Tipareste

DOSARE PENALE - Iulia Timosenko,
sacr ificata in numele viitor ului eur opean al
Ucr ainei
31.07.2013 11:02:01
Decizia Curtii Europene pentru Drepturile Omului
/CEDO/ pe marginea plangerii formulate de fostul
premier al Ucrainei, Iulia Timosenko, si care declara
ilegala arestarea ei in 2011, intra in vigoare la 31 iulie.
Serghei Vlasenko, avocatul fostului premier ucrainean, a
declarat ca 'Ucraina trebuie sa o elibereze'. Insa, potrivit
normelor juridice, acest verdict are, dupa cum considera
autoritatile ucrainene, 'un caracter strict moral': statutul
Iuliei Timosenko s-a schimbat demult, acum ea nefiind
doar suspecta, ci acuzata.
Intre timp, sustinatorii fostului premier atentioneaza in legatura cu noi dosare penale deschise impotriva Iuliei
Timosenko. Deputatul opozant Vladimir Ariev a declarat pentru cotidianul rus Izvestia ca Procuratura
Generala verifica implicarea fostului premier in falimentul Rodovibank. Ariev afirma ca 'la ora actuala
anchetatorii cer extradarea din Ungaria a fostului deputat al Blocului Iulia Timosenko, Aleksandr
Sepelev, pentru fabricarea unui nou dosar impotriva Iuliei Timosenko'.
Insa autoritatile de la Kiev afirma ca 'toate aceste declaratiile panicarde se fac exclusiv in scopuri publicitare,
iar autorii lor sunt opozantii insisi'. 'Nu se pregatesc niciun fel de noi anchete la adresa Iuliei Timosenko', a
declarat pentru Izvestia reprezentanta Procuraturii Generale, Margarita Velkova.
In opinia directorului Institutului ucrainean pentru strategii globale, Vadim Karasev, Timosenko depinde
direct de cota de popularitate a partidului UDAR al lui Vitali Kliciko.
Dupa cum explica politologul, singura sansa a Iuliei Timosenko de a iesi intr-un viitor nu atat de indepartat din
inchisoare este aceea ca, in urma cresterii popularitatii lui Kliciko, autoritatile sa considere ca el va putea face
serioasa concurenta lui Viktor Ianukovici in timpul alegerilor prezidentiale din 2015. De Timosenko ar
putea fi nevoie pentru ca aceasta sa faca la randul ei concurenta in tabara opozitiei. Totodata,
conform normelor legislatiei ucrainene, Timosenko insasi, care are o condamnare la dosar, nu mai poate
candida la presedintie, afirma Karasev.
Intre timp, sefii misiunii de monitorizare a Parlamentului European, Pat Cox si Alexander
Kwasniewski, efectueaza o vizita de lucru de trei zile in Ucraina pentru a evalua situatia respectarii

drepturilor omului. In 31 iulie, ei urmeaza sa o viziteze, deja pentru a patra oara, pe Timosenko la spitalul din
Harkov.
'Kwasniewski este considerat unul dintre principalii avocati ai Ucrainei in drumul acesteia spre UE', a declarat
pentru Izvestia politologul ucrainean Dmitri Djanghirov. Potrivit acestuia, 'Kwasniewski sprijina si
promoveaza in fel si chip semnarea de catre Ucraina, in noiembrie, a acordului de asociere cu UE'.
'De aceea, este putin probabil ca Alexander Kwasniewski sa vina cu declaratii foarte categorice in apararea
Iuliei Timosenko: el nu va promova cazul unei singure femei in detrimentul viitorului unei tari intregi', subliniaza
Djanghirov.
Este greu de presupus ca aceasta vizita a deputatilor europeni este in stare sa schimbe soarta 'detinutei
numarul 1' din Ucraina. In istoria acestei tari ea va ramane ca primul functionar de rang inalt care a
fost pedepsit pentru actiunile sale. De altfel, in pofida faptului ca Timosenko a fost condamnata pentru
masinatiuni in timpul semnarii acordului ruso-ucrainean in domeniul gazului, acest lucru nu s-a rasfrant asupra
relatiilor dintre cele doua tari si nu se va rasfrange nici pe viitor, este de parere Djanghirov.

Tipareste

NEGOCIERI - Guver nul a convenit cu FMI si
CE un acor d pr evenitiv de 4 miliar de de eur o,
pentr u doi ani
31.07.2013 10:57:34
Autoritatile romane au convenit cu Fondul M onetar International (FM I) si Comisia Europeana
(CE) un acord preventiv pe doi ani care va totaliza patru miliarde euro, suma impartita egal de cele
doua institutii financiare internationale, acordul stand-by urmand sa fie discutat de boardul FM I in
toamna.
"CE, FMI si BM au purtat discutii cu autoritatile romane, care au solicitat ca programul sa fie unul pe doi ani.
Autoritatile romane isi propun sa trateze acest acord ca unul preventiv, nu vor sa traga din resursele
financiare. Accesul propus ar fi in total de patru miliarde euro, suma impartita egal de CE si FM I.
La nivel tehnic, am ajuns la un acord, dar acordul stand-by trebuie sa fie aprobat de boardul FMI, reuniune
programata in cursul toamnei", a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, Andrea Schaechter, seful
misiunii FMI in Romania, la finalul misiunii FMI privind discutiile in legatura cu noul acord de imprumut.
Premierul Victor Ponta a declarat joi ca noul acord va avea o valoare intre 3 miliarde euro si 5 miliarde euro
si mai putine conditii decat cele doua intelegeri anterioare.

Tipareste

DEZVOLTARE - A fost semnat un nou
contr act de lucr ar i in cadr ul pr oiectului de
extinder e si r eabilitar e a r etelelor de apa si
canalizar e in Mar amur es (VIDEO)
29.07.2013 17:37:02

Vezi VIDEO
Un nou contract de lucrari din cadrul proiectului european
de reabilitare si de extindere a retelelor de apa si
canalizare in M aramures a fost semnat astazi, 29 iulie, la
Sighetu M armatiei. Este vorba de al 10-lea contract de
lucrari demarat in cadrul acestui proiect major pentru judet,
care va rezolva problema acoperirii cu aceste servicii vitale
pentru cetateni si ralierea la standardele impuse de
uniunea europeana.
La semnarea contractului au fost prezenti primarul
municipiului Baia M are, Catalin Chereches, in calitate de
presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
(ADI) M aramures, primarul orasului Sighet, Ovidiu Nemes,
directorul general al societatii Vital, Gheza Gasparik, si
reprezentantii societatilor care au castigat licitatia pentru executia
lucrarilor in acest oras.

Valoarea lucrarilor care vor fi executate la Sighetu Marmatiei este
de aproape 53 de milioane de lei si, dupa cum recunoaste insusi primarul orasului, investitia este una
necesara. „E un moment important pentru comunitatea noastra, un moment in care ne asezam intr-o
ordine fireasca a lucrurilor, pentru ca in Sighetu M armatiei a constituit o mare problema lipsa retelelor
pe strazile care s-au deschis in ultimii 20 de ani”, a declarat Ovidiu Nemes, primarul orasului Sighetu
Marmatiei.
Lucrarile se vor desfasura pe o perioada de 22 de luni de la data emiterii ordinului de incepere si
consta in extinderea retelei de distributie a apei cu aproape 20 de kilometri, reabilitarea a aproape 10
kilometri de retea de distributie a apei, reabilitarea a 14 kilometri de conducta de transport, extinderea a 33
de kilometri de retea de apa uzata si reabilitarea altor 4.500 de kilometri de canalizare.
Presedintele ADI M aramures si-a exprimat convingerea ca, in urma acestei investitii, sighetenii se
vor bucura de servicii europene in ceea ce priveste aceste utilitati. „Facem pasi importanti in ceea ce

