiat in Rusia.
Intr-un pasaj al unei analize datand din aprilie, NSA ofera
asigurari ca problemele de politica externa ale UE, de comert
international si de stabilitate economica se afla printre
obiectivele prioritare ale supravegherii, potrivit
saptamanalului.
Serviciul american a creat o scala de la 1 ("cel mai inalt interes")
la 5 ("interes scazut"), in care aceste trei teme sunt
prevazute cu un nivel de prioritate 3, continua revista, care
afirma ca a consultat documente provenind de la Snowden.
Probleme legate de noile tehnologii, securitatea energetica si probleme in domeniul alimentatiei nu
intra, in schimb, in randul prioritatilor americanilor, care le atribuie nivelul de prioritate 5, potrivit
aceleiasi surse.
Intre tarile tintite de programul de supravegere al NSA, Germania se situeaza la acelasi nivel cu Franta
si Japonia, dar in fata Italiei si Spaniei. Prioritate este acordata problemelor de politica externa din
Germania, stabilitatii economice si pericolelor la adresa finantelor, care sunt clasate la nivelul de prioritate 3.
Der Spiegel a scris la sfarsitul lui iunie, bazandu-se pe documente furnizate de Edward Snowden, ca NSA,
acuzata de spionarea comunicatiilor electronice la nivel mondial prin programul PRISM, a luat ca
tinte sedii ale Uniunii Europene la Bruxelles si Ambasada UE la Washington. Delegatia UE la ONU
a facut obiectul unei supravegheri similare, potrivit Der Spiegel.

Tipareste

EDUCATIE - Consiliul National al Elevilor are
oficial o voce la nivel european
04.08.2013 10:12:11
In perioada 26 iulie-2 august, 22 de organizatii reprezentative ale elevilor din Europa s-au intalnit
in cadrul Adunarii Generale si a scolii de Vara a OBESSU, unde CNE a fost oficial certificat ca
membru observator al structurii, propunerea de aderare fiind acceptata si votata in unanimitate de
catre organizatiile membre ale OBESSU!
OBESSU, The organising Bureau of European School Student Unions este structura care reprezinta
interesele elevilor in fata institutiilor europene, fiind o platforma de cooperare intre organizatiile reprezentative
ale elevilor, care ofera un cadru benefic schimbului de experiente intre acestea. Delegatia CNE, formata
din Iulia-Flavia Miron, presedinte CNE si Sinziana-Maria Voicu, vicepresedinte CNE a
reprezentat Consiliul National al Elevilor si Romania in contextul OBESSU, participand activ la
dezbaterile din cadrul Adunarii Generale, prezentand situatia sistemului educational romanesc si impartasind
experienta CNE, in ceea ce priveste reprezentarea elevilor din Romania.
Odata devenit membru al OBESSU, Consiliul National al Elevilor considera ca aceasta cooperare, noile
cunostinte referitoare la modul in care organizatiile reprezentative ale elevilor din Europa lupta si apara
drepturile si interesele elevilor si solidaritatea pe care acestea o manifesta fata de actiunile individuale
ale acestora, constituie un pol de putere, care va avea in un impact considerabil asupra reprezentarii
intereselor elevilor din Romania in fata institutiilor relevante.
In cadrul Adunarii Generale, au fost adoptate o serie de pozitii, relevante pentru situatia sistemului educational
preunviersitar romanesc, prin care OBESSU solicita luarea unor masuri in privinta finantarii educatiei,
implicarii elevilor in procesul decizional si in procesul de evaluare a calitatii actului educational.
Platforma OBESSU ofera posibilitatea unui schimb de experienta intre organizatii si un cadru de
evaluare si apreciere a altor sisteme educationale din Europa. Consiliul National al Elevilor se situeaza
la un nivel comparabil cu alte organizatii, fiind vazut ca un punct de reper pentru elevii din Romania, insa, in
ceea ce priveste situatia sistemului educational romanesc, acesta se situeaza la un nivel scazut fata de
majoritatea tarilor europene, datorita finantarii insuficiente si lipsei implicarii elevilor in procesul decizional.
In scopul eficientizarii si democratizarii sistemului educational, Consiliul National al Elevilor, timp de doi ani de
zile, a solicitat acordarea dreptului de vot al reprezentantului elevilor in cadrul Consiliului de Administratie, iar
in prezent, in urma dicutiilor cu reprezentantii ministerului, nu exista o certitudine a aprobarii acestei propuneri,
in timp ce, in sistemul educational din Austria, la nivel preuniversitar, Consiliul de Administratie este
compus din 9 membri, 3 elevi, 3 profesori, 3 parinti, elevii avand aceleasi drepturi ca restul
categoriilor.

