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Station F - un Silicon Valley
francez - cel mai mare
accelerator de firme din lume
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Bruxelles-ul
pune condiții
grele pentru
aderarea țărilor
din Balcanii
occidentali la UE

Noi recorduri în programul
Rabla Second-Hand
Mădălin Iulian Mihai

Pagina 8

Curierul esenţial
FONDURI EUROPENE
Creative START - un nou proiect european. CNIPMMR implementează
în
perioada
ianuarie 2018 - ianuarie 2021 proiectul Creative START, proiect finanţat în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 20142020, în parteneriat cu Blocul
Naţional Sindical (BNS). Pag. 2
Programul bazinul Mării
Negre: Au fost aprobate primele 23 de proiecte. 23 de proiecte în valoare de 18.630.289,97
euro (finanțare ENI) au fost aprobate la cel mai recent Comitet
Comun de Monitorizare (CCM)
al Programului Operaţional
Comun “Bazinul Mării Negre
2014-2020” (BMN). Pag. 2

AUTO
Contractele
dintre
asigurători şi service-uri dezavantajează șoferii. Asociaţia
Societăţilor de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.) atrage
atenţia tuturor păgubiţilor RCA
şi asiguraţilor CASCO asupra
faptului că repararea autovehiculelor în baza unei poliţe RCA
sau CASCO în cadrul unităţilor
service partenere ale firmelor
de asigurări afectează semnificativ calitatea lucrărilor de reparaţii. Pag. 3

RETAIL
Forte Partners obţine certificarea LEED Platinum pentru
proiectul de birouri The
Bridge. Proiectul de birouri The
Bridge, dezvoltat de Forte Partners, a primit certificarea LEED
Platinum, cu cel mai ridicat scor
de certificare LEED (Leadership
in Energy and Environmental
Design) acordat de US Green
Building Council (USGBC) unei
proprietăţi din România. Pag. 4
La Strada Street Mall Concept
continuă cu două proiecte
noi în Bucureşti şi în Braşov.
La Strada Street Mall Concept,

dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall
din România, anunţă construcţia a două noi centre comerciale ce urmează să fie
livrate până la finalul acestui
an. Pag. 4

PIAȚA ARTEI
Pianista bulgară Plamena
Mangova, din nou la Bucureşti. Solista participă frecvent
la festivaluri precum La Roque
d’Anthreon, Jerusalem Chamber Music Festival, Santander,
Sommets Musicaux de Gstaad,
Montpellier Radio France Festival. Pag. 5

ECONOMIE
Mutua MBA, cel mai mare sistem de asistenţă sanitară privată din Italia, este disponibil
acum şi pentru români. Fondurile de sănătate sunt forme
speciale de asistenţă care garantează subvenţii şi rambursări
speciale pentru costurile de
sănătate în caz de boală sau accident, fie prin utilizarea NHS,
fie prin utilizarea centrelor private de sănătate. Pag. 6

IT&C
4 telefoane ieftine cu care îţi
faci treaba. Anul 2017 a fost
unul plin în ceea ce priveşte
piaţa smartphone-urilor. Am
asistat la lansarea unor inovaţii
ce au adus noi funcţii pe telefoanele de top. Aceste telefoane au
preţuri destul de mari şi nu pot fi
achiziţionate de toată lumea. În
aceste situaţii apar telefoanele
„low-cost” care oferă o calitate
decentă la un preţ bun. Pag. 7
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În trimestrul IV 2017, comparativ cu trimestrul
corespunzător din 2016, înmatriculările noi de
vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor
au înregistrat creşteri la toate categoriile,
cea mai semnificativă fiind pentru autoturisme,
cu 68,1%

EXTERN
Eurodeputaţii aprobă legislaţia pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi
pentru finanţarea inovaţiei.
Reducerea certificatelor disponibile pentru emisiile de CO2 pentru a încuraja investiţiile. Pag. 8
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Numărul maşinilor second-hand este de 474.487
de unităţi, în plus cu peste 71% faţă de 2016
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Până în luna noiembrie a anului 2017, pe şoselele din România, circulau
circa 573.487 de autoturisme noi înmatriculate.
Dintre acestea doar aproximativ 99.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate, ceea ce a reprezentat o creştere de 14,64%
faţă de aceeaşi perioadă
din 2016.
Numărul maşinilor second-hand este unul cu
mult mai mare, atingând
474.487 de unităţi, echivalentul unui salt de peste
71% faţă de anul 2016.
Cele mai vândute autoturisme din intervalul ianuarie - noiembrie 2017 au
fost
Volkswagen,
cu
124.533 de exemplare
(+58,04% faţă de perioada
ianuarie - noiembrie 2016),
Opel (58.934, +31,55%) şi
Ford
(46.838
unităţi,
+51,70%), potrivit Direcţiei
Regim Permise
de Conducere şi 3 >>
Înmatriculare a
Vehiculelor (DRPCIV).
La capitolul vehicule
noi, de cele mai multe înmatriculări se bucură
Dacia, care a înregistrat
27.424 de unităţi, cu o
creştere de 9,79 faţă de primele 11 luni ale anului
2016. Aceasta este urmată
de Volkswagen ( 9.050 unităţi) şi Skoda (8.439 unităţi).
În Capitală, majoritatea vehiculelor se încadrau, la finele anului 2016,
în categoria de vechime 610 ani (346.594 unităţi), urmată de cele mai vechi de
11-15 ani (301.648 unităţi) şi
de cele cu peste 20 de ani
uzură (195.666 unităţi).
Numărul autovehiculelor
noi (0-2 ani vechime) se
situa, în Bucureşti, la
134.322 de unităţi, iar
104.068 dintre acestea făceau parte din categoria
Autoturisme.

Curs valutar
EURO



4.65 RON

DOLARUL AMERICAN



3.77 RON

LIRA STERLINĂ



5.23 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.01 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.60 RON