inseamna extinderea retelelor de apa si de canalizare in judetul Maramures, cu obiective importante si in
Sighetu Marmatiei - atat cu ceea ce inseamna retele de distributie a apei, cat si partea de epurare” a spus
primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, presedintele Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara M aramures.
Strategie pentru municipiile care suporta actualmente pierderile inregistrate de localitatile mici
In ceea ce priveste pretul apei, primarul Catalin Chereches, in calitate de presedinte al ADI Maramures, va
propune o strategie prin care localitatile mari sa nu mai fie afectate de pierderile inregistrate de
localitatile mai mici.
„Va trebui la un moment dat, noi, primarii de comunitati mai mari, care intr-un fel ducem in spate si
comunitatile mai mici, care genereaza pierderi pentru societatea Vital, sa avem o discutie cu privire la
strategia viitoare. Pentru ca nici sighetenii, nici baimarenii, cu toata solidaritatea, nu trebuie sa
acceptam orice pana la infinit. Baia Mare si Sighetul sunt doua comunitati care suporta la nivelul judetului
cam tot ceea ce inseamna apa si canalizare, doua comunitati care ar putea sa aiba societati profitabile in
domeniul apei si canalizarii si, raportandu-ne si la obligatiile fata de comunitatea europeana, va trebui la un
moment dat sa regandim tot ceea ce inseamna managment al serviciilor de apa si canalizare,
inclusiv tarifele, in raport cu exercitiul financiar pe care il va avea compania sau companiile pe care le vom
gandi”, a mai spus primarul Catalin Chereches, in calitate de presedinte al ADI Maramures.
In ceea ce priveste investitiile realizate la nivelul judetului Maramures la capitolul retelelor de apa si de
canalizare, finantate prin Programul Operational Sectorial Mediu si implementate de societatea Vital, acestea
vor contribui esential la atingerea si la respectarea standardelor Uniunii Europene, respectiv a celor
prevazute de legislatia romaneasca in privinta distributiei apei potabile, epurarii apelor uzate si protectiei
mediului.
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MEDICAMENTE CONTROVERSATE Pastilele antifungice cu ketoconazol, cr iticate
pentr u efectele gr ave asupr a ficatului
29.07.2013 13:33:35
Agentia Europeana a M edicamentului (EM A) recomanda suspendarea autorizatiilor de
comercializare a pastilelor care contin ketoconazol si care sunt folosite in tratarea infectiilor
fungice, pe motiv ca riscul leziunilor hepatice la utilizarea acestora este mai mare decat beneficiile.
" Pacientii care utilizeaza, in prezent, ketoconazol oral pentru infectii fungice ar trebui sa discute cu
medicii lor despre tratamente alternative adecvate. M edicii nu trebuie sa mai prescrie ketoconazol
oral, fiind necesara analizarea optiunilor de tratament pentru pacienti" , arata EM A.
Recomandarea la nivelul UE vine in urma deciziei de suspendare a comercializarii dispusa de autoritatea de
profil din Franta. Aceasta a concluzionat ca raportul beneficiu-risc in cazul acestei categorii de medicamente
"a fost unul negativ, din cauza nivelului ridicat de leziuni hepatice asociat" . De asemenea, arata
EMA, s-a tinut cont de faptul ca, in prezent, exista tratamente alternative considerate a fi mai sigure.
"Legislatia UE prevede o abordare europeana coordonata atunci cand un stat membru ia masuri de
reglementare in legatura cu un medicament autorizat in mai multe tari", explica EMA recomandarea privind
medicamentele orale ce contin ketoconazol.
EMA a mai precizat ca formulele ce contin ketoconazol cum ar fi cremele, unguentele si sampoanele pot
fi utilizate in continuare, in conditiile in care cantitatea de ketoconazol absorbita de corp este foarte
scazuta.
Recomandarile EMA vor fi transmise Comisiei Europene, pentru o decizie cu caracter juridic.
La randul sau, Agentia Medicamentelor din SUA (FDA) atrage atentia ca pastilele cu ketoconazol pot cauza
probleme la grandele suprarenale si leziuni ale ficatului care sa necesite un transplant sau care chiar pot fi
fatale, potrivit presei americane.
Pastilele ce contin ketoconazol, autorizate la nivelul UE prin proceduri nationale, sunt vandute sub diferite
denumiri comerciale, inclusiv Nizoral si Fungoral.
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IMPRUMUTURI - Fer mier ii vor putea accesa
cr edite in lei la dobanda medie pe piata
inter bancar a plus cel mult 4,5%
28.07.2013 15:00:59

Dezvoltare Rurala (PNDR).

Bancile vor acorda agricultorilor, in contul adeverintelor
APIA, credite cu o dobanda maxima ROBOR (rata medie
a dobanzilor in lei pe piata interbancara) la 6 luni + 4%
pentru Fondul European de Garantare Agricola, respectiv
maxim ROBOR + 4,5% pentru Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurala.
Plafoanele sunt prevazute intr-un ordin al ministrului
Agriculturii, Daniel Constantin, care stabileste si
comisionul incasat de banca, de sub 1% . Nivelurile
dobanzilor si comisionului vor fi valabile pentru creditele
acordate atat beneficiarilor platilor directe cat si pentru
beneficiarii axelor I, III si IV din Programul National de

APIA va incheia conventii cu bancile interesate si le impune acestora cateva conditii, pe langa cele
privind dobanzile. Astfel, institutiile de credit trebuie sa detina sucursale sau agentii in cel putin 30% din judete
si sa fi finantat in perioada 2008-2012 anumite activitati din Programul National de Dezvoltare Rurala.
Totusi, APIA poate incheia conventii si cu bancile care nu indeplinesc cerinta privind reteaua teritoriala, dar
vin cu oferte de creditare sub nivelul general impus si accepta ca acestea sa fie inscrise in
conventie.
Ministerul Agriculturii arata, intr-un comunicat, ca noile prevederi vor incuraja fermierii si beneficiarii PNDR
sa solicite credite bancare care sa conduca astfel la cresterea ratei de absorbtie a fondurilor europene.
Pentru dezvoltarea rurala, rata a ajuns la aproape 60% , dintr-un total de 8,12 miliarde euro,
potrivit ministerului.
Institutia arata, de asemenea, ca noul cadru legislativ a fost adoptat dupa consultari cu bancile care au
durat aproape un an.
Agricultura beneficiaza de plati europene si subventii nationale de peste trei miliarde euro anual, dar
absorbtia fondurilor pentru dezvoltare rurala se confrunta cu accesul dificil la credite, in special din
cauza nivelurilor dobanzilor cerute de banci.
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TENSIUNI - Beir utul cer e UE r evizuir ea
deciziei pr ivind ar ipa ar mata a Hezbollah
23.07.2013 11:48:58

Presedintele libanez, M ichel Sleiman, i-a cerut luni seara
Uniunii Europene sa-si revizuiasca decizia de a inscrie
aripa armata a Hezbollah pe lista UE cu ''organizatii
teroriste'' in vederea ''prezervarii stabilitatii Libanului'',
relateaza AFP. Presedintele ''si-a exprimat speranta /../ ca
UE va putea sa-si revizuiasca decizia, din dorinta de a
evita decizii precipitate si de a prezerva stabilitatea
Libanului'', se afirma intr-un comunicat publicat la
incheierea unei intalniri a lui M ichel Sleiman cu sefa
Delegatiei UE in Liban, dna Angelina Eichhorst.
El a facut din nou apel la reluarea dialogului in legatura cu ''o
strategie nationala de aparare'', care a esuat de mai multe
ori, deoarece Hezbollah refuza sa depuna armele, care, in opinia
sa sunt necesare pentru apararea tarii impotriva Israelului,
inamicul sau declarat. Arsenalul Hezbollahului este principalul
motiv de discordie intre partid si rivalii sai din Liban, care-l
acuza ca foloseste arsenalul pentru a se impune in politica tarii.

La randul sau, ambasadoarea Eichhorst a indicat intr-un comunicat ca ''UE transmite un mesaj politic
important: actele de terorism sunt inacceptabile, oricare ar fi autorii lor''. Ea a adaugat ca aceasta
decizie nu impiedica continuarea dialogului ''cu toate partidele politice din Liban'' si ''nu va afecta sprijinul
financiar pe care-l furnizeaza UE in Liban''.
Cu putin timp mai inainte, premierul libanez demisionar, Najib Mikati, si-a exprimat regretul in legatura cu
decizia UE, afirmand ca ar fi dorit din partea UE ''o lectura mai avizata a faptelor''. Dar, a adaugat el,
Libanul ''va continua sa aiba cele mai bune relatii '' cu tarile europene, precum si ''discutii pe aceasta
tema pe canale diplomatice''.
La randul sau, ministrul libanez de externe, Adnane Mansour, un apropiat al Hezbollah, a estimat ca ''este
vorba de o decizie precipitata /a UE/, care aduce atingere intereselor Libanului si care ar fi fost de
preferat sa nu fie luata''. Intr-o declaratie pe un site apropiat miscarii siite, Mansour afirma ''ca au fost
exercitate presiuni enorme in acest sens'', aluzie la SUA si Israel, si a dat asigurari ca ''tarile europene sunt
divizate in aceasta problema''.

Tipareste

AGRICULTURA – Fer mier ii mar amur eseni,
sfatuiti sa se inscr ie intr -un or ganism car e
tr ebuia infiintat inca din 2010 (VIDEO)
23.07.2013 15:55:33

Vezi VIDEO
Pentru a beneficia de subventiile din agricultura, fermierii
maramureseni vor trebui sa se inscrie in Camerele
Agricole, au anuntat astazi, 23 iulie, membrii Comitetului
J udetean de Initiativa. Ideea de infiintare a acestor
organisme nonprofit a aparut in 2010 si a fost amanata la
nesfarsit. Autoritatile maramuresene spera ca in cel mai
scurt timp sa fie organizate alegeri, pentru ca
M aramuresul sa fie printre primele judete unde camerele
agricole sunt infiintate, tocmai pentru a putea fi accesate
cat mai multe fonduri europene.

Comitetul Judetean de Initiativa constituit in Maramures pentru
infiintarea Camerelor Agricole e format din 11 membri.
Presedinte a fost ales Gheorghe Buda, cel care conduce
Asociatia Crescatorilor de Bovine si Caprine. Intre atributiile
camerelor agricole va intra oferirea de asistenta tehnica
si consiliere producatorilor agricoli in vederea absorbtiei
fondurilor europene, dar si organizarea de activitati de popularizare si asistenta tehnica de specialitate.
“Va fi interfata la tot ce se numeste promovarea produselor, dezvoltarea agricola, modul in care se
pot rezolva lucrurile la nivel de judet si va fi comunicatorul intre producatori, fermieri, Directia Agricola,
Prefectura, Consiliul Judetean, Ministerul Agriculturii”, a declarat prefectul judetului Maramures, Anton
Rohian.
Reprezentantul Guvernului in teritoriu a mai aratat ca pentru perioada 2014-2020 in Romania vor ajunge 3
miliarde de euro. Pentru a putea accesa cat mai multe fonduri europene, Maramuresul trebuie sa grabeasca
infiintarea Camerelor Agricole. In plus, agricultorii au fost sfatuiti sa se inscrie in acest organism,
pentru ca altfel nu vor putea primi subventii.
“Pentru cei care isi doresc sa faca o agricultura performanta si o agricultura ce trebuie sa ne caracterizeze in
viitor e important sa facem aceasta Camera Agricola care practic este in toata Comunitatea Europeana. Cei
care nu vor fi membri ai Camerei Agricole nu vor putea beneficia de subventiile care sunt pentru
agricultura in perioada urmatoare”, a declarat primarul comunei Sacalaseni, Emilian Pop, unul dintre

