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TRANSPORTURI
Ministrul
Comunicaţiilor
cere demisia conducerii Poştei Române. Ministrul Comunicaţiilor, Lucian Şova, a cerut
demisia membrilor Consiliului
de Administraţie şi a directorului general interimar al Poştei
Române, Andrei Stănescu, invocând managementul defectuos
din ultimul an. Ministrul a trimis şi Corpul de control la
Poştă. Pag. 2

EVENIMENT
Listări de peste un miliard
de euro în patru ani la BVB.
Bursa de Valori Bucureşti a devenit în ultimii patru ani una
dintre cele mai dinamice pieţe
din Europa Centrală şi de Est,
unde s-au încheiat cu succes
oferte publice iniţiale (IPO) de
listare de peste un miliard de
euro. Potrivit datelor disponibile în rapoartele IPO Watch
Europe furnizate de PricewaterhouseCoopers (PwC), în ultimii patru ani, la Bursa de
Valori Bucureşti, s-au înregistrat oferte publice iniţiale de
aproape 1,1 miliarde de euro,
se arată într-un comunicat al
BVB. Pag. 3

ACTUALITATE
Ambasada Qatar și-a găsit
un nou sediu în București.
Compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield
Echinox a intermediat tranzacţia de închiriere a noii Reşedinţe Oficiale a Ambasadei
Statului Qatar în zona rezidenţială de Nord a Capitalei, într-o
proprietate exclusivistă pe
malul lacului. Pag. 4
Criză de bani fără precedent
la stat: Guvernul forţează
Romgaz să îi plătească dividendele înainte de termen.
Consiliul de Administraţie al
Romgaz a anunţat că va convoca
în perioada următoare o şedinţă
a Adunării Generale Ordinare a

Acţionarilor (AGA) în care se va
discuta o solicitare venită din
partea Ministerului Energiei de
a aproba distribuirea sumei de
750 milioane de lei, sub formă
de dividende. Pag. 4

SPECIAL
Simbol nepieritor al unităţii
şi solidarităţii naţionale. Am
vrea să ne oprim - aşa cum am
anticipat într-un număr trecut asupra volumului „Nicolae
Iorga” de Petre Ţurlea, cu care
Editura Enciclopedică a inaugurat colecţia „Personalităţile
Marii Uniri din 1918”. Colecţia
este coordonată de istoricul
Ioan Scurtu. Pag. 6

HUMAN RESOURCES
Studiu eJobs: Românii vor salarii cu 1.000 de lei mai mari.
Aşteptările salariale ale angajaţilor români au crescut în ultimul an, în contextul evoluţiei
economice favorabile care a dus
la creşterea consumului şi, implicit, a nivelului de trai. Astfel,
dacă anul trecut un român ar fi
acceptat să se angajeze pe un salariu mediu de 2.550 de lei,
acum aşteptările pornesc de la
minimum 2.844 de lei, relevă un
studiu realizat de eJobs, cea mai
mare platformă de recrutare online din România. Pag. 7

EXTERN
Un uriaş "Marş pentru Europa" la Londra. Cu două zile
înainte ca Parlamentul britanic
să supună votului proiectul de
lege prin care se abrogă legislaţia europeană, londonezii,
dar şi cetăţeni veniţi din alte
localităţi britanice, au ieşit
sâmbătă, cu miile, în stradă
pentru a cere rămânerea în
Uniunea Europeană. Organizatorii protestului au estimat că
între 10.000 şi 15.000 de oameni
s-au alăturat marşului încă de
la începutul acestuia, iar numărul lor ar fi crescut până la
50.000. Pag. 8
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COTAR consideră că există firme-pirat care
folosesc platforme online neautorizate
Tariful de transport, o altă problemă
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Confederaţia Operatorilor şi
Transportatorilor Autorizaţi din
România (C.O.T.A.R.) a transmis un
comunicat în care solicită
autorităţilor române să demareze
o anchetă pentru a stabili modul
în care au intrat pe piaţa din
România firme de transport
precum Uber, Bla Bla Car etc.
Firma UBER este anchetată
acum în Statele Unite ale Americii,
pentru a se stabili felul în care s-a
făcut lobby pentru a intra pe piaţa
americană. În SUA s-au descoperit
deja sume fabuloase plătite pentru
această companie, dar activitatea
de lobby este interzisă în România
şi se numeşte trafic de influenţă.
Dorim să aflăm, în urma unei
anchete făcute corect, cine a făcut
lobby în România, care sunt
legăturile de familie între
reprezentanţii oficiali ai
firmei
şi
anumiţi 2 >>
politicieni şi dacă în
susţinerea activităţii ilegale de
transport persoane sunt /au fost
implicate formaţiuni politice.
Transmitem un nou semnal de
alarmă administraţiilor locale, în
privinţa necesităţii demarării, în
regim prioritar, a unui plan de
măsuri care să permită prestarea
serviciului public de transport local
în regim de taxi, în condiţii de
siguranţă, confort şi cu garantarea
asigurării unei concurenţe loiale,
prin
eliminarea
activităţilor
neautorizate. Salutăm controalele
făcute de ANAF, Poliţia Rutieră sau
Poliţia Locală şi alte instituţii
abilitate ale statului, făcute în
trafic, dar am dori să se verifice cu
precădere activităţile neautorizate,
nu numai firmele autorizate.
Având în vedere faptul că
activitatea piraţilor se desfăşoară
cu maximă transparenţă, fiind
disponibile informaţii pe site-uri şi
pe aplicaţiile acestora, autorităţiile
pot verifica foarte uşor modul în
care este piratat transportul de
persoane. Toate informaţile sunt la
un singur click distanţă, astfel
încât pot fi detectate în numai
câteva
minute
aplicaţiile
neautorizate ale persoanelor fizice
şi juridice care fac transport
neautorizat de mai mulţi ani în
România.
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