Tot in Austria, elevii au drept de vot universal la alegeri, incepand cu varsta de 16 ani. Elevii din Danemarca
au dreptul de a inchide o unitate de invatamnt pe un motiv bine intemeiat, iar in Romania, Statutul Elevului,
documentul care recunoaste elevii ca o categorie sociala, lipseste in continuare din sistemul educational
romanesc, desi Consiliul National al Elevilor a realizat demersurile necesare aprobarii acestuia. Finlanda are
cel mai dezvoltat sistem educational din Europa.
Majoritatea elevilor finlandezi invata in cadrul scolilor tehnologice, datorita implementarii sistemului DUAL
VEt(Vocational Education and Training), beneficiand de o formare corespunzatoare care, de regula, le
permite acestora ocuparea unui loc de munca in domeniul ales, in timp ce scolile tehnologice din Romania nu
sunt adaptate nevoilor socio-economice actuale si nu pregatesc elevii corespunzator cerintelor pietii. Elevii
din Spania iau parte la alegerile pentru directorul unitatii de invatamant, dar Romania s-a confruntat
ani de zile cu un management deficitar al resursei umane in educatie.
Tarile dezvoltate din punct de vedere economic au la baza o investitie reala in educatie, un sistem educational
democratic, in cadrul careia elevii participa mult mai activ in procesul de luare a deciziilor. De asemenea, se
investeste in educatie pentru cetatenie democratica, educatie civica, responsabilizand elevii, care
ulterior contribuie activ la bunul demers al societatii.
Iulia-Flavia Miron, presedintele Consiliului National al Elevilor declara: "Consiliul National al Elevilor
a facut un pas important in scopul reprezentarii elevilor, fiind acceptat ca membru observator al OBESSU!
Efortul cumulat pe parcursul timpului ne permite in prezent sa ne situam la un nivel similar cu cel al
organizatiilor reprezentative ale elevilor din Europa. Schimbul de experiente al organizatiilor si modalitatile de
functionare a sistemelor educationale din alte tari europene ne ofera posibilitatea analizei situatiei
invatamantului romanesc si imbunatatirii acestuia, militand pentru adoptarea unor politici educationale care sa
ofere stabilitate si calitate in actul educational. Experienta reprezentarii elevilor in cadrul european determina,
insa, noi semne de intrebare in privinta directiei spre care se indreapta sistemul educational romanesc. "
Despre Consiliul National al Elevilor:
Consiliul National al Elevilor din Romania a fost infiintat in baza OMECT nr. 2782/2007. In prezent,
Consiliul Elevilor functioneaza in baza Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin ordin de
ministru nr.4247 din 26.06.2010.
Consiliile Elevilor sunt singurele structuri care apara interesele elevilor la nivel local si national, promotori ai
dezvoltarii climatului scolar, dar si un cadru de dezvoltare, de educatie civica autentica si de formare a unor
cetateni responsabili.
Consiliul National al Elevilor este structura care reprezinta in prezent peste 3.200.000 de elevi din
Romania, fiind un factor important al democratizarii scolii si incurajarii relatiei de parteneriat profesor-elev.
Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii isi pot alege reprezentantii pe baza principiului legitimitatii,
pot formula puncte de vedere specifice lor si pot elabora propuneri pentru imbunatatirea calitatii vietii scolare.