membrii Comitetului Judetean de Initiativa.
Pentru a se inscrie in Camera Agricola, persoanele fizice vor trebui sa achite o taxa de 10 lei, iar
persoanele juridice sau asociatiile, cate 100 de lei.
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EUROBAROMETRU - Peste doua tr eimi din
r omani nu au incr eder e in Guver n
23.07.2013 18:01:10
Peste doua treimi (69% ) din romani nu au incredere in Guvern, in timp ce pentru Parlament nivelul
de neincredere este de 75% , potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat in luna mai si dat
publicitatii marti. Romanii au ceva mai multa incredere in Uniunea Europeana decat media
inregistrata in celelalte state membre.
De asemenea, 26% din romani afirma ca au incredere in Guvern si doar 16% au incredere in Parlamentul de
la Bucuresti. La nivelul UE, 71% din cetatenii europeni declara ca nu au incredere in guvernele din
tarile lor si 66% si-au exprimat neincrederea cu privire la parlamentele nationale.
Romanii au ceva mai multa incredere in Uniunea Europeana decat media inregistrata in celelalte
state membre. Astfel, 45% au declarat, potrivit sondajului, ca au incredere in UE, iar 43% afirma ca nu au
incredere. Pe de alta parte, rata de incredere in UE in randul cetatenilor din celelalte 27 de state membre
(inclusiv Croatia) este de numai 31%, circa 60% din cetatenii europeni din aceste tari exprimandu-si deschis
neincrederea in organismul de la Bruxelles.
Nivelul de neincredere in UE a crescut cu 2% in Romania fata de toamna anului trecut si cu 3% in restul
tarilor membre. Pe de alta parte, 47% din romani considera ca Guvernul este institutia care trebuie sa
ia masurile de reducere a efectelor crizei economice si financiare, fata de media de numai 21%
inregistrata in celelalte tari membre cu privire la asteptarile fata de masurile guvernelor nationale.
In acelasi timp, 23% din romani cred ca aceste masuri ar trebui sa fie luate in primul rand de UE, fata de
22% media in plan european. Doar 6% din romani cred ca masurile de iesire din criza trebuie luate de
FM I, fata de 13% media in plan european, si doar 4% din romani asteapta luarea masurilor respective de
catre liderii G20, in timp ce 13% din europeni considera ca acesta este cadrul adecvat pentru a decide in
acest sens.
Un procent de 8% din cetatenii europeni considera ca aceste masuri trebuie luate in SUA, in timp ce 6% din
romani au si ei aceleasi asteptari de la administratia americana. Sondajul a fost realizat pe un esantion
reprezentativ de 1.083 de persoane din Romania, in perioada 11-21 mai, esantionul din restul tarilor UE
fiind de 26.605 persoane.
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SPECIALIZARE – SMURD - Studentii se pot
specializa in medicina de ur genta in ur ma unui
pr oiect eur opean
22.07.2013 13:32:40

Secretarul de stat in M inisterul Sanatatii, Raed Arafat, a
anuntat, azi, 22 iulie, ca studentii se pot specializa in
medicina de urgenta, pentru ca apoi sa poata lucra in UPU
sau SM URD, dupa ce in cadrul unui proiect european de
2,1 milioane de euro s-au realizat noua module de
pregatire in aceasta disciplina.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, intr-o conferinta de
presa, ca proiectul privind medicina de urgenta a vizat
modul de pregatire a studentilor in aceasta disciplina si a
transformat pregatirea dintr-una clasica, "in care vine cineva si citeste un curs, iar studentul citeste din nou
acel curs", intr-una "cu un mod atractiv, interactiv, care permite studentului sa invete intr-o modalitate
pedagogica mult mai moderna", transmite corespondentul Mediafax.
"Au fost realizate noua module in cadrul curriculei pentru disciplina medicina de urgenta, iar studentii sunt
monitorizati de profesorii lor pe partea teoretica, iar cand se intalnesc aplica, in simulare, si pe partea
practica. Sunt convins ca aceste cursuri de medicina de urgenta vor atrage si mai mult studentii, pentru ca
sunt prezentate si cazuri clinice.Va creste motivatia lor pentru aceasta specializare si va contribui la o mai
buna adaptare a lor pe piata muncii, in UPU sau SMURD. M odulele sunt traduse in franceza, urmand
sa fie folosite si de studentii din Franta, dar si in limba engleza pentru studentii straini care invata
la universitatile de medicina si farmacie in Romania" , a spus Arafat. Potrivit acestuia, in cadrul
proiectului au fost inclusi 1.009 studenti de la universitatile de medicina si farmacie din Cluj-Napoca si Targu
Mures, care au parcurs modulele si au fost evaluati.
"Cursurile trebuie sa fie de aici inainte total deschise, doar in baza unui cont, fara conditionari financiare, iar la
ele vor avea acces toti studentii universitatilor de medicina si farmacie din Romania", a subliniat Arafat.
Valoarea proiectului a fost de 9,5 milioane de lei (2,1 milioane de euro), finantarea fiind asigurata
prin Fondul Social European (FSE).
Raed Arafat a participat, la Cluj-Napoca, la prezentarea de final a proiectului "Curricula imbunatatita si forme
interactive de predare-invatare pentru specialitati din programul de studii de licenta de la facultati de
medicina", derulat de Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, in
parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures, Societatea Franceza pentru
Medicina de Catastrofa, Fundatia pentru SMURD si Asociatia SHOTRON. Proiectul, al carui manager a

fost Raed Arafat, a fost implementat in perioada noiembrie 2010 - iulie 2013.
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CERINTE CHIMICE - Noile nor me UE pr ivind
compozitia chimica a jucar iilor au intr at in
vigoar e de azi, 20 iulie
20.07.2013 14:38:35

Noile cerinte chimice ale UE pentru jucarii, prin care
substantele care sunt cancerigene, mutagene sau toxice
pentru reproducere, precum si 55 de mirosuri care
provoaca alergie sunt interzise in compozitia jucariilor,
intra in vigoare de azi, 20 iulie, informeaza un comunicat
al Comisiei Europene dat publicitatii la Bruxelles.

“Siguranta jucariilor si protectia sanatatii copiilor
constituie unele dintre prioritatile cele mai importante ale
CE. Comisia va continua sa urmareasca evolutiile stiintifice
pentru a se asigura ca cerintele chimice pentru jucarii sunt rapid
adaptate la progresul stiintific”, a declarat comisarul european pentru industrie si antreprenoriat, Antonio
Tajani, citat in comunicat.
Directiva publicata in iunie 2009 si care a intrat in vigoare o luna mai tarziu se aplica jucariilor destinate
copiilor sub 14 ani, definind in total 19 produse care intra in domeniul de aplicare. Statele membre au fost
obligate sa aplice noile masuri de la 20 iulie 2011, cu exceptia sectiunii referitoare la cerintele
chimice, care au intrat in vigoare de la 20 iulie. Astfel, substantele care pot provoca cancer, pot afecta
informatia genetica sau reproducerea nu mai sunt permise in partile jucariilor accesibile copiilor.
Pentru anumite substante precum nichelul au fost introduse valori-limita, iar unele metale grele care sunt
deosebit de toxice, precum plumbul, nu mai pot fi utilizate in partile jucariilor la care copiii au acces.
M irosurile alergenice sunt fie complet interzise, 55 in total, fie trebuie sa fie anuntate pe etichetele
jucariilor, in numar de 11.

Tipareste

ADERARE AMANATA - Islanda a intor s
spatele Uniunii Eur opene
19.07.2013 12:28:59

Islanda este gata sa renunte la planurile de aderare la
Uniunea Europeana /UE/. Aflat intr-o vizita la Bruxelles,
noul premier al tarii, Sigmundur David Gunnlaugsson, a
anuntat ca decizia privind aderarea la UE se amana cel
putin pana la toamna si va depinde de rezultatele
referendumului. Tinand cont de opiniile locuitorilor
insulei, acest lucru inseamna practic renuntarea la
integrarea europeana, noteaza cotidianul rus
Kommersant.
Vizita premierului islandez la Bruxelles este prima sa deplasare
in strainatate in noua functie, pe care o ocupa din aprilie acest
an. In timpul unei conferinte de presa comune, seful Comisiei
Europene, J ose M anuel Barroso, i-a amintit oaspetelui
despre parcursul tarii insulare catre aderarea la UE,
proclamat de predecesorul lui Gunnlaugsson, Johanna
Sigurdardottir. “Trenul pleaca. Este in interesul nostru comun ca
decizia finala sa fie luata cat mai repede”, a spus Barroso.

