Asirom, profit de 4 mil. lei
în 2016 și petiţii cu 87% mai
multe ca în 2015

Românii pot călători fără viză în
Canada începând din 1 mai. Vezi
care sunt noile condiţii de călătorie

Pagina 3
Joi, 20 aprilie 2017
Nr. 7379
8 pagini - 1,20 lei
www.curierulnational.ro

Pagina 7

Curierul Naţional
Partener oficial al Alianței Confederațiilor Patronale din România

Prezidenţialele din Franţa,
cursă cu fotofinish

Mike Pence vede o
„replică
zdrobitoare” pentru
Coreea de Nord
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Maria Capitaine
(corespondență din Strasbourg)
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Cum își pot eșalona firmele
datoriile către Fisc. Firmele cu
datorii trebuie să își calculeze bine
dacă pot să restituie la stat și rata
de eșalonare, și datoriile curente.
În caz contrar, Fiscul le execută
activele depuse garanţie. Pagina 2
Sistemul naţional antigrindină și de creștere a
precipitaţiilor
a
devenit
operaţional. În momentul de
faţă sunt operaţionale 34 de
puncte de lansare, acoperindu-se
o suprafaţă totală de 500.000 ha,
cu o creștere de 78% faţă de anul
2016. Pagina 2

EVENIMENT
DNA:
71
de
inculpaţi,
condamnaţi
definitiv
în
martie. Pedepsele dispuse de
judecători variază între nouă ani
de închisoare și un an de
închisoare cu amânarea aplicării
pedepsei, se arată în comunicatul
instituţiei anticorupţie. Pagina 3

IT&C
Utilizatorii ar renunţa la
fotografiile din telefon pentru
doar 10,37 euro. Kaspersky Lab:
Chiar dacă oamenii cred că înţeleg
cât de importante sunt datele lor,
valoarea lor emoţională nu este
reflectată în acţiunile de zi de zi.
Pagina 4
Instagram va funcţiona și fără
conexiune la internet. Practic,
Instagram va împrumuta ideea de
„cache” de la browser-ul web,
salvând local conţinutul pentru ca
acesta să fie accesibil indiferent de
disponibilitatea unei conexiuni la
internet. Pagina 4
Apple dă în judecată Swatch
după
ultima
campanie
publicitară a producătorului
de ceasuri. Apple a consacrat
motto-ul
„Think
different”
(Gândește diferit) în perioada 19972002. Acum, cei de la Swatch au

decis să folosească un pic diferit
acest slogan, transformându-l în
„Tick Different” (Ticăiește diferit),
scrie mobile-news.ro. Pagina 4

AUTO
M4 DTM a trecut prin tunelul
aerodinamic. De 50 de ori 15:
aceasta a fost formula utilizată de
specialiștii în aerodinamică la
BMW Motorsport când au
dezvoltat noul BMW M4 DTM
înaintea sezonului 2017. Au fost
permise 50 de zile în tunelul
aerodinamic, cu un maxim de 15
ore pe zi. Pagina 5
Cum a arătat piaţa mașinilor
noi în primele trei luni. Dacă
piaţa mașinilor second-hand a
crescut puternic în primul
trimestru ca urmare a eliminării
timbrului de mediu, pe piaţa
mașinilor noi evoluţiile au fost
mult mai moderate. Pagina 5
Ce se vrea Grandland X. Un
model în care caracterul sportiv se
îmbină cu spiritul de aventură:
linii dinamice, moderne, un
aspect de autovehicul de teren și
poziţie de ședere ridicată cu
vizibilitatea panoramică tipică
pentru un SUV. Pagina 5

ACTUALITATE
Sectorul minier, prea puţin
interesat de transformarea
digitală. Studiu EY: Doar 31%
dintre cei 700 de respondenţi din
cadrul sectorului spun că
transformarea digitală ocupă
primele poziţii pe agenda
organizaţiei lor, în timp ce 15%
declară că nu este o prioritate.
Pagina 6
Zăpadă ca în decembrie, la
Rânca. Ninsorile începute de
Paște la Rânca au continuat, astfel
încât în staţiunea montană Rânca
stratul de zăpadă măsura ieri între
10 și 12 centimetri. Drumarii au
intervenit și au curăţat drumul și
au împrăștiat câteva tone de
material antiderapant. Pagina 6
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Candidaţii la președinţia Franţei, 11 la număr,
s-au pregătit pentru o săptămână-maraton
înaintea primului tur de scrutin în cursa
pentru Elysée ce are loc duminică, 23 aprilie.
Relevant este faptul că cele mai noi sondaje
demonstrează că diferenţele - în privinţa
intenţiilor de vot la primul tur de scrutin între primii patru sau cinci candidaţi s-au
redus considerabil în ultimele două
săptămâni.
Marine Le Pen (cu 22% din intenţiile de vot),
Emmanuel Macron (cu 22-22,5%), François
Fillon (cu 21%) și Jean-Luc Mélenchon (cu 1818,5%) sunt, potrivit ultimelor sondaje de
luni, aproape „cot la cot”.
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Bruno Jeanbart, directorul general adjunct al agenţiei de sondaje Opinion
Way, sublinia marţi pentru
„Les Echos" că, în acest moment, marea majoritate a
realizatorilor de sondaje de
opinie se găsesc pur și simplu „în ceaţă". Rari sunt cei
care mai riscă să facă previziuni. Toţi urmăresc dinamica scorurilor f iecăruia
dintre candidaţi, dar se
abţin de la a trage concluzii. Distanţa între candidaţi
în privinţa intenţiilor de
vot s-a redus în ultimele
două săptămâni considerabil, existând chiar surprize,
cum este cazul lui François
Fillon sau al lui Mélenchon,
ale căror cif re privind intenţiile de vot au crescut,
apropiindu-se mult de primii doi candidaţi, Marine Le
Pen și Emmanuel Macron.
În ultimul sondaj
de luni al Opinion 8 >>
Way-Orpi, realizat
la cererea cotidianului „Les
Echos” și a Radio Classique,
Marine Le Pen și Emmanuel
Macron sunt creditaţi cu
22% din intenţiile de vot și
respectiv cu 22,5%, François
Fillon cu 21% și Jean-Luc Mélenchon (Frontul de stânga)
cu 18%. Mult mai departe se
află
socialistul
Benoît
Hamon, cu 8% din intenţiile
de vot. Este remarcat în
mod deosebit faptul că niciun scrutin prezidenţial nu
a mai fost - în perioada
celei de-a V-a Republici atât de indecis cu doar câteva zile înaintea votului
din primul tur de scrutin,
cu excepţia alegerilor din
2002, când Jean-Marie Le
Pen a ajuns în al doilea tur.
Numai că, atunci, rezultatul-surpriză a fost influenţat de procentul mare al
absenţilor de la urne. Anul
acesta, în mod cert, un astfel de fenomen nu se va
produce, sondajele prognozând o mare participare la
vot.
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