Tipareste

TELEFONIE - Romanii platesc printre cele
mai mici tarife din UE la apelurile mobile
nationale
06.08.2013 22:46:07
Romania are unele din cele mai mici preturi din Uniunea
Europeana la apelurile nationale pe telefoanele mobile, cu
un tarif mediu pe minut de 2,2 eurocenti, fiind depasita
doar de Lituania, cu 1,9 eurocenti, releva o analiza a
Comisiei Europene, care atrage atentia asupra
diferentelor considerabile intre tarifele pentru apelurile
mobile interne la nivelul blocului comunitar.
Executivul UE precizeaza ca utilizatorii telefoniei mobile platesc
tarife extrem de diferite pentru aceleasi servicii, raportul intre
preturi la nivel comunitar putand fi si de 1 la 8, potrivit unui
comunicat. Cea mai mare diferenta vizeaza apelurile
mobile nationale. Astfel, intre Lituania, tara cu cele mai mici
tarife (o medie de 1,9 eurocenti pe minut), si Olanda, tara cu
cele mai mari tarife (14,7 eurocenti), exista o diferenta de
774%.
Printre tarile cu tarife mai mici se mai numara Letonia (3,5 eurocenti), Bulgaria (4,4 eurocenti),
Polonia (4,6 eurocenti), Estonia si Ungaria (fiecare cu 6 eurocenti). La polul opus al clasamentului,
Olanda este urmata de Luxemburg (14,6 eurocenti), Belgia (13,8 eurocenti), Malta si Spania (fiecare cu 13
eurocenti).
Tariful mediu pe minut la nivelul Uniunii Europene este de 9,1 eurocenti. Aceste diferente de pret nu
pot fi explicate prin diferente de calitate, prin diferente privind costul de prestare a serviciului sau prin
diferente intre tari in ceea ce priveste puterea de cumparare a consumatorilor, noteaza CE.
In cazul altor categorii de bunuri si servicii de baza din cadrul pietei unice europene, diferentele de pret sunt
mult mai mici. De exemplu, un litru de lapte costa intre 0,69 euro si 0,99 euro oriunde in UE, diferenta
de pret fiind de 43%. In cazul unei achizitii ocazionale, cum ar fi un iPad, diferenta de pret este de doar
11% la nivelul UE.
"Din aceste cifre reiese clar faptul ca cele 28 de piete de telecomunicatii nationale din Europa nu aduc
consumatorilor aceleasi avantaje pe care le-ar genera o piata unica. Este esential sa se ia rapid masuri
la nivelul intregii UE pentru a realiza o piata unica veritabila si un grad optim de conectare la nivelul intregului

continent", a declarat Neelie Kroes, comisarul european pentru Agenda Digitala si vicepresedinte al CE. In
septembrie, Comisia Europeana va prezenta un nou pachet legislativ destinat sa consolideze piata unica a
telecomunicatiilor.

Tipareste

INDICATII - Medicamentul Diane nu va mai
putea fi prescris decat pentru acnee
05.08.2013 19:32:25
Agentia Europeana a Medicamentului a impus modificarea prospectului privind indicatiile pentru
medicamentul Diane, a declarat pentru Agerpres dr. Marius Savu, presedintele Agentiei Nationale
a Medicamentului. Acest medicament, potrivit noilor indicatii, va putea fi prescris numai pentru
acnee, nu si contraceptiv, ca pana acum, a afirmat presedintele ANM.
De pe piata romaneasca au inceput sa fie retrase sapte serii, fiind retrase loturile care au inscris in prospect si
indicatia de contraceptiv, a precizat dr. Marius Savu. Decizia vine dupa ce Franta a retras
medicamentul de la vanzare pentru ca ar fi provocat moartea a patru femei si mai multe cazuri de
tromboze.

