Parolele încă le dau bătăi
de cap utilizatorilor de
internet

Kremlinul ar avea
înregistrări de natură
sexuală cu Trump

Pagina 4
Joi, 12 ianuarie 2017
Nr. 7313
8 pagini - 1,20 lei
www.curierulnational.ro

Pagina 8

Curierul Naţional
Partener oficial al Alianţei Confederaţiilor Patronale din România

Trei sferturi din banii
europeni, absorbiţi în 3 ani
Angajaţii pot fi
concediaţi și prin
email
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Afrodita Cicovschi
Unul
dintre
principalele
obiective ale actualului Guvern,
acela de a avea o absorbţie ridicată a
fondurilor europene, nu poate fi
realizat fără ca Ministerul
Dezvoltării să se reorganizeze, prin
absorbţia Ministerului Fondurilor
Europene. Astfel, noul Minister al
Dezvoltării
Regionale,
Administraţiei Publice și Fondurilor
Europene (MDRAPFE) precizează 
în nota de fundamentare a actului
normativ privind reorganizarea  că
„România are un documentcadru
care stabilește priorităţi clare în
ceea ce privește investiţiile, la o
finanţare majorată pentru cercetare
și inovare, la o abordare echilibrată
a investiţiilor din sectorul
transporturilor și la obiective mai
bine aliniate la obiectivele naţionale
din cadrul Strategiei Europa 2020 și
la recomandările de politică
formulate în contextul
semestrului european”. 2 >>
„Având în vedere situaţia
dezastruoasă din anul 2016 în ceea
ce privește rata absorbţiei și
numărul de proiecte depuse,
Guvernul își propune accelerarea
ritmului de cheltuire a fondurilor
europene pentru a ajunge la o rată
de 72,5% până la 31 decembrie 2020
și 100% până la 31 decembrie 2023.
România are șansa de a crea mai
multe locuri de muncă și de a aduce
mai multe resurse la bugetul de stat
prin promovarea unei strategii
integrate
de
dezvoltare
a
turismului.
Avem
suficiente
monumente de importanţă istorică
și religioasă și suficiente frumuseţi
naturale
pentru
a
crește
semnificativ numărul de turiști
străini care vizitează anual
România”, se arată în documentul
citat.
Pentru a realiza aceste
deziderate ministerul își propune
crearea unei „administraţii suple,
cu viteză de reacţie rapidă și
proactivă, consistenţă în decizii și
cu resurse umane motivate și
profesioniste”, motiv pentru care
anunţă că are nevoie de un parc de
115 autoturisme cu un consum
lunar de carburant de 400 de litri
pentru fiecare autoturism, mașinile
urmând să fie preluate de la
Ministerul Dezvoltării și de la cel al
Fondurilor Europene.

Curierul esenţial
ECONOMIE
România primește 500 mil. euro
pentru
11
proiecte
de
infrastructură. Printre acestea se
numără construcţia autostrăzii
Lugoj  Deva, pe secţiunea
DumbravaDeva, și reabilitarea liniei
de cale ferată Brașov  Simeria,
componentă a coridorului pan
european IV, tronsonul Coșlariu 
Simeria. Pagina 2

EVENIMENT

anunţă că la sfârșitul lui 2016
estimările privind creșterea cifrei de
afaceri se ridicau la 13 procente, faţă
de 2015, ajungând la un total de 346
milioane lei. Pagina 5
GSK Consumer Healthcare
România are un nou manager
general. GlaxoSmithKline (GSK)
Consumer Healthcare anunţă
numirea Sylwiei Piankowska în
funcţia de General Manager pentru
România și ţările balcanice. Pagina 5

ACTUALITATE

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost
desincronizată controlat. SN
Nuclearelectrica SA anunţă că a
decis
în
mod
conservativ
desincronizarea de la Sistemul
Energetic Naţional a Unităţii 1 a CNE
Cernavodă, acţiune ce a fost
demarată de la ora 22:00, în seara
zilei de 10 ianuarie 2017. Pagina 3

IT&C
Noul Nokia 6 a primit certificare
pentru piaţa chineză. Deși neam
fi așteptat ca Nokia să revină pe piaţa
smartphone cu un telefon cu dotări
de top, primul model care va ajunge
în magazine va fi unul mai degrabă
modest. Pagina 4
Samsung ar putea prezenta
primul telefon pliabil în a doua
jumătate a acestui an. Samsung a
încercat de mai multe ori să ne
stârnească imaginaţia în acest sens,
dar acum pare să se apropie de
momentul în care să aducă un
model funcţional, pe care săl
prezinte lumii. Pagina 4

ACTUALITATE&COMPANII
Retailerii online trebuie săși
optimizeze siteurile pentru
mobile dacă vor să reziste. Deși
majoritatea comenzilor sunt
finalizate printrun click de pe un
calculator, oamenii își caută
produsele pe care vor să le cumpere
de pe dispozitivele mobile. Pagina 5
AdePlast a înregistrat o creștere
de 13% în 2016. Producătorul de
materiale de construcţii AdePlast

Ministrul Florin Jianu: Numărul
firmelor închise, mai mare decât
numărul firmelor deschise.
Ministrul pentru Mediul de Afaceri
anunţă că formularul 088 va fi
eliminat în această săptămână. Este,
poate, cea mai toxică formă de
birocraţie, menţionat în Raportul
Doing Business 2017 ca formă de
îngreunare a afacerilor în România.
Pagina 6

AUTO
BMW Group obţine maxim
istoric al vânzărilor pentru al
șaselea an consecutiv. În 2016,
BMW Group a obţinut cele mai
bune vânzări ale sale din istoria
companiei, al șaselea an consecutiv
în care compania stabilește un nou
record al livrărilor. Pagina 7

EXTERN
Ultimul și cel mai puternic
discurs al lui Obama. Barack
Obama a susţinut ultimul său
discurs în calitate de președinte al
Americii marţi seară, în Chicago. El a
fost difuzat în direct de către cele
mai importante canale de știri din
SUA, precum CNN, CBC, ABC, dar și
canale internaţionale. Pagina 8
Autorul atacului din biserica din
Carolina de Sud, condamnat la
moarte. După ce au deliberat trei
ore, judecătorii au decis ca bărbatul
care a ucis nouă persoane de culoare
întro biserică din Charleston, statul
Carolina de Sud, să fie condamnat la
moarte. Pagina 8
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Guvernul vrea să absoarbă 72,5% din
fondurile europene până în 2020 și să ajungă
la 100% până în 2023
Pentru a realiza acest lucru, Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
și Fondurilor Europene se reorganizează
Printre altele, instituţia are nevoie de un parc
de 115 autoturisme cu un consum lunar de
carburant de 400 de litri pentru fiecare
autoturism
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