Potrivit Kommersant, ingrijorarea sefului Comisiei Europene nu este una intamplatoare: dupa ce la putere in
Islanda au venit fortele de centru-dreapta, Reykjavikul a franat practic negocierile in vederea aderarii la UE.
Potrivit expertilor, noua putere islandeza fie isi va revoca in totalitate candidatura, fie va incerca sa
prelungeasca la maxim procesul de negocieri.
“In 2009, pe valul crizei economice, la putere in Islanda au venit forte care vedeau salvarea in integrarea
europeana, mai ales ca sistemele economic si de drept ale tarii sunt foarte apropiate de UE”, aminteste
expertul rus Tatiana Seniavskaia. Cu toate acestea, dupa cum constata in prezent experta, “cetatenii
islandezi nu au observat vreo legatura intre integrarea europeana si imbunatatirea situatiei
economice”. “Dimpotriva, in ultimii ani atitudinile eurosceptice s-au accentuat”, precizeaza Seniavskaia
pentru Kommersant.
Anterior se anunta ca Islanda, care a inaintat cererea de aderare in 2009, va putea adera la UE deja in acest
an. La ora actuala, Islanda este una dintre cele cinci tari candidate la aderare la UE si, alaturi de Muntenegru
si Turcia, una dintre cele care au initiat deja negocierile de aderare.
In acelasi timp, nivelul de integrare dintre Islanda si tarile din UE este destul de mare. Tara

participa la Spatiul Economic European (SEE) si participa la acordul Schengen. Cu toate acestea, dupa cum
a explicat premierul islandez la Bruxelles, decizia privind aderarea la UE “nu poate fi luata inainte de
referendum”, iar problema privind desfasurarea acestuia va fi luata de la parlamentul de la Reykjavik in
toamna.
Despre inghetarea negocierilor pana la referendum a vorbit si ministrul de externe al Islandei, Gunnar Bragi
Sveinsson, adauga ziarul rus.
Practic, aceasta inseamna refuzul de a adera la UE: potrivit sondajelor, aceasta idee este sustinuta de mai
putin de o patrime dintre locuitorii Islandei. M ulti islandezi acuza UE de criza financiara, care s-a
declansat pe insula in 2008.
In plus, islandezii nu doresc ca industria piscicola, una cheie pentru tara, sa ajunga dependenta de UE.
Majorarea de catre Islanda, in regim unilateral, a cotelor la pescuit in Atlanticul de nord-est a atras deja dupa
sine pericolul unor sanctiuni din partea tarilor europene.
Pentru UE, schimbarea cursului Reykjavikului inseamna, de asemenea, renuntarea la sperantele
privind extinderea influentei in zona arctica. Intre timp, exploatarea zacamintelor gazifere si petroliere de
pe platforma continentala a Islandei va incepe deja in acest an: cerere pentru exploatare, alaturi de compania
islandeza Eykon Energy, a inaintat compania petroliera chineza CNOOC, precizeaza Kommersant.

Tipareste

BANCNOTE EURO CONTRAFACUTE - Eur o
este din ce in ce mai popular pr intr e
falsificator i
19.07.2013 14:44:24
Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat azi, 19 iulie, 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, transmite Reuters.
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.
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.

Tipareste

DROGURI – Ur me de cocaina descoper ite in
cladir ea Par lamentului Eur opean
17.07.2013 09:55:14
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.
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 Nurnberg (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.
O purtatoare de cuvant a Parlamentului European, Marjory van den Broeke, a spus ca rezultatele anchetei
constituie o surpriza totala, insistand ca folosirea drogurilor 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
M area 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.

Tipareste

VOLUNTARIAT – Tiner ii baimar eni au ocazia
sa par ticipe la pr ogr ame de voluntar iat in tar i
pr ecum Tur cia, Spania sau Polonia (VIDEO)
17.07.2013 17:21:19

Vezi VIDEO
M unca, distractie si multe informatii despre culturi noi,
asta le ofera programele de voluntariat desfasurate in
strainatate tinerilor care aleg sa se implice activ in
comunitate. La nivel local, asociatia baimareana Team
For Youth dezvolta numeroase programe in colaborare cu
organizatii din Europa, prin care tinerii baimareni au
ocazia sa cunoasca alte culturi prin intermediul
activitatilor de voluntariat.

Dorinta de a-i ajuta pe cei din jur, dar si oportunitatea de a socializa cu oameni noi si de a afla informatii
despre alte tari ii atrage pe tot mai multi tineri in programele de mobilitate desfasurate prin intermediul
activitatilor de voluntariat. Numerosi adolescenti baimareni aplica la proiectele Serviciului European de
Voluntariat, insa doar o parte dintre acestia reusesc sa obtina un loc in astfel de proiecte derulate in
tari precum Grecia, Spania sau Polonia.
„Noi trimitem foarte multi voluntari inafara, suntem chiar una dintre cele mai active organizatii din Romania pe
trimitere voluntari si ne dorim foarte mult sa afle tot mai multi tineri din Baia Mare de oportunitatea asta.
Momentan, avem voluntari trimisi in Lituania, in Polonia, in Turcia, in Grecia, in Spania si urmeaza
sa mai trimitem in lunile urmatoare in Turcia din nou, in Polonia in trei proiecte si in Italia”, a
explicat presedintele asociatiei Team For Youth, Andreea Tundrea.
Nu doar baimarenii pleaca prin programele de voluntariat desfasurate in alte tari, ci si strainii aleg Baia Mare
ca destinatie pentru a-si oferi forta de munca in mod gratuit. In acest moment, 13 tineri din alte tari
desfasoara programe de voluntariat in Baia M are, iar alti 11 urmeaza sa vina la inceputul lunii august.
„Anul asta este unul plin de proiecte aprobate pe Serviciul European de Voluntariat si un al doilea proiect o
sa inceapa la 1 august, in prima saptamana a lunii o sa vina inca 11 voluntari. Momentan avem 13, deci in
total o sa fie o trupa de 24 de voluntari straini in Baia Mare in luna august. Vin din Tunisia, Maroc, Scotia,
Franta, Italia si Spania, o sa stea si ei 8 luni, iar proiectul lor se cheama « Rural Urban ». Ei vor lucra ca si
asistenti in scoli de la sate si din Baia M are si o sa incerce sa faca o conexiune intre cultura
urbana si cultura rurala”, a mai aratat Andreea Tundrea.
Serviciul European de Voluntariat este un program care promoveaza mobilitatea tinerilor prin intermediul

activitatilor de voluntariat. Adolescentii care aleg sa plece printr-un astfel de proiect lucreaza 6 ore pe
zi, timp de cateva luni, la una dintre organizatiile implicate. Toate cheltuielile cu transportul, masa si
cazarea le sunt acoperite si, in plus, primesc si bani de buzunar lunar, iar contributia participantilor este de
doar 10% din costurile de transport.
Persoanele interesate pot sa afle informatii suplimentare despre proiectele si locurile disponibile,
dar si despre activitatile desfasurate acolo de catre voluntari intrand pe site-ul http://www.t4uth.ro/ sau pe
pagina de Facebook a Team For Youth Association.
Foto: Caravana SEV Baia Mare (c) Lu cretiu Pop

Tipareste

FERMIERI - 15 iulie, ultima zi in car e
pr oducator ii de lapte pot depune cer er ile de
plata
15.07.2013 09:51:09
Luni este ultima zi in care producatorii de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate mai pot
depune cererile de plata aferente anului 2013, in cadrul schemei de ajutor specific, finantata din
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA). 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.

Tipareste

CERCETARE IN ISTORIE - Statele Uniunii
Eur opene deschid o banca de date ar heologice
13.07.2013 19:31:36
Cele mai importante institute arheologice din Europa s-au asociat pentru a infiinta, sub egida si cu
finantarea Uniunii Europene (UE), o banca de date arheologice in Europa, a anuntat, la Viena, una
dintre coordonatoarele acestui proiect, cercetatoarea austriaca Edeltraud Aspöck.
Pe langa centralizarea tuturor datelor, in prezent raspandite pe mai multe site-uri sau in banci de date ale
institutelor arheologice din Europa, proiectul ARIADNE vrea sa infiinteze totodata parteneriate cu bancile de
date arheologice din Statele Unite, Canada si Australia.
Astfel, potrivit declaratiilor facute de Edeltraud Aspöck, din arhiva Institutului de arheologie orientala si
europeana din Viena vor fi disponibile pentru cercetatori, printr-un simplu clic, date referitoare la sapaturi
arheologice, documentari in 3D si date prospective de cercetari arheologice, oferind astfel arheologilor "un
veritabil serviciu de cercetari digitale, standardizate si omogenizate".
in viitor, cu un singur clic, orice arheolog va putea astfel sa gaseasca, de exemplu, toate datele despre
sapaturile efectuate in situri datand din epoca romana in sudul Italiei. ARIADNE tine cont, de altfel, de
diferentele in privinta criteriilor stiintifice - perioada epocii bronzului fiind, de exemplu, definita intr-o maniera
diferita in Austria fata de definitia din Spania.

Tipareste

CRITICI - Romania legitimeaza imigr atia
ilegala, r epr oseaza pr esa str aina
12.07.2013 08:25:55
De ceva timp, Romaniei i-a fost acordat mult asteptatul statut de membru al UE, obtinut dupa o
perioada de un deceniu si jumatate. Cu toate acestea, declaratiile puternice ale autoritatilor
romane in ceea ce priveste respectarea standardelor democratice si a valorilor europene nu
impiedica Bucurestiul sa isi realizeze politica expansionista, demonstrand dorinta unor cercuri
nationaliste de a invoca ideea de Romania M are ce vizeaza restaurarea frontierelor Romaniei
pana in limitele anilor 40 ai secolului trecut, scrie groundreport.com, un site de jurnalism
cetatenesc operat de Open News Platform Inc. din New York.
In ciuda repudierii oficiale a pretentiilor teritoriale fata de state vecine, Bucurestiul ii considera romani pe
locuitorii din Republica Moldova si unele teritorii din Ucraina. Folosindu-se de factorul etnic si
dezmortind atitudinile separatiste in orice mod posibil, autoritatile romane aspira artificial sa creasca
diaspora simplificand procedurile emiterii de pasapoarte romanesti pentru populatia moldoveneasca si
ucraineana cat mai mult posibil, potrivit autorului articolului intitulat "Romania legitimeaza imigratia ilegala".
Este necesar sa se remarce ca pasapoartele romanesti sunt la mare cautare intrucat un astfel de document
face posibil sa se ajunga in tarile UE fara formalitati, fiind o modalitate de a emigra si de a intra in afaceri in
Europa. Luand in considerare toate beneficiile, este evident ca cetatenia romana se bucura de o
mare popularitate in randul populatiei din Republica M oldova si Ucraina, nu din mare dragoste pentru
Romania, dar mai ales din motive practice, noteaza autorul, David_Carretta Carretta.
Autoritatile romane fac propaganda activa unei cetatenii duble si nu se uita intentionat la ilegalitatea acesteia in
Ucraina, iar actiuni similare sunt considerate de Kiev ca neprietenoase. In tarile vecine Romaniei exista un
numar mare de firme private care dau tuturor persoanelor interesate o sansa de a dobandi cetatenia Romaniei
printr-o procedura simplificata.
Astfel, unul dintre site-urile internet, denumit elocvent " Fereastra deschisa spre Europa"
(http://eu-citizenship.at.ua/) si care a fost creat numai pentru acest scop, explica si face reclama unui
mod simplu de procedura de a primi pasaportul romanesc. Informatiile prezentate pe prima pagina atrag
atentia printr-un apel destul de clar: "Daca aveti radacini etnice romanesti, adica neamurile dumneavoastra
apropiate erau romani /s-au nascut sau au trait pe teritoriul romanesc/ si exista o dovada /certificat de nastere
a rudei/, puteti primi pasaportul de cetatean roman prin procedura simplificata si acesta va permite sa aveti
avantajele Uniunii Europene".
Si apoi urmeaza toate privilegiile fericitului posesor de pasaport romanesc:- deplasare fara vize in tari din
Europa;- drept la educatie in fiecare tara a UE;- drept la loc de munca in tarile UE;- dreptul la resedinta si
ramanere in tarile europene pe termen nelimitat, deoarece incepand cu anul 2007 Romania este membra a