Tipareste

SPRIJIN LA SATE - Peste 1.500 de persoane
din Maramures si Harghita, ajutate sa isi
gaseasca un loc de munca
03.08.2013 16:45:35
Un proiect de redirectionare a persoanelor care se ocupa
de agricultura de subzistenta din zonele rurale catre
activitati non-agricole a fost derulat, in ultimii trei ani, in
judetele Maramures si Harghita. El a fost finantat din
fonduri europene, avand o valoare nerambursabila de
peste 5,3 milioane de lei, iar in aceasta luna a ajuns la
final.
„O sansa pentru cei din mediul rural” s-a desfasurat in perioada
august 2010 - august 2013 in localitatile Miresu Mare,
Dumbravita, Copalnic Manastur si Cernesti, dar si in cateva localitati din judetul Harghita.
Acesta s-a adresat persoanelor inactive, celor in cautarea unui loc de munca, somerilor sau persoanelor
ocupate in agricultura de subzistenta. in total, 1563 de persoane au participat la activitatile proiectului,
232 de persoane au fost instruite si 288 de participanti au fost consiliati in afaceri. Totodata, 40 de
afaceri sau activitati independente au fost infiintate in aceasta perioada, iar 61 de participanti la proiect si-au
gasit un loc de munca.
Tot in cadrul proiectului dezvoltat pe parcursul a trei ani a fost realizat si portalul online
www.ruralonline.ro , unde beneficiarii acestei initiative, dar si alte persoane interesate ,pot sa afle mai
multe informatii despre deschiderea unei afaceri non-agricole in mediul rural. Online sunt publicate si locurile
de munca disponibile in mediul rural din cele doua judete implicate in proiect si, in acelasi timp, se
intermediaza relatia dintre localnicii de la sate si angajatori.
Proiectul a fost implementat de fundatia Centrul pentru Dezvoltarea intreprinderilor Mici si Mijlocii
(CDIMM) Maramures in parteneriat cu Asociatia Centru Harghita de Inovare si Incubare in Afaceri
(ACHIIA).

Tipareste

UTIL - Sistem interoperabil centralizat pentru
evidenta apostilei eliberate de catre institutiile
prefectului pentru actele oficiale administrative
03.08.2013 16:05:43
Ministerul Afacerilor Interne va dezvolta un serviciu administrativ informatic pentru cetateni si
mediul de afaceri necesar vizualizarii online a datelor referitoare la apostilele eliberate de
institutiile prefectului din Romania, printr-un proiect cu finantare europeana
Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia Generala pentru indrumarea si Controlul Institutiei Prefectului,
deruleaza incepand cu data de 5 iulie 2013 proiectul 'Sistem interoperabil centralizat pentru evidenta apostilei
eliberate de catre institutiile prefectului pentru actele oficiale administrative' cod SMIS 31493, cofinantat din
Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Societatii
Informationale.
Proiectul are o valoare totala de 2.039.818,61 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de
1.645.015,01 lei. Proiectul se implementeaza in municipiul Bucuresti si in toate municipiile resedinta de judet,
la sediul M.A.I. si la sediile institutiilor prefectului, pe o durata de 16 luni.
Prin implementarea proiectului, Ministerul Afacerilor Interne isi propune dezvoltarea unui serviciu
administrativ informatic pentru cetateni si mediul de afaceri necesar vizualizarii online a datelor referitoare la
apostilele eliberate de institutiile prefectului din Romania. Aceasta se va realiza prin asigurarea
interoperabilitatii sistemelor informatice folosite de catre institutiile prefectului pentru eliberarea apostilei, prin
crearea unei baze de date centralizate a M.A.I., actualizata in timp real de catre institutiile prefectului, care sa
furnizeze online informatii privind actele oficiale administrative pentru care s-a eliberat apostila, prin
operationalizarea unui sistem TIC eficace si securizat de verificare a apostilelor eliberate precum si prin
dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor responsabile cu gestionarea bazei de date si cu
operarea inregistrarilor.
Noul serviciu va oferi posibilitatea consultarii in timp real prin mijloace electronice a bazei de date centralizate
si verificarii autenticitatii actelor oficiale administrative pentru care cele 42 institutii ale prefectului elibereaza
apostila in conformitate cu obligatiile internationale asumate de Romania.
De rezultatele proiectului vor beneficia, in primul rand, persoanele interesate sa verifice autenticitatea unei
apostile emise de statul roman (angajatori, mediu de afaceri, autoritati si institutii publice, institutii de
invatamant etc din statele semnatare ale Conventiei de la Haga), in contextul globalizarii pietei fortei de munca
si a liberei circulatii a persoanelor si serviciilor. Totodata, beneficiari ai implementarii proiectului vor fi si cele
42 de institutii ale prefectului care vor efectua inregistrarile in baza de date centralizata sau care vor dori sa
obtina informatii despre alte apostile eliberate in Romania, prin 88 de angajati ai acestora si ai M.A.I. care

