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Statul vrea să ştie
ce resurse minerale are
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mai
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Afrodita Cicovschi
Abia acum, în al 12-lea ceas,
după ce Curtea de Conturi a
atras atenţia că ANRM nu are un
inventar al resurselor minerale,
Ministerul Economiei a elaborat
un proiect de Lege pentru
aprobarea Programului geologic
la nivel naţional.
În expunerea de motive,
ministerul invocă creşterea
consumurilor de materii prime,
care determină reducerea drastică
a resurselor neregenerabile,
constituind o provocare pentru
lumea modernă.
„Integrarea în UE, criza
economică şi situaţia politică
mondială au dat o dimensiune în
întregime nouă riscurilor de
securitate în sectorul resurselor
minerale şi dau un sens mai larg
conceptului de securitate a
aprovizionării cu resurse primare.
De asemenea, pentru securizarea
economiei, capacităţii energetice
şi de apărare trebuie să se aibă în
vedere măsuri pentru evitarea şi
diminuarea efectelor economice
negative datorate lipsei
materiilor prime au- 4 >>
tohtone”, se arată în
document.
Precizând că programul ţine
seama de Strategia minieră 20172035 şi Strategia energetică a
României, ministerul precizează
că prin lucrările geologice de
prospecţiune sunt puse în
evidenţă noi perimetre cu
resurse cu potenţial economic.
Acestea privesc atât resursele
geologice
neregenerabile
(cărbune, minereuri feroase,
neferoase, aluminiu şi roci
aluminifere, de metale nobile,
radioactive, de pământuri rare şi
disperse, săruri haloide, substanţe
utile nemetalifere, roci utile,
pietre preţioase şi semipreţioase,
roci bituminoase şi gazele care le
însoţesc), dar şi resurse geologice
regenerabile
(ape
minerale
naturale, gazoase şi plate, apele
minerale terapeutice, cu excepţia
apelor geotermale care nu fac
obiectul Directivei-cadru a Apelor
2000/60/CE, transpusă în legislaţia
naţională de Legea nr. 310/2004 de
modificare şi completare a Legii
apelor nr. 107/1996).
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ECONOMIE
Turiștii nerezidenţi sosiţi în
România au cheltuit în
medie 2.311,5 lei/persoană în
T1. Numărul turiștilor străini
nerezidenţi care s-au cazat în
România în primul trimestru a
fost de 446.000 de persoane,
aceștia cheltuind 1,03 miliarde
lei, a informat Institutul
Naţional de Statistică (INS).
Media
cheltuielilor
unei
persoane este astfel de 2.311,5
lei. Pag 2

EVENIMENT
Alegerea
României
ca
membru în CES al ONU în
mandatul 2018 - 2019.
Mandatul
precedent
al
României în ECOSOC s-a
desfășurat în perioada 20072009. România a mai deţinut
următoarele
mandate
în
ECOSOC: 1965-1967, 1974-1976,
1978-1980, 1982-1987, 1990-1998,
2001-2003. Pag 3
Start-up Nation 2017: Circa
700 de dosare înscrise în
prima zi. Circa 700 de dosare
au fost depuse de către
antreprenori cu afaceri mici și
mijlocii în Programul Start-up
Nation, în prima zi de la
deschiderea oficială a aplicaţiei
electronice
pe
site-ul
aippimm.ro. Vineri, înainte de
ora 11.00, erau înscrise 740 de
dosare în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile de la
stat de până la 200.000 de lei.
Sesiunea de depunere a fost
deschisă joi, la ora 10.00, și este
programată să ţină până pe 14
iulie, ora 16.00, cu posibilitate de
prelungire în cazul în care nu se
acoperă bugetul. Pag 3

ACTUALITATE
MedLife își mărește pachetele de acţiuni din Stem
Cells Bank și Genesys
Medical
Clinic.
MedLife,
liderul pieţei de servicii
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07417

medicale private din România,
anunţă achiziţionarea unui nou
pachet de 40% din banca de
celule stem Stem Cells Bank din
Timișoara, una dintre cele mai
moderne și bine echipate bănci
de celule stem din sud-estul
Europei. Pag 4
Datoriile
restante
înregistrate în Centrala Riscului
de Credit nu sunt șterse nici
după achitare. Existenţa unei
înscrieri în CRC, cu privire la
întârzieri la plata ratelor de
credit, nu conduce în mod cert
la refuzul unei alte instituţii de
credit de a acorda un alt credit,
ci în funcţie de politica acesteia,
de perioada de întârziere,
precum și de valoarea sumei
restante, instituţia de credit
poate aprecia dacă debitorul
restant este eligibil pentru un
nou credit. Pag 5
Unul dintre cei mai mari
producători de componente
auto ar putea intra curând în
faliment. Takata, compania japoneză
celebră
pentru
airbag-urile cu probleme care se
regăsesc pe mașinile a 19 mărci
auto, va cere intrarea sub
protecţia legii falimentului și se
va restructura, spun surse citate
de Reuters. Din cauza defectelor
de producţie au fost înlocuite
zeci de milioane de airbag-uri din
2008 și până în prezent. Pag 5

AUTO
Hyundai prezintă noul Kona.
„Cu un design avangardist și
echipamente de top, Kona a fost
conceput pentru a veni în
întâmpinarea clienţilor cu un
stil de viaţă dinamic. Este mai
mult decât un nou membru al
gamei SUV, reprezintă un pas
important în vederea îndeplinirii obiectivului Hyundai
de a deveni producătorul auto
asiatic numărul unu pe piaţa
din Europa, până în anul 2021”,
a declarat Thomas A. Schmid,
Chief
Operating Officer al
Hyundai Motor Europa. Pag 8

Ministerul Economiei a elaborat un proiect
de Lege pentru aprobarea Programului
geologic la nivel naţional
Este necesară continuarea lucrărilor de
prospecţiune geologică, geochimică,
geofizică, lucrări miniere uşoare, foraje de
suprafaţă, prelevare probe, analize şi
determinări de laborator, studii de sinteză de
evaluare şi interpretare a informaţiilor
preexistente, lucrări de cartare geologică
Raport al Curţii de Conturi: ANRM nu a
efectuat evaluarea resurselor minerale ale
ţării evidenţiate în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului, acestea fiind
înregistrate cu valoare „zero”
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