UE.
Dar aici se spune si ca daca nu aveti rude de nationalitate romana, nu este un obstacol pentru primirea
cetateniei romane: " Daca nu puteti confirma ca parintii dumneavoastra erau romani si nu aveti
documente ce va confirma +radacinile romanesti+, va oferim servicii de strangere a tuturor
documentelor pentru a avea dreptul de primire a cetateniei romane, cu placere, expertii nostri va vor ajuta in
cel mai scurt termen, confidential si legal".
Pe site, toate etapele de primire a cetateniei sunt corect detaliate. Lista documentelor necesare, costul
serviciilor si contactele sunt de asemenea aici.
Unul dintre beneficiile pasaportului romanesc descrise pe site este ca ajuta in gasirea unui loc de munca si nu
oriunde, ci in Marea Britanie - una dintre cele mai sigure tari. Garantiile sociale destul de concrete, pe care le
poti pretinde dupa primirea cetateniei UE, sunt de asemenea detaliate: "Dupa primirea cetateniei romane,
firma noastra ajuta la inregistrarea intreprinzatorului privat in M area Britanie, ce va acorda
dreptul de a desfasura activitate legala in toate tarile Uniunii Europene, cu posibilitatea de a obtine
un ajutor banesc de 900 de lire pentru un antreprenor inregistrat privat si de 300 de lire pentru fiecare dintre
copii. Exista de asemenea posibilitatea de a primi un credit ipotecar cu rata minima a dobanzii de 1,5 - 2,2%,
cu optiunea de rambursare si 30 de ani perioada de rambursare a creditului, si de asemenea lista de posturi
vacante din Londra".
Despre situatia amenintatoare a legalizarii imigratiei ilegale arata de asemenea faptul ca Romania a emis recent
peste 300 de mii de pasapoarte pentru locuitori din Republica Moldova. Daca se merge mai departe asa, se
poate astepta ca in viitorul apropiat aproximativ 2-3 milioane de locuitori din Republica M oldova si
Ucraina sa primeasca cetatenia romana si, prin urmare, accesul la pietele fortei de munca din tarile UE,
potrivit autorului articolului.
Dezvoltarea in continuare a acestei tendinte periculoase nu numai ca aduce tensiune si animozitate la frontiere,
dar are de asemenea influenta negativa serioasa asupra situatiei economice in tarile UE. O astfel de politica
iresponsabila a Romaniei a condus deja astazi la cresterea brusca a fluxului migratiei din tarile din
Europa de Est in UE. Situatia devine complicata din cauza afluxului de forta de munca ieftina cu
pasapoarte romanesti ce face concurenta pe piata fortei de munca. In plus, acesti oameni aspira sa
primeasca cetatenia tarii gazda prin toate mijloacele, in scopul de a avea drepturi pentru garantii sociale. Multi
dintre ei doresc sa se mute in Europa nu pentru a avea posibilitatea de a lucra si studia, ci numai pentru
primirea indemnizatiei de somaj, noteaza autorul.
Pe acest fond, incercarile zadarnice ale Romaniei de a adera la spatiul Schengen arata absolut odioase, caci
atunci granitele UE nu ar mai putea servi drept descurajare finala pentru imigratia ilegala. Cu deschiderea
granitelor si slabirea controlului la frontiere, este posibil sa se astepte o crestere a criminalitatii, contrabandei
si distribuirii comertului cu sclavi.
Deci, politica de migratie a Romaniei provoaca destabilizare in multe tari din UE si a devenit deja o problema
esentiala pentru intreaga Comunitate Europeana, considera autorul. OSCE condamna practica de acordare in
masa a cetateniei grupurilor minoritare de catre tara de origine. Amendamentele adoptate la legea privind
cetatenia Romaniei contrazic recomandarile Inaltului Comisar al OSCE pentru M inoritati
Nationale Knut Vollebeak, in timp ce amestecul in treburile interne ale altor tari este considerat ilegal.
Marea Britanie este foarte preocupata de chestiunea acordarii de pasapoarte romanesti locuitorilor din
Republica Moldova. Parlamentul Regatului Unit a indemnat guvernul roman sa nu mai emita pasapoarte si

doreste sa trimita aceasta chestiune importanta pentru examinare de catre Comisia Europeana. Mass-media
din Marea Britanie scrie ca Republica "Moldova a devenit deja centrul de migratie a fortei de munca, fara a fi
membru al UE".
Ministrul german de interne Hans-Peter Friedrich a declarat pentru Der Spiegel ca in functie de nivelul de
coruptie din Romania, vizele Schengen au devenit accesibile si oamenii care le-au primit prin mituire
pot calatori in UE fara un control ulterior. Din acest punct de vedere, Friedrich considera ca este necesar
sa se inaspreasca sanctiunile pentru frauda si abuz de beneficii sociale si pedepsirea unor astfel de actiuni, de
exemplu prin deportarea din tara si interdictia de reintrare in Uniunea Europeana.
Impotriva aderarii Romaniei la Schengen, parlamentul si guvernul Finlandei au protestat. Autoritatile
finlandeze considera ca omologii lor bulgari si romani au luat masuri insuficiente impotriva coruptiei in aceste
tari.
Secretarul de stat pentru securitate si justitie si ministru pentru migratie Fred Teeven a anuntat ca Olanda
doreste sa vada cel putin doua rapoarte pozitive ale Comisiei pentru a vota pentru aderarea
Romaniei la Schengen.
Alte tari pun de asemenea in discutie aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Ca argumente, ele specifica
eforturile insuficiente ale guvernului roman impotriva coruptiei si probleme serioase cu suprematia legii, si de
asemenea incapacitatea Romaniei de a proteja frontierele externe de imigranti ilegali si criminali.
Luand in considerare situatia dezvoltata in urma politicii de migratie agresive a Romaniei care si-a asumat un
caracter periculos si cerintele de a ajunge la decizii serioase, activitati similare ale Bucurestiului ar trebui
sa fie un subiect in atentia Inaltelor Institutii Europene. Europa trebuie sa opreasca practica de emitere
necontrolata de pasapoarte romanesti si lipsi Romania de posibilitatea aderarii la Schengen pentru un timp,
conchide autorul articolului publicat de Ground Report.

Tipareste

STANDARDE UE - De azi, noi nor me pentr u
pr odusele cosmetice
11.07.2013 21:22:21

Produsele cosmetice din magazine, indiferent daca sunt
fabricate in UE sau importate, trebuie sa respecte
standarde de siguranta mai stricte si reguli pentru o
informare mai buna a consumatorilor, printre care sa fie
notificate centralizat, a anuntat joi Comisia Europeana.

Incepand de azi, 11 iulie, produsele cosmetice din magazine,
indiferent daca sunt fabricate in UE sau importate din tari terte,
trebuie sa respecte in intregime Regulamentul privind produsele
cosmetice, care asigura standarde de siguranta mai stricte si o
informare mai buna a consumatorilor. Cu peste 4 000 de
producatori de cosmetice, dintre care multi aflati printre
liderii mondiali in acest sector, industria cosmeticelor este
un atu major al UE in contextul globalizarii economiei. Acest sector creeaza, direct si indirect, peste 1,5
milioane de locuri de munca.
Printre cele mai importante modificari introduse de Regulamentul privind produsele cosmetice adoptat de
Consiliu si de Parlament in 2009 se numara: consolidarea cerintelor de siguranta pentru produsele cosmetice,
in sensul ca producatorii trebuie sa respecte anumite cerinte la pregatirea unui raport privind siguranta unui
produs inainte de introducerea lui pe piata, si introducerea notiunii de "persoana responsabila", astfel ca 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, inclusiv evaluarea sigurantei produsului.
Totodata, fiecare producator va trebui sa isi notifice, o singura data, produsul cosmetic introdus pe piata 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.
Persoana responsabila va avea si 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 si vor fi obligate sa schimbe astfel de informatii cu alte state
membre ale UE.
Colorantii, conservantii si filtrele UV, inclusiv cele care sunt nanomateriale, din produse 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: de exemplu, " dioxid de
titan (nano)" .
In plus, a fost adoptat un nou regulament al Comisiei care stabileste criterii comune pentru declaratile
referitoare la produsele cosmetice. Astfel, 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: conformitate juridica, veridicitate, elemente probatorii, onestitate,
echitate si alegere in cunostinta de cauza. Pe baza acestor criterii, autoritatile nationale competente vor fi in
masura sa verifice declaratiile.
Noul regulament privind produsele cosmetice, adoptat in 2009, a intrat in vigoare azi, 11 iulie, in
urma unei perioade de tranzitie care a permis industriei sa se adapteze la noile norme. Legislatia
europeana in domeniul produselor cosmetice a fost adoptata pentru prima data cu 35 de ani in urma si, de
atunci, a fost revizuita substantial de sapte ori.
Produsele cosmetice nu inseamna numai produse de machiaj, parfumuri si lotiuni dupa ras, ci si
produse vitale pentru sanatatea si bunastarea consumatorilor, precum cele de protectie solara, de
curatare si pasta de dinti.