vor fi instruiti pentru a opera sistemul.

Tipareste

IMPOTRIVA TERORISMULUI - Noua tari
europene cer o baza de date a pasagerilor
companiilor aeriene
02.08.2013 09:30:37
Noua tari UE, inclusiv Franta si Belgia, au solicitat crearea unui fisier european cu date personale
ale pasagerilor companiilor aeriene, cu scopul de a impiedica plecarea unor tineri europeni spre
zone de conflict si de a lupta impotriva terorismului, relateaza AFP. "Unul dintre instrumentele
cele mai eficiente de asigurare a urmaririi acestor persoane, atat atunci cand merg in Siria sau in
alte zone de conflict, cat si cand revin in tarile lor, ar fi sa putem dispune de un sistem numit PNR
(«passenger name record») european", au anuntat intr-un comunicat comun ministrii de Interne
francez Manuel Valls si belgian Joelle Milquet.
Cererea lor, adresata Parlamentului Euroean (PE), unde dosarul este blocat in prezent, este sustinuta de catre
Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Marea Britanie si Suedia, au precizat ei.
Acest fisier "va permite autoritatilor competente sa detecteze si sa urmareasca deplasarile acestor
persoane, cu scopul de a-i repera si impiedica pe cei, adesea tineri vulnerabili, care ar putea sa fie tentati sa
isi riste viata mergand in aceasta zona de conflict, dar si, daca este cazul, sa previna comiterea unor atentate
pe teritoriul european sau sa lupte impotriva anumitor infractiuni grave", au subliniat cei doi ministri.
Franta si Belgia sunt doua dintre cele mai vizate tari UE de "jihadisti europeni" plecati sa lupte in Siria si care
ar putea "reprezenta o amenintare" odata intorsi acasa.
Intre 400 si 500 de europeni au plecat in Siria, dintre care 120 originari din Franta, porivit unor date furnizate
de catre Manuel Valls in cadrul unei reuniuni, in iunie, cu omologii sai europeni, la Luxembourg. "Nu toti
sunt jihadisti si teroristi, dar avem suficiente elemente care suscita ingrijorarea", a precizat ministrul
francez.
Coordonatorul european al luptei impotriva terorismului, Gilles de Kerchove, estimeaza la "600
sau peste" numarul jihadistilor europeni. El subliniaza asupra dificultatilor impiedicarii plecarilor tinerilor
care au dubla nationalitate, ceea ce le permite sa mearga intr-o tara din Africa de Nord, de unde pot pleca
ulterior catre Turcia, o tara de tranzit pe drumul catre Siria. Acelasi itinerar este utilizat la intoarcere.
Comisia Europeana (CE) a prezentat, in februarie 2011, un proiect de creare a unui fisier de date cu dosarele
pasagerilor, cu scopul de a "lupta impotriva infractiunilor grave si terorismului", dar acesta a fost respins, in
aprilie 2013, cu 31 de voturi la 25 in cadrul Comisiei pentru Libertati Civile a PE, afectandu-i sansele de a fi
adoptat in sedinta plenara.
O negociere ar urma sa fie angajata cu eurodeputatii, cu scopul de a asigura proiectului PNR "un

nivel inalt de protectie a vietii private, si anume prin sisteme independente de control al utilizarii datelor, in
deplina conformitate cu dreptul UE", au anuntat Valls si Milquet.

