Firmele care nu angajează
persoane cu handicap
plătesc dublu la stat
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Nori sumbri
deasupra
Brexit. Se
negociază de
cinci luni, dar
situaţia este
încă haotică

Atac la supermarket-uri
Andreea Andrei
Ministerul Agriculturii vrea să
impună noi reguli pentru marile
lanţuri de supermarket-uri şi
hipermarket-uri. Mai exact, ministerul doreşte modificarea
cadrului legislativ de funcţionare
şi amplasare a supermarket-urilor şi hipermarket-urilor. Astfel,
acestea ar urma să fie mutate în
afara marilor oraşe şi în zone mai
puţin populate în care nu
locuiesc mulţi oameni, notează
B1 TV. Astfel, potrivit noilor
reguli, supermarketurile ar
trebui amplasate la o distanţă de
cel puţin un kilometru faţă de o
piaţă locală, iar hipermarketurile,
în afara oraşelor.
"Stabilirea regulilor de amplasare a acestor spaţii comerciale
este necesar să se facă cu modificarea unor acte normative
existente, căutându-se amplasarea
lor în zone predilect comerciale,
în afara centrului oraşelor, cât şi
în zone cu densitate redusă a
populaţiei", a anunţat ministerul,
informează B1TV.
Potrivit celui mai recent studiu Retailer Scorecard, realizat de
WWF România (document ce
analizează performanţa de mediu
a principalilor 11 retaileri alimentari din 2 >>
România), procentul
de legume şi fructe româneşti
disponibile în rafturile marilor
retaileri a crescut până la 61% în
2016, faţă de 55% în 2014”.
La realizarea studiului au fost
analizaţi principalii retaileri alimentari din România: Auchan, Billa,
Carrefour, Cora, Kaufland, Lidl,
Mega Image, Metro, Penny Market,
Profi şi Selgros. 5 dintre cele 11
lanţuri de magazine analizate au
obţinut scoruri de peste 50%.
Potrivit Retailer Scorecard, ,,retailerii sunt interesaţi de
promovarea produselor româneşti
prin diverse iniţiative, printre care
comercializarea produselor de
marcă proprie elaborate împreună
cu furnizori locali, colaborări cu
producătorii locali şi promovarea
acestor produse prin diverse canale de comunicare. Este
important de observat corelarea
pozitivă a politicilor adoptate de
magazine cu produsele disponibile
la raft, astfel încât politicile riguroase ale unora dintre retaileri
fac disponibile mai multe produse
certificate pentru consumatori”.
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ECONOMIE
Scutirea de impozitul pe
venit nu se bucură de sprijin
în rândul medicilor. Pentru a
evalua obiectiv opinia medicilor față de intenția Guvernului
de a-i scuti de plata impozitului
pe venit, Federația „Solidaritatea Sanitară” a comandat un
sondaj pe această temă, sinteza
concluziilor cercetării fiind următoarea: vezi pag. 2
Asociaţia Română pentru
Smart City şi Mobilitate a
lansat Harta Proiectelor
Smart City din România.
Asociaţia
Română
pentru
Smart City şi Mobilitate a lansat Harta Proiectelor Smart
City. Aceasta este disponibilă
online la adresa: map.romaniansmartcity.ro. Harta Proiectelor Smart City este un
program-pilot, menit să identifice proiectele dezvoltate în cadrul conceptelor smart city şi
să monitorizeze proiectele propuse de autorităţi pentru tranziţia către oraşe inteligente.
Pag. 4

PIAȚA ARTEI
Rui Zink - Cea mai lucidă
dintre fricile posibile. Mărturisesc că am început să citesc
romanul lui Rui Zink ca şi cum
aş fi pornit într-o aventură. O
aventură pe un tărâm străin,
care nu aveam de unde să ştiu
cum se va termina. Ar fi o
glumă prea bună să spun: ”o
aventură de care îmi era frică”.
Afirm toate acestea fiindcă
sunt un consumator de literatură clasică. Din literatura contemporană, nu m-am acomodat
decât cu Irvin D. Yalom, Ismail
Kadare şi Haruki Murakami
(dar nu cu absolut tot ce au
scris aceştia). Pag. 5
Festivalul Internaţional EuroPoezia, ediţia a II-a. În perioada 14-18 septembrie 2017 va
avea loc a II-a ediţie a Festivalu-

lui Internaţional EuroPoezia.
Aceasta va fi o ediţie Brăila (România) - Cahul (Republica Moldova),
se
arată
într-un
comunicat al festivalului (remis
de Infoest.ro). Pag. 5

ENERGIE
Începe războiul pentru controlul pieţei energiei. Premierul Mihai Tudose şi
vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, au
lansat zilele trecute un atac
fără precedent la adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
(ANRE), ambii susţinând că reprezentanţii acesteia trebuie să
se supună unei anchete parlamentare. Pag. 6

PIAȚA FARMA
ARPIM: Singura cale pentru a
soluţiona criza medicamentelor este dialogul. Asociaţia
Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM)
susţine iniţiativa autorităţilor
de a dialoga cu toţi cei implicaţi
în domeniul medicamentelor.
Este singura abordare posibilă
pentru a găsi soluţii care să rezolve criza medicamentelor şi
care să pună bazele unei dezvoltări sustenabile în beneficiul pacienţilor români. Pag. 7

EXTERN
Pentru Angela Merkel, sfârşitul motoarelor diesel este
inevitabil. Viitorul sectorului
producător de automobile, primul exportator al Germaniei,
înseamnă totuşi circa 800.000
de locuri de muncă. Deşi apreciază proiectele francez şi britanic de renunţare până în
2040 la diesel, dna Merkel refuză să se angajeze la un calendar precis al renunţării la
producerea în Germania a vehiculelor diesel. Pag. 8
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Ministrul Daea vrea să mute marile magazine
în afara oraşului
Este necesară deschiderea magazinelor de
proximitate
Supermarket-urile trebuie amplasate la o
distanţă de cel puţin 1 km faţă de o piaţă
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