Tipareste

CRESTINISM - Lumea devine din ce in ce mai
r eligioasa, nu insa si Eur opa
11.07.2013 18:25:37
Lumea devine din ce in ce mai religioasa, nu insa si Europa, care este din ce in ce mai putin
crestina. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de “Center for the Study of Global
Christianity” din Statele Unite, unul din cele mai importante centre de statistica din lume, studiu
publicat recent si preluat de portalul orthodoxie.com.
Potrivit studiului - intitulat “Crestinismul in context global, 1970-2020” si care ofera date actualizate in 2013
si o serie de previziuni pana spre 2020 -, numarul crestinilor si cel al catolicilor este in crestere, mai ales in
Africa si Asia, in timp ce in Americi situatia ramane stabila. In ceea ce priveste Europa, aceasta devine
din ce in ce mai putin religioasa, mai putin crestina si mai putin catolica.
Numarul persoanelor care se declara religioase in lume a crescut de la 82% , in 1970, la 88% , in
2013, si va ajunge la 90% in 2020, o crestere generata de caderea imperiului sovietic, de pierderea
credibilitatii comunismului si progresarea religiei in China, pe care regimul nu poate sa o stopeze. Un alt factor
al cresterii populatiei religioase este unul de natura demografica - persoanele religioase au mai multi copii atat
in sudul planetei, cat si in Europa si America de Nord.
Studiul mai arata ca formele de religie mai ““liberale”“ sau progresiste vor pierde in importanta pe viitor.
Chiar daca acestea par sa castige razboiul mediatic, ele pierd cu fiecare zi cea mai importanta batalie numarul de adepti. Conform previziunilor expertilor de la centrul american, crestinii impreuna cu
musulmanii vor reprezenta, in anul 2020, 57,2% din populatia mondiala (33,3% crestini si 23,9%
musulmani), o crestere de aproape 10 procente fata de anul 1970. Astfel ca un locuitor din trei al planetei va
fi crestin si aproape unul din patru musulman.
Daca in 1970, doar 41,3% din crestini traiau in sudul planetei - Asia, Africa sau America latina - in 2020 ei
vor reprezenta 64,7%. In Africa, numarul crestinilor in 2020 va ajunge la 50%. In Asia si Africa, crestinismul
se raspandeste de doua ori mai repede decat cresterea populatiei in general. In America latina insa - contrar
a ceea ce s-ar crede - Biserica Catolica cunoaste un declin usor in fata protestantismului, ca si numarul
persoanelor care nu frecventeaza nicio biserica. In Europa occidentala, numarul acestora din urma
constituie deja majoritatea, iar in 2020 vor reprezenta doua treimi din populatie.
La nivel global, SUA raman prima tara din lume cu cel mai mare numar de persoane care se declara crestine,
desi se observa o tendinta de scadere - daca in 1970, procentul acestora era de 90,9%, cifra a scazut in
prezent la 80,1% si urmeaza sa coboare la 78% in 2020. In 2020, SUA vor fi singura tara “occidentala”
ce va figura in primele 10 tari dupa numarul crestinilor, o lista care cuprindea in 1970 Italia si Spania si
care acum include, dupa Statele Unite, Brazilia, China, Mexic, Rusia, Filipine, Nigeria, Congo, India si

Etiopia. In concluzie, lumea nu devine mai putin religioasa, ci, dimpotriva, mai mult, dupa cum arata datele
expertilor de la “Center for the Study of Global Christianity”, date ce contrazic astfel “bombardamentul”
mediatic asupra secularizarii si declinului religiei, mass-media confundand Europa occidentala cu lumea.
Religiile avanseaza si formele religioase conservatoare le devanseaza pe cele progresiste, din
motive diverse si complexe, intre care unul esential - familiile religioase si conservatoare au mai multi copii.
Din 10 copii care se nasc in lume, noua se nasc in familii religioase, iar sase fie in mediu crestin, fie musulman,
in timp ce progresistii si “fanii laicitatii” au intotdeauna mai putini copii.

Tipareste

RELATII EXTERNE - Negocier i UE - SUA,
pr ivind secur itatea si pr oblema spionajului
11.07.2013 08:07:06
Statele Unite si Uniunea Europeana vor duce negocierile privind securitatea in cursul lunii iulie la
Bruxelles, apoi la Vilnius, pentru a discuta mai ales despre problema spionajului american, a
anuntat Lituania, care asigura presedintia UE, transmite AFP.
Cazul de spionaj realizat de catre Statele Unite a afectat relatiile intre cei doi parteneri. Dezvaluirille privind
spionarea birourilor UE de catre Agentia de securitate nationala (NSA) americana au avut un
impact asupra primei runde de negocieri lansate luni la Washington cu privire la un acord de liber
schimb menit sa creeze una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume.
"Trebuie sa clarificam toate acestea. Protejarea datelor personale trebuie sa fie garantata, sunt principiile
europene", a declarat pentru presa presedinta lituaniana, Dalia Grybauskaite. "Aceste negocieri vor fi
continuate la Bruxelles, iar imediat apoi in Lituania", a adaugat ea la Vilnius.
Problema protectiei datelor ar putea fi mentionata in cursul negocierilor la 24 si 25 iulie la Vilnius
cu participarea inaltilor reprezentanti americani si europeni, a declarat un responsabil al ministerului lituanian al
Justitiei.
Insa nu s-a hotarat inca daca pe agenda negocierilor va figura problema programului de supraveghere
american PRISM, a adaugat acesta. Surse diplomatice au declarat pentru AFP ca experti urmeaza sa
se intalneasca la Bruxelles la 22 iulie pentru a stabili agenda si programul negocierilor ce urmeaza a fi
aprobate.
Obiectivul acordului de liber schimb este ambitios: eliminarea tuturor barierelor, vamale si in special in materie
de reglementari, care limiteaza schimburile intre Statele Unite, prima putere mondiala, si UE, principalul sau
partener comercial, pentru a relansa economiile acestor tari afectate de criza.
Presedinta Grybauskaite, fost comisar european pentru Buget, a salutat deschiderea negocierilor
subliniind ca sunt inca numeroase intrebari asupra rolului lui Edward Snowden, un fost consultant de informatii
american. Fosta republica sovietica, Lituania asigura pentru sase luni de la 1 iulie presedintia UE.

Tipareste

INTERNET - Romanii petr ec, in medie, 18,6
or e saptamanal pe net
10.07.2013 22:22:57

Romanii sunt pe locul al doilea in topul tarilor care petrec
cel mai mult timp online, cu o medie de 18,6 ore petrecute
saptamanal pe Internet, conform celui mai recent studiu
M ediascope publicat de IAB Romania.
Pe primul loc se claseaza ucrainenii, cu 20 de ore petrecute
online pe saptamana. Romanii sunt urmati in top de turci, cu
o medie de 18,3 petrecute pe Internet saptamanal.

“La nivelul activitatilor desfasurate online, romanii sunt si
printre cei care folosesc cel mai mult mesageria instant. Ei
folosesc servicii de mesagerie instant cu 60% mai mult pentru a
comunica online decat media europeana a utilizatorilor de
Internet. E-mailul este folosit de aproximativ intreaga populatie
de origine ceha cu acces la Internet, iar retelele sociale
profesionale sunt utilizate de mai mult de 90% dintre
portughezi”, informeaza studiul citat. Potrivit acestuia, in ceea ce priveste clasamentul celor mai activi
europeni in mediul online, danezii fac recenzii si dau feedback dupa utilizarea anumitor produse si servicii de
doua ori mai mult decat media inregistrata la nivelul intregii Europe.
“Grecii sunt cei care folosesc cel mai mult blogurile - ei scriu pe blog de doua ori mai mult decat media
europeana. Bulgarii fac cele mai multe apeluri telefonice online, utilizand servicii cum ar fi Skype-ul, cu 89%
mai mult decat utilizatorul mediu european. Generatia de peste 55 ani este din ce in ce mai activa pe Internet.
36% dintre europenii cu varste de peste 55 de ani navigheaza pe Internet si petrec aproximativ 10,4 ore pe
saptamana online. 84% dintre acestia fac cumparaturi online zilnic, iar 79% folosesc e-mailul in fiecare zi. Cei
mai multi dintre utilizatorii europeni de peste 55 ani conectati la Internet viziteaza preponderent
site-uri de stiri (77%) si se uita la televizor online (34%)”, se arata in document.
In ceea ce priveste navigarea pe Internet de pe mobil, aceasta a crescut cu 42% fata de 2010 la nivel
european. In prezent, 68% dintre europeni detin un mobil cu acces la Internet, dintre care 44% folosesc un
smartphone. In M area Britanie, 6 din 10 englezi sunt posesori de smartphone. Varsta a 60% dintre
detinatorii europeni de smartphone este de sub 35 de ani.
“50,9% dintre europenii cu acces la Internet folosesc o tableta pentru a sta online si petrec, in medie, 9,3 ore
pe saptamana conectati la Internet de pe tableta. Europenii care petrec cel mai mult timp online de pe tableta

sunt norvegienii (26%), urmati indeaproape de britanici (25%). Timpul petrecut online de catre europenii
cu acces la Internet a crescut cu 15% din 2010, situandu-se in prezent la o valoare de 14,8 ore pe
saptamana. Timpul petrecut pe Internet este in continuare devansat de cel petrecut in fata televizorului,
respectiv 16,8 ore saptamanal”, conform studiului Mediascope.
La nivel european, exista 426,9 milioane de utilizatori de Internet, ceea ce reprezinta 65% din totalul
populatiei europene. Numarul acestora a crescut cu 19% fata de anul 2010.

