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tsunami în Italia
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Angajaţii la
stat au creat
un prejudiciu
de 12 miliarde
de lei în 8 ani

O nouă deraiere
pe Căile Ferate Române
Andreea Andrei
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TRANSPORTURI
Raport preliminar de investigaţie în cazul incidentului din
4 iunie, în care a fost implicată aeronava TAROM. După
aterizarea pe pista 08 a Aeroportului Internaţional Chişinău (KIV),
aeronava nu a menţinut direcţia
de aterizare, ieşind pe partea
dreaptă a acesteia, apoi a rulat pe
iarbă aproximativ 90 m. Pag. 2

EVENIMENT
Telemunca, pe agenda Parlamentului. Iniţiator al proiectului este Guvernul şi, potrivit
notei de fundamentare, actul
normativ are în vedere flexibilizarea şi adaptarea relaţiilor de
muncă la realităţile socio-economice actuale, în raport cu
evoluţia dinamică a pieţei muncii, urmând să ofere avantaje
atât salariatului, cât şi angajatorului. Pag. 3

ECONOMIE
100 de companii americane
interesate de Bucureşti. Premierul Mihai Tudose şi mai mulţi
membri ai Cabinetului său au
participat, în perioada 18-20 octombrie, la cel mai mare eveniment de promovare comercială
organizat anual de către Departamentul american al Comerţului-Trade Winds, aflat la a zecea
ediţie. Pag. 4

AUTO
Londra a introdus o taxă zilnică de 10 lire pentru maşinile vechi. Denumită "T-charge”,
taxa zilnică de 10 lire se aplică
vehiculelor pe benzină şi motorină înregistrate înainte de 2006
care nu îndeplinesc condiţiile
directivei “Euro 4” adoptată în
2005. Pag. 5

INVESTIȚII
KFC și The Social Incubator
susţin integrarea în societate
a tinerilor orfani și abando-

naţi. Implicarea KFC în proiectul
derulat de către The Social Incubator va ajuta la educarea şi incluziunea socială a tinerilor
vulnerabili şi va susţine în mod
direct integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârste cuprinse
între 16 şi 24 de ani care urmează
să părăsească centrele de plasament din România. Pag. 6
Libra Internet Bank a semnat
un acord cu FEI. În baza acestui
acord, Libra Internet Bank va
acorda credite în valoare de până
la 47,7 milioane euro IMM-urilor
în condiţii avantajoase, pentru finanţarea activităţii curente sau a
investiţiilor. Pag. 6

ACTUALITATE
În premieră, şapte domenii de
activitate pentru companiile
premiate la cea de a XXIV-a
ediţie a Topului Firmelor din
Bucureşti. Camera de Comerţ şi
Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) organizează astăzi, 24
octombrie, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental, cea de a
XXIV-a ediţie a Topului Firmelor
din București, eveniment de referinţă pentru viaţa economică a
Capitalei. Pag. 7
România importă usturoi de
14,5 milioane de euro. Situaţia
este de-a dreptul dramatică în
condiţiile în care importurile de
anul trecut sunt de cinci ori mai
mari faţă de cele din urmă cu
cinci ani. Principalele ţări din
care importăm usturoi sunt
Olanda, Ungaria şi Republica
Cehă, olandezii acoperind jumătate din valorea totală a importurilor de usturoi din 2016. Pag. 7

EXTERN
Alegeri legislative în Japonia:
Victorie detaşată pentru actualul premier, Shinzo Abe.
Premierul japonez Shinzo Abe a
riscat declanşând alegeri parlamentare anticipate în ţara sa, dar
în cele din urmă a ieşit învingător din acest joc. Pag. 8
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Doi dintre reprezentanţii CFR au fost demişi de
ministrul Stroe
Sindicatele au suspendat mitingul din
30 noiembrie, dar cheamă autorităţile la masa
negocierilor
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Felix Stroe, ministrul Transporturilor,
a decis pe 23 octombrie
schimbarea din funcţie
imediată a celor doi
reprezentanţi ai Regionalei de Căi Ferate
Bucureşti: Laurenţiu
Maraloi, directorul Regionalei CF Bucureşti,
şi Mihai Cândea, şeful
Gării de Nord. Potrivit
comunicatului transmis de Ministerul
Transporturilor, motivul demiterii este legat
de modul de administrare şi de întreţinere
al Gării de Nord. Înlocuitorii legali ai celor
doi vor asigura, în
perioada următoare,
conducerea
celor două 2 >>
entităţi.
Marcel Pioaru, şeful
Serviciului de Siguranţă a Circulaţiei, va
asigura coordonarea
activităţii Regionalei CF
Bucureşti, iar Mihai Tănase, şeful adjunct al
Gării de Nord, va
conduce provizoriu activitatea
în
staţia
Bucureşti Nord.
Trebuie reamintit
faptul că, în ultimii ani,
CFR a fost zguduit de
mai multe scandaluri
privind
delapidarea
companiei de către
propriii angajaţi sau de
organizarea de licitaţii
trucate. În luna mai a
anului acesta, procurorii DIICOT au reţinut
21 de persoane în
dosarul vagoanelor CFR
Marfă, vândute subevaluat la fier vechi.
Printre cei reţinuţi s-a
aflat şi Mihuţ Constantin Crăciun, fostul
director general al
CFR Marfă. Potrivit
procurorilor DIICOT,
prejudiciul este estimat
la peste 6 milioane de
euro.

Curs valutar
EURO



4.59 RON

DOLARUL AMERICAN



3.91 RON

LIRA STERLINĂ



5.15 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



3.96 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.58 RON

