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Emisiunea în limba germană:

Ştiri

buletin de ştiri

Ghicitoarea zilei

concurs

Principalul punct pe ordinea de lucru a primei şedinţe ordinare a Consiliului de conducere al
Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) l-a constituit sprijinul financiar în
valoare de 1,7 milioane de euro pentru anul 2013 din partea Ministerului Federal de Interne al
Germaniei; s-a discutat şi adoptat modalitatea în care această sumă va fi distribuită diferitelor
proiecte şi instituţii sociale
ştire

Comisia mixtă româno-germană pentru problemele minorităţii germane din România se va
întruni în zilele de 4 şi 5 martie la Sibiu; în data de 5 martie va avea loc Adunarea
Reprezentanţilor FDGR
ştire

Papa Benedict al XVI-lea a anunţat că se va retrage definitiv în data de 28 februarie; în
discursul susţinut în limba latină cu ocazia adunării plenare a cardinalilor de la Vatican,
Suveranul Pontif şi-a motivat decizia cu imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor, datorită uzurii
proprii vârstei înaintate
sinteză

Reacţii internaţionale la anunţul privind retragerea Papei Benedict al XVI-lea înc data de 28
februarie
sinteză

Un fulger a lovit ieri Bazilica Sfântul Petru din Roma; nu s-au raportat daune

ştire

Grupul miniştrilor de finanţe din zona euro nu a stabilit măsuri concrete de ajutorare a Ciprului;

1/2

MARŢI, 12 FEBRUARIE 2013

Dienstag, 12. Februar 2013, 14:38

continuarea discuţiilor privind acordarea pachetului financiar în valoare de 17,5 miliarde euro
este trecută pe agenda următoarei întâlniri a miniştrilor de finanţe de la începutul lunii martie,
după alegerile din Cipru, anunţate pentru jumătatea lunii februarie
sinteză

Ministrul de finanţe francez Pierre Moscovici a propus înaintea întrunirii de la Bruxelles a
miniştrilor de finanţe din zona euro o discuţie privind posibila devalorizare dirijată a monedei
euro; Moscovici şi-a motivat iniţiativa cu dificultăţile pe care le întâmpină competitivitatea
firmelor europene, confruntate cu devalorizarea monedelor străine
ştire

Coreea de Nord a efectuat un nou test nuclear; agenţia oficială de ştiri nord-correană KCNA
descrie testul drept "parte a măsurilor pentru protecţia siguranţei şi suveranităţii (...) naţionale";
Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte astăzi de urgenţă la New York (SUA)
ştire

Zi de naştere – 1884: pictorul şi graficianul german expresionist Max Beckmann – 1881:
balerina rusă
nna Pavlovna Pavlova
– 1809: biologul britanic
Charles Robert Darwin
– 1809: politicianul nord-american
Abraham Lincoln
, cel de-al 16-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1861 - 1865)
ştire
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