Tipareste

CARD DE SANATATE – Afla cum poti
beneficia gr atuit de ser vicii medicale de
ur genta in str ainatate (VIDEO)
10.07.2013 14:18:34

Vezi VIDEO
Cu o gaura serioasa in buget se pot alege maramuresenii
plecati in concediu care nu solicita emiterea cardului
european de sanatate si necesita servicii medicale de
urgenta in afara tarii. Pentru a evita aceasta situatie
neplacuta, asiguratii pot solicita Casei de Asigurari de
Sanatate M aramures in mod gratuit formularul E126, prin
care sunt scutiti de la plata oricarui serviciu medical de
urgenta realizat intr-o tara membra Uniunii Europene.
Valabilitatea cardului european de sanatate este de sase
luni si poate fi obtinut in doar cateva zile de catre persoanele asigurate.
Oficialii Casei de Asigurari de Sanatate Maramures sustin ca din anul 2007, de cand Romania a aderat la
Uniunea Europeana si a fost introdus cardul european de sanatate in judet, numarul solicitarilor pentru acest
card a crescut de la un an la altul, astfel incat de la inceputul anului si pana in prezent au fost emise
cateva mii de astfel de carduri pentru asiguratii maramureseni plecati in concediu peste granita.
„Anul acesta am emis, pana in prezent, un numar de 4.081 de eurocarduri, in anul 2012, 8.502 eurocarduri.
De-a lungul timpului, acest card, datorita faptului ca a fost mult mediatizat, a inceput sa fie
cunoscut si utilizat de maramureseni, dovada in acest sens, numarul mare de solicitari cu care ne
confruntam de la an la an”, a explicat Claudia Ganea, purtator de cuvant CAS Maramures.
Cardul european de sanatate este un document care are o valabilitate de sase luni din momentul emiterii si
acopera serviciile medicale de urgenta pe teritoriul oricarui stat din Uniunea Europeana. Obtinerea acestuia
este extrem de simpla si nu presupune nicio cheltuiala, rezolvand astfel orice problema medicala aparuta in
timpul sederii in vacanta sau calatoria in afara tarii. Reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate arata ca in
acest an s-au bucurat si de o alocare consistenta de fonduri, in valoare de peste 450.000 de lei,
pentru a asigura serviciile obtinute in baza cardului de sanatate, astfel incat nu exista o limita a
numarului de carduri care pot fi emise catre asigurati.
“Nu exista niciun fel de limita. Oricine doreste si se deplaseaza in strainatate, i-l acordam fara nicio problema.
Doar sa aiba calitatea de asigurat, trebuie sa aduca o adeverinta de la intreprinderea in care
lucreaza sau de la firma, daca este pensionar are cuponul de pensie si daca este elev sau student sa aduca
o adeverinta de la unitatea pe care o frecventeaza. Deci sunt niste documente foarte simple”, a declarat

Viorel Deghid, directorul CAS Maramures.
Conform prevederilor, cardul european de sanatate este emis asiguratului la sapte zile de la solicitare, insa in
cazul in care este nevoie de eliberarea acestuia intr-un timp mai scurt, reprezentantii CAS Maramures sustin
ca poate fi acordat si un inlocuitor de card, care are aceeasi valabilitate si acopera aceleasi servicii. Totusi, in
cazul in care exista asigurati care nu au solicitat eliberarea cardului, dar au beneficiat in strainatate pe
perioada concediului de servicii medicale de urgenta, acestia mai pot primi din partea CAS M aramures
contravaloarea serviciilor medicale achitate.
“La intoarcerea in tara are dreptul sa se prezinte la Casa de Asigurari de Sanatate Maramures cu dovada
platii, respectiv chitanta si factura in original, respectiv traduse de un traducator autorizat, in limba romana, si
sa i se intocmeasca formularul E126, in baza caruia va primi toata contravaloarea sumei pe care a
achitat-o in strainatate deoarece nu avea asupra sa acel card”, a declarat Claudia Ganea, purtator de
cuvant CAS Maramures.
Reprezentantii CAS Maramures arata ca se pot inregistra si situatii in care, pe perioada de valabilitate a
cardului, asiguratul sa isi piarda aceasta calitate. In aceste conditii, institutia maramureseana este nevoita ca
din fonduri proprii sa achite contravaloarea serviciilor medicale efectuate in strainatate, insa dupa aceasta
etapa, CAS M aramures se va indrepta, prin formele legale, impotriva fostului asigurat pentru
recuperarea sumei respective. Cele mai multe tari in care maramuresenii si-au petrecut concediul si au
cerut eliberarea cardului european de sanatate sunt: Italia, Spania, Germania, Austria si Portugalia.

Tipareste

INDUSTRIE AUTO – Piata auto eur opeana va
continua pr obabil sa scada si in ur mator ii doi
ani
07.07.2013 19:53:38
Piata auto din Europa va continua probabil sa scada in 2014 si 2015, intrucat avansul somajului
afecteaza cererea de consum, a declarat directorul general al Renault, Carlos Ghosn.
"Cred ca 2014 si 2015 vor fi in cel mai bun caz ani stabili in Europa. Mai realist, am putea vedea o noua
scadere, poate nu atat de puternica precum in anii precedenti. Nu sunt foarte optimist in privinta situatiei
din Europa, pentru ca nu vad ce va declansa cresterea, mai ales in industria auto", a afirmat Ghosn, care
conduce si compania nipona Nissan Motor, la care Renault detine o participatie de 43%, informeaza
Bloomberg.
La nivel global, piata auto va trece de la un record la altul, sustinuta de tarile cu economii emergente, a spus
el. Vanzarile auto din Europa au scazut la minimul a 20 de ani in mai, intrucat somajul din zona euro, la
nivelul record de 12,2% in aprilie, a redus cererea.
"Atata timp cat exista o discutie despre deficite, consider ca va fi o greutate mare pe umerii
consumatorilor", a declarat Ghosn pentru Bloomberg, adaugand ca ramane sceptic in privinta cresterii
economiei in perioada urmatoare.
Seful Renault s-a aratat increzator ca incetinirea economica inregistrata de marile economii
emergente, precum China, Rusia, Brazilia si India, este doar temporara, in timp ce alte tari din
America Latina, Africa si Asia devin piete auto tot mai importante.

Tipareste

EXOD – Cr ester e semnificativa a numar ului
tiner ilor car e emigr eaza in cautar ea unui loc de
munca, potr ivit statisticilor CAS Mar amur es
(VIDEO)
07.07.2013 10:01:54

Vezi VIDEO
Tot mai multi maramureseni iau calea strainatatii. Este
concluzia oficialilor Casei de Asigurari de Sanatate
M aramures, care au eliberat in primul semestru din acest
an de trei ori mai multe formulare decat in tot anul 2012,
pentru maramuresenii care, in cautarea unei vieti mai bune,
aleg sa emigreze. M odificari semnificative au intervenit nu
doar la numarul de formulare emise, ci si la varsta
solicitantilor, tinerii fiind cei care cer cel mai des acest
document.
Formularul E104 reprezinta o dovada a stagiilor de cotizare in
Romania, si care le este necesar persoanelor care vor sa se
angajeze intr-un stat al Uniunii Europene. Recordul din acest an a
fost inregistrat chiar in luna iunie, cand au fost formulate 16
cereri pentru astfel de formulare, in vreme ce numarul total
de formulare E104 solicitate pe tot parcursul anului 2012 a
fost de 23.

„Daca in tot anul 2012 am emis un numar de 23 de formulare E
104, in acest an, pe primul semestru, am emis de la 1 ianuarie
pana pe 30 iunie, un numar de 62 de formulare. Deci o tendinta substantiala de crestere in ce priveste
solicitarea acestui tip de formular”, a aratat Claudia Ganea, purtator de cuvant CAS Maramures.
Daca pana anul trecut cele mai multe solicitari pentru dovada calitatii de asigurat veneau din partea
pensionarilor, in acest an cererea a fost mult mai mare din partea tinerilor. Oficialii CAS Maramures
anticipeaza o tendinta substantiala de crestere a plecarii maramuresenilor catre occident si in urmatoarele luni,
varful fiind inregistrat in special in perioada de vara.
„Ce este trist este faptul ca persoanele care solicita acest formular sunt persoane tinere, cu varsta cuprinsa
intre 25-45 de ani, care se deplaseaza pe teritoriul statelor membre UE, cu precadere, solicitarile sunt in
procent de 90% Germania si Austria. Cei care pleaca in aceste tari merg cu precadere in vederea

obtinerii unui loc de munca sau persoane care si-au gasit deja un loc de munca”, a declarat Claudia
Ganea, purtator de cuvant CAS Maramures.
Numarul mare al asiguratilor tineri care pleaca la munca in strainatate se rasfrange in mod negativ asupra
Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate, care, potrivit reprezentantilor CAS Maramures, de la zi la
zi se confrunta cu tot mai putini platitori si tot mai multi consumatori de servicii medicale.
Cei care vor sa ia drumul strainatatii in vederea angajarii trebuie sa formuleze o cerere pentru
formularul E104, in care trebuie sa apara numele, prenumele persoanei si ceea ce solicita. De asemenea,
trebuie sa mentioneze statul in care merg si sa anexeze o copie a actului de identitate.

Tipareste

VESTI BUNE – Romania atr age tot mai multi
bani eur openi, iar r ata de absor btie a ajuns la
peste 19%
07.07.2013 14:38:57
Rata de absorbtie curenta a fondurilor europene a ajuns la peste 19% la data de 5 iulie, dupa ce
Romania a transmis Comisiei Europene documentele pentru rambursarea a inca 135 de 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 de milioane de euro.
"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 intr-un comunicat ministrul Fondurilor
Europene, Eugen Teodorovici.
La inceputul lunii februarie, 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, Comisia a reluat platile pentru Programul Operational Regional, iar rata de
absorbtie curenta la nivelul acestui program a ajuns la aproape 33% .
Suma rambursata Romaniei de catre Comisia Europeana este de aproximativ trei miliarde de euro, nivel
care reprezinta 15,30% din fondurile alocate de Uniunea Europeana.

