Români, atenţie la rezervările
vacanţelor și zborurilor pe
care le faceţi pe internet!

În Statele Unite, prezidenţialele din
Franţa sunt considerate „mai
periculoase decât victoria lui Trump”
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Guvernul nu renunţă la
creșterea bugetelor locale
Cum îţi poţi
crește vânzările
pe internet
Pagina 4

Afrodita Cicovschi
Guvernul a elaborat un
proiect de hotărâre pentru
aprobarea Tezelor prealabile
ale proiectului Codului finanţelor publice locale, prin aplicarea cărora s-ar crește cotele
defalcate din impozitul pe
venit alocate bugetelor locale,
de la 71,5%, în prezent, la 100%
din 2018. Proiectul de act normativ a fost postat spre dezbatere
publică
pe
site-ul
MDRAPFE la începutul lunii
aprilie, dar apoi a fost scos și
reintrodus la 13 aprilie. Astfel,
termenul de trimitere a opiniilor va expira până la începutul săptămânii viitoare.
Și în acest al doilea proiect,
ca și în primul, se menţionează
că „Programul de Guvernare
2017-2020 prevede ca una dintre măsurile de asigurare a capacităţii administrative a
unităţilor
adminis trativteritoriale să fie reașezarea sistemului de echilibrare a
bugetelor locale din
anul 2018, astfel încât 3 >>
fiecare unitate administrativ-teritorială să beneficieze de un buget minim de
750 lei/capita, buget care ar asigura funcţionarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale”.
„Pe măsură ce vor fi elaborate
standarde de cost pentru serviciile descentralizate, sistemul
de echilibrare se va modela
prin alocarea pe bază de standarde de cost/beneficiar”, se
arată în proiectul semnat de
premierul Sorin Grindeanu.
În preambulul proiectului
se menţionează că acest Cod al
finanţelor publice locale a fost
elaborat la solicitarea reprezentanţilor structurilor asociative
ale
autorităţilor
administraţiei publice locale.
În document se precizează,
de asemenea, că au avut loc
mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai Asociaţiei Comunelor din România (ACoR),
Asociaţiei Orașelor din România (AOR), Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) și ai
Uniunii Naţionale a Consiliilor
Judeţene
din
România
(UNCJR).

Curierul esenţial
ECONOMIE
Ţări și sectoare cu risc la nivel
mondial. Încrederea în mediul de
afaceri este pusă din nou la îndoială,
în ciuda persistenţei riscurilor
politice. Surpriza principală din
economie, de la începutul anului
2017: creșterea încrederii în mediul
de afaceri devine perceptibilă, dar
încă nu generează un progres la
scară largă, în ceea ce privește
evaluarea de risc de ţară. Pagina 2
Modificarea Ghidului General al
solicitantului pentru POR 20142020. S-a extins termenul din cadrul
etapei precontractuale de 30 de zile
calendaristice în cazul în care este
necesară
actualizarea/emiterea
Hotărârilor de Guvern (HG) pentru
demonstrarea drepturilor reale
aferente proprietăţii publice și,
respectiv,
pentru
obţinerea
autorizaţiei de construire. Pagina 2

EVENIMENT
Portavionul american de 12 mld.
dolari intră în testele US Navy. Rolf
Bartschi, vicepreședinte al companiei
Newport News Shipbuilding care a
construit nava, a declarat că USS
Gerald R. Ford a petrecut o
săptămână pe mare, timp în care au
fost testate toate sistemele. Pagina 3

IT&C
Analiza BTvideo.ro: Video-ul
este rege atunci când vine vorba
de trafic. Video Content este pe
cale de a domina web-ul în ceea ce
privește acoperirea și traficul, se
arată într-o analiză a BTvideo.ro.
Potrivit unui raport al Cisco lansat
anul trecut, Video Content-ul este
proiectat să reprezinte peste 80%
din traficul online, până în 2020, iar
consumul va continua să crească și
din acel punct. Pagina 4

TURISM
Din întreaga Peninsulă Iberică,
Barcelona este orașul preferat de
români. Plajele și insulele exotice din
Spania rămân în topul rezervărilor

Wizz Tours. Orașul din Catalonia nu
numai că este o opţiune perfectă de a
petrece un city break, dar poate fi și
locul de îmbarcare spre alte destinaţii
spectaculoase cum ar fi Costa Brava
sau Andorra. Pagina 5

ANALIZĂ
Românii au cumpărat produse
mai scumpe în 2016. Românii
cumpără mai rar bunuri de folosinţă
curentă, dar cheltuiesc mai mult la
un act de cumpărare. Printre
categoriile care au înregistrat creșteri
în 2016 sunt: fructele de mare și
peștele, alimentele congelate,
fructele exotice (avocado, rodii etc),
cidrul, șampania etc. Pagina 6

ACTUALITATE
Primul detașament rotaţional
de militari americani sosește
mâine la Galaţi. Dislocarea în
România a capabilităţilor militare
americane reprezintă o măsură
suplimentară de descurajare a
oricărei potenţiale agresiuni în
Regiunea Mării Negre și de răspuns
adecvat în cazul unei crize. Pagina 7

EXTERN
Spre deosebire de cea mai mare
parte a statelor UE, Londra
curtează regimul lui Erdoğan.
Comentatori politici europeni, citaţi
de presa franceză, remarcă faptul că,
deși UE și cea mai mare parte a ţărilor
membre sunt „crispate” în faţa
recentei „victorii” a lui Erdoğan,
Londra depune eforturi intense
pentru a-și amplifica relaţiile cu
Ankara, în perspectiva finalizării
procesului Brexit. Pagina 8
Ajung SUA și Pyongyang la un
război nuclear? Pyongyang și-a
arătat din nou, duminică, „mușchii”,
contribuind la menţinerea unei
tensiuni fără precedent în Peninsula
coreeană, încălcând fără reţinere, în
mod regulat, rezoluţiile ONU privind
armele nucleare. Duminică a fost
efectuat cel de-al șaselea test (din 2006
până în prezent) al unei rachete
balistice ţintind zona Pacificului,
soldat însă cu un eșec. Pagina 8
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Guvernul a elaborat un proiect de hotărâre
pentru aprobarea Tezelor prealabile ale
proiectului Codului finanţelor publice locale
Prin aplicarea acestui Cod se urmărește
creșterea cotelor defalcate din impozitul pe
venit alocate bugetelor locale, de la 71,5%, în
prezent, la 100% din 2018
Bugetele locale vor fi reechilibrate, astfel
încât „fiecare unitate administrativteritorială să beneficieze de un buget minim
de 750 lei/capita, buget care ar asigura
funcţionarea fiecărei unităţi administrativteritoriale”
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