Rabla 2017 pentru firme: Cum vor
putea cere bani societăţile pentru
schimbarea maşinilor vechi
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Întârzierile CFR,
despăgubite abia din 2024
Mai aproape de
un război
împotriva Coreei
de Nord
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Afrodita Cicovschi
Aprobat
în
2007,
Regulamentul CE nr. 1371/2007,
care prevede că pasagerii
trenurilor care înregistrează
întârzieri sau ale căror curse sunt
anulate pot primi despăgubiri, ar
putea intra în vigoare abia din
decembrie 2024, după ce
Ministerul Transporturilor a
cerut, pentru a treia oară,
amânarea aplicării anumitor
prevederi.
Potrivit unui proiect de act
normativ postat pe site-ul MT, „se
propune modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1476/2009 pentru
a putea fi în concordanţă cu
prevederile Legii 202/2016 privind
integrarea sistemului feroviar din
România în spaţiul feroviar unic
european, prin completarea
definiţiei de la articolul 2,
alineatul (1), lit. b) „servicii
regionale de transport feroviar de
călători” cu sintagma „inclusiv ale
unei regiuni transfrontaliere”.
„Având în vedere amploarea
lucrărilor de reabilitare
a infrastructurii fero- 3 >>
viare
în
vederea
reducerii întârzierilor trenurilor
de călători, cât şi prevederile
Regulamentului UE nr. 1371/2007,
se propune prelungirea termenului de la art. 3, alin. (1) din
Hotărârea
Guvernului
nr.
1476/2009, cu 5 ani, până la data
de 3 decembrie 2024”, se arată în
nota
de
fundamentare
a
proiectului de HG pentru
modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 1476/2009 privind stabilirea
unor măsuri pentru asigurarea
aplicării Regulamentului (CE) nr.
1371/2007
al
Parlamentului
European şi al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind drepturile
şi obligaţiile călătorilor din
transportul
feroviar,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Conform
regulamentului
european, călătorii au dreptul să
primească despăgubiri în cazul în
care au loc anulări sau întârzieri
ale trenurilor, în cazul pierderii
legăturilor între curse, iar
despăgubirile
pot
include
rambursarea parţială sau chiar
integrală a banilor plătiţi pe
biletul de călătorie.

Curierul esenţial
cromatică cu rol simbolistic.
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ECONOMIE
Străinii veniţi cu afaceri în
România au cheltuit 1,3
miliarde lei. INS: Turiştii
nerezidenţi sosiţi în România în
anul 2016 au cheltuit în medie
2.397,9 lei/persoană. Numărul total
de nerezidenţi cazaţi în structurile
de cazare turistică colective în
trimestrul IV 2016 a fost de
540.800, iar cheltuielile acestora
s-au ridicat în total la 1,3 miliarde
lei. Pagina 2

EVENIMENT
Nouă
licitaţie
pentru
Magistrala 5 de metrou.
Contractul pentru echipamente,
proiectare şi executare a lucrărilor
aferente punerii în funcţiune a
sistemului de siguranţă şi
automatizare a traficului are o
valoare de 143.748.193 lei fără TVA.
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IT&C
Facebook, Alphabet şi Twitter,
somate să modifice termenii
serviciilor. Solicitarea vine din
partea
autorităţilor
pentru
protecţia consumatorilor din UE.
Reprezentanţii Google şi Facebook
nu au fost disponibili pentru
comentarii. Un purtător de cuvânt
al Twitter a refuzat să comenteze.
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PIAŢA ARTEI
Bienala de la Veneţia. Prima
ediţie a Bienalei de Artă de la
Veneţia a fost organizată în 1895.
Debutul României la acest
eveniment a avut loc în anul 1907,
fiind reprezentată de Fritz Stork,
cu cele două lucrări expuse:
„Portretul compozitorului Alfons
Castaldi” şi „Pe gânduri”. Pagina 5
Cecilia Găinaru sau interpretarea modernă a vitraliului.
Cu un temperament liniştit şi
calculat, Cecilia reuşeşte prin
lucrările sale să demonstreze o
transpunere inedită a mesajelor
plastice, încărcate de efervescenţa

AcousticApproach
Duo
acorduri muzicale moderne
ale instrumentelor clasice. În
ultimul timp apar noi trupe
muzicale care încearcă să readucă
farmecul interpretării clasice
transpus pe ritmurile pieselor
moderne. Nu este un lucru uşor să
interpretezi, bine, cântece ale
unor trupe consacrate, care
folosesc deseori instrumente
electronice (chitare, sintetizatoare
etc), numai prin intermediul
instrumentelor reci (vioară,
chitară rece, contrabas, tobe
clasice). Pagina 5

ANALIZĂ
Cât de optimişti sunt românii?
Studiul „Piaţa muncii şi calitatea
vieţii în 2017” realizat de o
platformă de recrutare online
arată
că
45,54%
dintre
respondenţii care au un loc de
muncă afirmă că în 2017 nu îşi vor
permite un concediu mai scump
decât anul trecut. Pagina 6

EXTERN
Casa Albă va merge până la
Curtea Supremă pentru a
impune noul decret privind
imigranţii. Ca şi în prima
versiune, cel de-al doilea decret
privind imigraţia emis de Donald
Trump a fost blocat în justiţie pe
motivul că a păstrat intenţia
discriminatorie, neconstituţională.
Casa Albă a avertizat însă, prin
purtătorul său de cuvânt Sean
Spicer, că va face apel împotriva
deciziei justiţiei, mergând, dacă va
fi necesar, până la Curtea
Supremă. Pagina 8
Poliţia Federală Irakiană
vânează luptători ISIS cu drone
comerciale. Poliţia Federală
Irakiană (PFI) a devenit prima forţă
guvernamentală care foloseşte în
luptă drone comerciale după ce au
fost înarmate, imitând astfel o
tactică utilizată pe o scară largă de
către militanţii Statului Islamic.
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Regulamentul CE 1371/2007, privind
drepturile călătorilor în cazul anulării sau
întârzierii trenurilor, trebuia să intre în
vigoare la 3 decembrie 2014
Iniţial, Ministerul Transporturilor a cerut
amânarea aplicării acestora cu 5 ani, până la
3 decembrie 2019
Vineri, 17 martie, Ministerul Transporturilor
a propus din nou amânarea aplicării
regulamentului european, până la data de 3
decembrie 2024
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