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Continuă războiul
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ENERGIE
Transelectrica, sub lupa Concurenţei. Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie
privind o posibilă trucare a
unor licitaţii publice organizate
de Compania Naţională de
Transport al Energiei Electrice
“Transelectrica S.A.” pentru
atribuirea lucrărilor de mentenanţă/modernizare/retehnologizare a Reţelei Electrice de
Transport. Pag. 2

IT&C
Google: miliarde de calculatoare şi smartphone-uri sunt
vulnerabile. Cele mai mari
companii producătoare de cipuri şi software, inclusiv Intel
şi Microsoft, se confruntă cu o
problemă care face ca un
număr enorm de computere şi
smartphone-uri să fie vulnerabile la hacking şi reduceri ale
performanţei. Pag. 5
Cumpărături online în UE.
Popularitatea cumpărăturilor
din mediul online creşte întrun ritm alert. Din ce în ce mai
multe magazine fizice aleg să
îşi plaseze marfa online, iar
consumatorii din diferite părţi
ale lumii sunt, astfel, la un
click distanţă de produsele dorite. Pag. 5

RESURSE UMANE
84 de noi programe de formare profesională, la nivel
național. Programele de formare profesională cu cele mai
multe locuri disponibile vizează calificări precum: operator introducere, validare şi
prelucrare date (120), agent de
securitate (113), contabil (82),
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (82), comunicare în limba engleză (76),
ospătar (chelner) vânzător în
unităţi de alimentaţie publică
(70), dulgher, tâmplar, parchetar (64), lucrător în comerţ (59),
patiser (56). Pag. 6

StartUpCafé: România, ultima în UE la ponderea personalului
tech. Suntem
ultimii la rata personalului
angajat în sectoarele de producţie de înaltă tehnologie şi
de servicii bazate pe cunoaştere, conform unui grafic interactiv realizat de Biroul
european de statistică Eurostat, cu date până la nivelul
anului 2016. Pag. 6

ECONOMIE
Escrocherii prin cont bancar, card de credit sau cont
online. Dezvoltarea tehnologiei a schimbat felul în care ne
desfăşurăm activitatea bancară şi ne achităm bunurile şi
serviciile. Fraudatorii folosesc
noile tehnologii în avantajul
acestora pentru a inventa noi
escrocherii pentru a vă fura informaţiile despre contul bancar sau banii. Pag. 7

EXTERN
Bulgaria a preluat la 1 ianuarie președinția semestrială a Consiliului UE.
Promite o politică de dialog și
consens. Probabil cea mai săracă țară a Uniunii Europene,
Bulgaria se află, pentru șase
luni, în fruntea Consiliului
UE. Sofia mizează pe această
ocazie pentru a-și ameliora
imaginea de țară ineficientă
în lupta cu corup ția. Pag. 8
Palestinienii îi răspund lui
Trump: "Ierusalimul nu
este de vânzare". Președinția
palestiniană a reacționat în
termeni categorici la amenin țarea președintelui Trump cu
tăierea ajutoarelor financiare
americane destinate refugiaților palestinieni în cazul în
care liderii palestinieni continuă să refuze negocierile de
pace cu Israelul. Pag. 8
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Lupta se mută în tabăra dispeceratelor firmelor
de taxi
COTAR atrage atenţia, într-un comunicat de
presă, asupra faptului că reprezentanţii
firmelor care oferă aplicaţii pentru servicii de
taximetrie fac o activitate de dispecerat
neautorizat conform legislaţiei româneşti
Fiecare aplicaţie încasează lunar 20 de euro de
la aproape 40.000 de taximetrişti din Bucureşti,
Ilfov şi oraşele mari ale României, adică 800.000
de euro lunar, dar nu plătesc aceleaşi costuri ca
dispeceratele
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După episodul UBER, firmele de taxi ajung acum să
se confrunte cu o nouă problemă mare. Lupta se mută
în tabăra dispeceratelor firmelor de taxi, unde aplicaţii
pentru telefoane care nu
aparţîn dispeceratelor firmelor de taxi sunt acuzate că se
află în afara legii, acestea
fiind neautorizate.
La sfârşitul anului, primarul Capitalei, Gabriela Firea,
aducea modificări la regulamentul taximetriei, astfel, în
Bucureşti, firmele de taxi neautorizate şi aplicaţiile pentru comandă aflate în aceeaşi
situaţie devin ilegale.
Modificări propuse Primarul Gabriela Firea la regulamentul de taxi din
Bucureşti:
La art. 3 din anexă 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 178/2008
privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului
de sarcini şi a contractului de
atribuire în gestiune
delegată 4 >>
pentru organizarea
şi executarea serviciului public de transport local în
regim de taxi, după lit. j) se
introduc noi paragrafe cu următorul Conţinut:
"i- dispecerizare prin
orice alte mijloace-activitate
desfăşurată de către un dispecerat taxi autorizat de
către autoritatea de autorizare pentru a prelua comenzile clientului prin intermediul unei aplicaţîi informatice sau prin comenzi online efectuate pe site-ul web
al unui dispecerat taxi autorizat şi de a le transmite prin
staţia radio de emisie-recepţie către taximetrist;"
"io- aplicaţia informatică
reprezintă un program software care este instalat şi
funcţionează pe un dispozitiv
mobil sau fix, program ce
este proprietate exclusivă a
dispeceratului taxi autorizat,
având aceeaşi denumire cu
cea a dispeceratului taxi autorizat".
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