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în economie

UE confirmã
creæterea
economicã

România a avut în trimes trul 3 din acest an cel
mai mare avans PIB din
cele 28 de state din UE

în economie

S-au ieftinit
alimentele

La nivel mondial, scãderea preåului
lactatelor a
contracarat
scumpirea
zahãrului æi uleiurilor

actualitate

Autobuzele,
la anu’!

Perioada de
evaluare a
ofertelor pentru licitaåia de
autobuze se
prelugeæte
pânã pe 10 martie 2018

actualitate

Douã noi
penitenciare

Procurorii care doresc sã lucreze la
DNA vor da concurs la CSM

Amendament
la legile
Justiåiei

JUSTIÅIE

Statele Unite recunosc Ierusalim
drept capitalã a Israelului ? Europa
considerã decizia drept „regretabilã“

Furtuna
lui
Donald
Trump

PRIN LUME

Guvernul a
adoptat un
memorandum privind
construirea
unor penitenciare în Prahova æi
Buzãu

Românii
economisesc

La conferinåa anualã a asiguratorilor, vicepreæedintele Autoritãåii de Supraveghere Financiarã
(ASF), Cornel Coca Constantinescu, a spus cã, din cauza nivelului scãzut de educaåie financiarã æi temerii faåã de risc, apetenåa
românilor este pentru economisire, nu pentru investit. Constantinescu a spus cã
valoarea activelor fondurilor deschise de investiåii æi fondurilor închise de investiåii pe locuitor,
în 2016, a fost de 1.142 de lei, iar valoarea medie
a activelor deåinute pentru contracte de asigurare
de tip index-linked æi unit-linked/locuitor a fost
de aproximativ 165,6 lei, în 2016, æi de aproximativ 172,5 lei, în 2017.

Schulz vrea Statele
Unite ale Europei
Liderul Partidului Social
Democrat
german,
Martin
Schulz, a îndemnat joi la transformarea, pânã în 2025, a Uniunii
Europene în Statele Unite ale
Europei, prin adoptarea unei constituåii comune, relateazã DPA æi
Reuters. "Europa este asigurarea
noastrã de viaåã", a declarat Martin Schulz în faåa
congresului SPD reunit la Berlin. În opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene
care refuzã aderarea la un nou tratat constituåional ar trebui sã pãrãseascã "automat" blocul comunitar.

Premierã pentru
Anglia în Ligã
Pentru prima oarã în istoria
Ligii Campionilor, cinci echipe
dintr-o singurã åarã, Anglia, vor
juca în optimi: Liverpool, ManchesterCity, Manchester United
æi Tottenham din postura de câætigãtoare ale grupelor, æi Chelsea.
În sezonul 2006/07, patru echipe
din Anglia, Arsenal, Chelsea, Liverpool æi
Manchester United, se calificau în optimi, tot din
postura de câætigãtoare ale grupelor. Sezonul
2015/16 a consemnat pentru prima oarã cinci
echipe din aceeaæi åarã participante în faza grupelor, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid,
Sevilla æi Valencia, reprezentantele Spaniei, dar
ultimele douã au ratat calificarea în optimi.

monden

Destãinuiri

Viaåa pe care
a dus-o la åa rã, în curtea
bunicilor, i-a
influenåat Corinei Caragea
alimentaåia. „Vinerea nu
mãnânc carne, dar nu
reuæesc sã åin un Post
întreg“, a mãrturisit ea

Azi, de la 22.05,
FCSB - Lugano
în Grupa G
a Ligii Europei:

Un bãrbat dat
în urmãrire pentru
furt, prins
la un pelerinaj

Dicã are
doar patru
rezerve

De la
moaæte la
închisoare

SPORT

PRIN ÅARÃ

Comisia Europeanã
a trimis România în
faåa Curåii de Justiåie

Uniunea Europeanã
se „îndreaptã“ spre
Balcanii Occidentali

Probleme
din cauza
drepturilor
de autor

Extindere
spre Serbia
æi
Muntenegru

ACTUALITATE

PRIN LUME

REDACÅIA: Bucureæti, 010062 Calea Victoriei 39 A ?O.P. 15 C.P. 49 ?Secretariat: 021.314.19.98 ?Fax: 021.312.01.28

