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În pofida avertismentelor, Donald
Trump recunoaște Ierusalimul
drept capitala Israelului
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ASF: “Fără asigurări
se pierde încrederea“
Mădălin Iulian Mihai
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PIAȚA FARMA
Se adânceşte criza medicamentelor în România. ARPIM
reaminteşte că sunt necesare soluţii pe termen lung, care să vizeze creşterea bugetului alocat
medicamentelor şi modificarea
mecanismului de calcul al taxei
clawback. Pag. 3

EVENIMENT
Retrospectivă de pictură contemporană românească Paris
– Bucureşti. Deschiderea expoziţiei a avut loc în prezenţa domnului Ovidiu Iane, secretar de
stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, a reprezentanţilor Centrului Internaţional
de Conferinţe - Camera Deputaţilor, a reprezentanţilor asociaţiei «Soleil de l’Est» şi a pictorilor
expozanţi. Pag. 4

IT&C
Microsoft HoloLens, folosit
pentru a vedea cum arată
patru clădiri care vor fi gata
în 2022. Tehnologia HoloLens a
început să fie folosită în tot mai
multe ţări, în domenii variate,
de la restaurarea picturilor până
la producţia auto, iar acum, o
companie ce ridică patru clădiri
de birouri în Bucureşti a demonstrat o aplicaţie ce construieşte reprezentarea virtuală
interactivă a clădirilor. Pag. 5
În ultimele 24 de ore, peste
121.000 de persoane au trecut
frontiera. De asemenea, s-au
numărat aproximativ 38.000 treceri mijloace de transport. Pag 5.

TRANSPORTURI
Războiul în transporturi continuă. Membrii Confederaţiei
Operatorilor şi Transportatorilor
Autorizaţi din România (COTAR)
vin ca intervenienţi în procesul
pe care primarul general, Gabriela Firea, îl va intenta împotriva liderului PNL Bucureşti,
Cristian Buşoi. Pag 6

Peste 300 de milioane lei finanţare pentru refacerea a
trei drumuri judeţene din
judeţul Bihor. Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale,
administraţiei publice şi fondurilor europene, şi Marius
Nica, ministru delegat pentru
fonduri europene, au semnat
joi, 7 decembrie, la Oradea, 3
contracte de finanţare pentru
modernizarea drumurilor judeţene din Bihor. Pag 6.

POLITIC
Dumitru Oprea, PNL: "Dezastrul din 2017 privind investiţiile publice riscă să se
repete". Deputatul PNL Dumitru Oprea i-a solicitat ministrului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, vicepremierul Paul Stănescu, să prezinte
măsurile concrete pe care le
are în vedere astfel încât dezastrul privind investiţiile publice din anul în curs să nu se
mai repete în 2018. Pag 7
USR Arad luptă prin parlamentarii săi împotriva
abuzurilor PSD asupra justiţiei. Într-un moment trist
pentru marea majoritate a românilor, când ar trebui să comemorăm ultimul Rege,
majoritatea parlamentară încearcă să profite pentru a
trece în Parlament legile care
să o ajute să-şi subordoneze
justiţia. Pag 7

EXTERN
SUA: Camera Reprezentanţilor respinge cu o largă
majoritate moţiunea de
destituire a preşedintelui
Trump. Camera Reprezentanţilor din SUA a respins miercuri cu o largă majoritate
moţiunea prin care se dorea
iniţierea procedurii de destituire a preşedintelui Donald
Trump, relatează washingtonpost.com, Pag 8.
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Cornel Coca Constantinescu, vicepreşedintele ASF

România este o ţară cu riscuri catastrofice mari,
aflându-se pe locul 87 din 171 în topul ţărilor cu
cele mai mari riscuri de dezastre naturale,
potrivit celui mai recent studiu al World
Risk Report.
Acest clasament, întocmit pentru 171 de ţări din
toată lumea, prezintă riscul ca cetăţenii unei
anumite ţări să devină victime ale unui
dezastru, în urma unor calamităţi naturale
precum cutremure, furtuni, inundaţii,
secetă ori creşteri ale nivelului mării.
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De-a lungul istoriei, România s-a confruntat cu
calamităţi naturale care au
avut de multe ori consecinţe
catastrofice. Conform National Geographic, “modul de
manifestare, durata, intensitatea şi consecinţele fenomenelor meteo-climatice
extreme sunt determinate
de interacţiunea dintre dinamica
atmosferei
şi
suprafaţa activ-subiacentă a
ţării, cu rol important fiind
barajul orografic al Carpaţilor şi barajul termic al
Mării Negre”.
“Pentru mulţi oameni, şi
chiar întreprinzători, asigurările reprezintă o problemă
complexă. Şi totuşi, asigurările sunt o realitate
economică socială care
însoţeşte şi marchează istoria. Eu cred că trebuie să
promovăm faptul că într-o
lume nesigură se poate trăi
sigur. Fără asigurări se
pierde încrederea,
încredere care stă 2 >>
la baza relaţiilor
interumane. Aceasta se baza
cu ani în urmă pe un
concept, am încredere în
tine până la proba contrarie, astăzi, inclusiv în piaţa
despre care discutăm, încrederea se bazează pe alt
concept, acesta este nu am
încredere în tine până la
proba contrarie”, a declarat
vicepreşedintele ASF, Cornel
Coca Constantinescu.

Inundaţiile
În ultimii ani, în România, inundaţiile au provocat mari pierderi materiale. Judeţele Galaţi şi
Tulcea pot fi printre zonele
cele mai afectate de inundaţii, dar şi Bacău, Vrancea,
Vaslui, Teleorman, Olt şi
Dolj pot fi într-o situaţie
similară, potrivit IGSU.
Siretul, Mureşul, Crişurile,
Oltul, Prutul şi Dunărea pot
provoca pagube extrem de
mari.
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