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Locul 5 la creştere
economică nu se vede
în realitate
Andreea Andrei
„România, cu o creştere de
4,2%, are a cincea cea mai mare
creştere dintre cele 28 de state
membre ale UE. Ca şi anul trecut,
creşterea se situează la un nivel
dublu față de medie”, a declarat
marți, 15 mai, vicepremierul Viorel Ștefan, în cadrul unui briefing
de presă privind starea economiei
pe trimestrul I 2018, citând date
Eurostat. Astfel, potrivit Eurostat,
creşterea se situează la un nivel
dublu față de medie. ,,Aşa cum a
spus şi Comisia Europeană, avem
o creştere economică robustă, iar
ritmul de creştere este la potenţialul estimat de Comisie pentru
acest an. Rezultatele din primul
trimestru sunt mai puţin relevante, pentru că nu au decât o
contribuţie de 19%, dacă ne raportăm la primul an. De regulă,
primul trimestru este influenţat
de condiţii incerte într-o măsură
mai mare decât celelalte trimestre’’, a mai explicat vicepremierul
Ștefan. Printre subiectele abordate s-au numărat PIB-ul nominal, cifra de afaceri în industrie,
mediul de afaceri, deficitul la fondul de pensii, protecție socială,
salariul mediu net, evoluţia calităţii vieţii.

Pacienții din spitale fac
septicemie din cauza infecţiilor
Ana-Maria Predilă (gds.ro)

Regulile de igienă sunt o
Biblie pe care toată lumea ar
trebui să o citească şi, mai
ales, să o aplice. În spitale,
însă, igiena mâinilor este tratată în multe cazuri superficial, ceea ce duce și la
apariția unui număr mare de
infecții nosocomiale. Considerată ca fiind mai mult o
problemă de lumea a treia,
igiena incorectă încă este o
meteahnă în spitalele din Ro-

mânia. Statisticile realizate în
țara noastră arată că puţini
români se spală pe mâini în
mod corect şi de fiecare dată
când este nevoie, 80% din infecţii fiind răspândite prin intermediul mâinilor murdare.
Aproximativ jumătate din populaţia 6 >>
ţării nu îşi curăţă
mâinile cu apă şi cu săpun
după ce foloseşte toaleta, un
sfert nu respectă regulile de
igienă după schimbarea scutecelor copilului şi mai mult
de jumătate uită să-şi spele
mâinile după ce au atins un
animal.
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Vicepremierul Viorel Ștefan

România a înregistrat o creştere economică
de 4,2%, arată Eurostat
Am pierdut şase locuri în raportul global al
competitivităţii
Investiţiile străine directe au crescut la
finalul trimestrului I al lui 2018 cu 57%, deci
de la 0,88 miliarde de euro la 1,380 de
milioane de euro

Potrivit lui Viorel Ștefan, în
2016, PIB-ul nominal a înregistrat
cea mai slabă evoluţie de după
anul 2010, deci după criză, acesta
crescând cu doar 4,4% faţă de primul trimestru din 2015, la un
nivel de 146 de miliarde de lei, o
creştere faţă de 2015 de doar 6 miliarde de lei. În 2017,
creşterea valorii no2 >>
minale a PIB-ului pe
primul trimestru a fost de 12,3%,
observându-se o dinamică triplă
faţă de anul precedent, raportat
la anul 2015, deci 2016 faţă de
2015 o creştere de 6 miliarde de
lei, 2017 raportat la 2016 o creştere cu 18 miliarde de lei.