Tipareste

CALL CENTER – Per soanele aflate in cautar ea
unui loc de munca vor putea fi indr umate pr in
telefon
06.07.2013 20:24:45
Primul Call Center al Serviciului Public de Ocupare (SPO) din Romania devine functional, incepand
de luni, 8 iulie, iar specialistii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de M unca (ANOFM )
raspund la telefonul 021/4444-000 si ofera informatii si indrumare somerilor si persoanelor aflate
in cautarea unui loc de munca, a declarat vineri, pentru Agerpres, directorul adjunct in ANOFM ,
Elena Baboi, manager al proiectului european prin care este cofinantat acest call center.
„Proiectul Call Center SPO a fost scris in 2008, este implementat de ANOFM incepand din septembrie
2010 si va fi finalizat in luna august a acestui an. Obiectivul de crestere a calitatii si eficientei serviciilor
furnizate de ANOFM va fi atins prin dezvoltarea unui call center care, telefonic, va furniza informatii si
indrumare somerilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, referitoare, printre altele,
la posturi vacante in tara si strainatate, burse ale locurilor de munca, oferte de formare profesionala,
legislatia in vigoare, indemnizatia de somaj. incepand de luni, Call Center SPO este apelabil la numarul de
telefon 021/4444-000, cu tarif normal”, a declarat Elena Baboi.
Aceasta a precizat ca, deocamdata, programul de functionare este de luni pana joi intre orele 9.0016.00, 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 strategic „Call Center SPO" are un buget total de 10,7 milioane lei, din care 75% este
finantare nerambursabila de la Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial 'Dezvoltarea
Resurselor Umane' (POSDRU). Partenerii ANOFM sunt Asociatia 'Telefonul copilului', OSB Consulting
GmbH - Austria (sucursala din Romania) si Analytika International IT - Management Consulting SRL, care a
inlocuit AMS Osterreich - serviciul public de ocupare din Austria.

Tipareste

PRESA BRITANICA - Populatia Romaniei a
scazut ca ur mar e a imigr atiei spr e Occident si a
scader ii natalitatii
05.07.2013 11:10:58

Populatia Romaniei a scazut la putin peste 20 de milioane,
ca urmare a imigratiei romanilor la munca in Occident si a
scaderii natalitatii in tara, relateaza Daily M ail. Datele
publicate astazi, 5 iulie, provin de la recensamantul din
2011 si indica faptul ca populatia Romaniei a scazut cu
aproximativ 1.550.000 de persoane fata de recensamantul
din 2001 (2002, n.red).
Romania a aderat la Uniunea Europeana in 2007, ceea ce a
condus la o crestere a imigratiei spre tarile UE, sustine Daily
Mail. La momentul caderii comunismului, in 1989, Romania
avea o populatie de 23 de milioane de persoane, una dintre cele
mai mari din Europa de Est.
Cu toate acestea, Romania are o rata a natalitatii in scadere, o
populatie imbatranita, asemenea unei mari parti a Europei, si
milioane de oameni plecati la munca in Occident, scrie sursa
citata.

Romania are in prezent 1,23 de milioane de etnici maghiari si oficial 620.000 de romi, desi se crede
ca numarul acestora din urma ar fi dublu, deoarece unii romi nu isi declara etnia din cauza prejudecatilor larg
raspandite. (Potrivit datelor finale furnizate de Institutul National de Statistica, populatia de etnie maghiara
inregistrata la recensamant a fost de 1.227.600 persoane, iar numarul celor care s-au declarat romi a fost de
621.600 persoane - n.red.)
In ultima luna, aminteste Daily Mail, politia si oficialii de la departamentul pentru imigratie si-au mobilizat
eforturile pentru a evacua o tabara construita de imigrantii romani intr-o suburbie plina de verdeata din
Londra.
Un numar de 68 de imigranti ilegali, majoritatea romani, au fost descoperiti traind in colibe construite
din deseuri de lemn si plastic in mijlocul gunoaielor de pe fostul stadion al FC Hendon.
Doar cinci dintre persoanele care locuiau in tabara despre care Daily Mail relatase la inceputul acestei luni
aveau dreptul de a lucra in Marea Britanie. Restul au primit bilete de avion spre Romania, la un pret de 50 de

lire biletul, din banii contribuabililor. Doar 19 au acceptat oferta, mai scrie Daily Mail.
Potrivit tabloidului britanic, celorlalti li s-a spus ca trebuie sa paraseasca tara in termen de 30 de zile,
insa au fost lasati liberi sa doarma pe strada sau in adaposturi. Politia ar putea cheltui pana la 15.000 de lire
pentru a-i gasi pe fiecare, a-i monitoriza, si a-i trimite in cele din urma acasa.
Primarul Londrei, Boris Johnson, a declarat recent ca Marea Britanie ar trebui sa ofere amnistie imigrantilor
ilegali. Johnson a precizat ca guvernul ar trebui sa fie "sincer" in privinta faptului ca, atunci cand o persoana se
afla in Marea Britanie de 15-20 de ani, "autoritatile nu o mai urmaresc de fapt".
Pe de alta parte, premierul David Cameron a respins ideea lui Johnson, avertizand saptamana trecuta ca
aceasta ar trimite " semnalul ingrozitor" ca M area Britanie nu da dovada de o abordare ferma.
Coalitia, aminteste publicatia britanica, a incercat sa adopte o linie mai dura in materie de imigratie,
prezentand o serie de masuri de combatere a turismului pentru ajutoare sociale si de deportare a imigrantilor
ilegali.
"Daca te uiti la numarul de oameni care stau aici ilegal si compari cu numarul celor care ar trebui sa fie
avioane, vezi ca este absolut uimitor de mic", a declarat Johnson la postul de radio LBC. "Dispar in tufisuri,
in lumea interlopa si sunt pierduti din nou. Acesta este unul din motivele pentru oamenii si-au pierdut
increderea in sistemul de imigratie", a adaugat primarul in aceeasi interventie.

Tipareste

PARLAMENTUL EUROPEAN - Rapor t cr itic
la adr esa Ungar iei, pr ivind situatia dr eptur ilor
omului
03.07.2013 17:51:21
Parlamentul European a aprobat, astazi, 3 iulie, un raport critic privind situatia drepturilor omului
in Ungaria, documentul fiind condamnat de premierul Viktor Orban, relateazã M TI. Documentul,
elaborat de raportorul Rui Tavares, a fost aprobat cu 370 de voturi pentru, 249 impotriva si 82 de
abtineri.
Premierul Viktor Orban a declarat ca raportul incalca grav si limiteaza independenta Ungariei, precum si
libertatea Parlamentului ungar.
Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, a anuntat ca va initia o rezolutie ca reactie la decizia PE.
"Nu putem accepta tentativa de subminare a tratatului de baza semnat de Ungaria in momentul aderarii la
Uniunea Europeana", a spus Orban.

Tipareste

EXTINDERE - Cr oatia a ader at la Uniunea
Eur opeana iar zeci de mii de per soane au
sar bator it evenimentul
01.07.2013 09:40:00

Zeci de mii de persoane au aclamat astazi, 1 iulie, la ora
locala 0.00 (1.00, ora Romaniei), aderarea la Uniunea
Europeana (UE) a tarii lor, dupa 22 de ani de la
proclamarea independentei fata de fosta Iugoslavie.
" Bine ati venit in Uniunea Europeana" , a spus presedintele
Comisiei Europene (CE) Jose Manuel Barroso multimii reunite
la Zagreb, cu putin timp inainte ca "Oda bucuriei" a lui
Beethoven - imnul UE - sa consacre integrarea Croatiei ca al
28-lea stat membru al blocului european.
"Este o noapte istorica. Ati redat Croatiei locul sau in inima
Europei", a declarat el. In discursul sau, presedintele croat Ivo
Josipovici si-a invitat compatriotii sa fie optimisti. "Sa nu lasam
norul crizei economice sa ne umbreasca optimismul. Criza este
o provocare, o invitatie de a face ca maine sa fie o zi mai
buna decat astazi" , a declarat el.

Pe cele trei scene ridicate in piata centrala din Zagreb, peste 700 de artisti, cantareti, muzicieni si
dansatori au facut spectacol in fata unei multimi incantate. Festivitati similare au avut loc in orasele
Split si Dubrovnik, precum si in Varazdin si Riejka.
La miezul noptii, panoul de semnalizare cu inscriptia " vama" a fost retras in mod simbolic de la
punctul de frontiera cu Slovenia, singura republica fosta iugoslava care era membra UE (2004).
In acelasi timp, un panou cu sigla UE a fost instalat la frontiera cu Serbia, tara careia Bruxelles-ul i-a
dat vineri unda verde pentru deschiderea negocierilor de aderare. Presedintii tuturor tarilor din Balcani
s-au intalnit la Zagreb.
Aproximativ 100 de reprezentanti internationali au asistat la sarbatoarea aderarii.In afara de lideri europeni,
nicio personalitate internationala nu si-a anuntat participarea. Absenta cancelarului german Angela
M erkel a facut obiectul speculatiilor in presa locala.
In pofida dezmintilor Berlinului, presa croata asigura ca absenta lui M erkel este legata de refuzul

Zagrebului de a extrada un fost sef de informatii iugoslav cautat de justitia germana in legatura cu
uciderea unui disident croat pe teritoriul german in 1983.
Croatia este primul stat care se alatura UE de la aderarea, in 2007, a Romaniei si Bulgariei.

