Ordonanţa "revoluţiei
fiscale", adoptată de
plenul Senatului

Dublin va recupera avantajele
fiscale acordate neregulamentar
gigantului Apple

Pagina 7
Miercuri, 6 decembrie 2017
Nr. 7533
8 pagini - 1,20 lei
www.curierulnational.ro

Pagina 8

Curierul Naţional
Partener oficial al Alianței Confederațiilor Patronale din România

Regele
Mihai
a încetat
din viaţă

Lovitură pentru Uber
Andreea Andrei

Pagina 4

Curierul esenţial
IT&C

Preferinţele românilor în
materie de căşti audio, accesorii auto şi telecom. Tellur, singurul brand 100%
românesc de pe piaţa de accesorii telecom şi entertainment, a înregistrat o creştere
a vânzărilor de 25% în valoare
şi 33% în volum în cursul anului 2017 (11 luni) în comparaţie cu aceeaşi perioadă a
anului 2016, propulsat de cererea mare din piaţă pe câteva
segmente-cheie. Pag. 2

ANALIZĂ

Studiu Franklin Templeton:
Miturile din spatele pieţelor
emergente. Există câteva concepţii greşite despre pieţele
emergente, care ar putea face ca
unii investitori să rateze oportunităţile din această clasă de
active dinamice. Pag.3

COMPANII

E.ON preia compania Servicii pentru Acasă. E.ON România S.R.L. este specializată
în activităţi de consultanţă
pentru afaceri şi management,
parte a grupului E.ON în România, fiind una din unităţile
regionale E.ON existente la
nivel global. Pag.5

Top 10 cele mai profitabile
afaceri din Dolj. Rezultatele financiare de anul trecut obţinute
în domeniul producţiei de generatoare, de autovehicule, din do-

meniul serviciilor de tranzit pe
podul Calafat-Vidin, din sfera
producţiei de cereale şi comerţ
cu diverse produse pentru agricultură au propulsat firmele respective pe primele zece locuri în
județ. Pag. 5

ECOMOMIE

Achiziţii transfrontaliere în
UE fără probleme. Ori de
câte ori cumperi un produs
sau un serviciu dintr-un alt
stat membru al Uniunii Europene, faci o achiziţie transfrontalieră, indiferent dacă
mergi în statul respectiv sau
foloseşti internetul. Pag. 6

Propuneri pentru eficientizarea concurenţei pe piaţa serviciilor
de
asistenţă
medicală. Consiliul Concurenţei a publicat raportul anchetei
sectoriale privind serviciile de
asistenţă medicală din România
şi activităţile conexe acestora,
care cuprinde o serie de propuneri pentru îmbunătăţirea concurenţei în domeniu. Pag. 6

EXTERN

În ciuda crizei ce afectează
regiunea, Kuweitul găzduieşte un summit al Consiliului Cooperării în Golf
(CGC). În zilele de 5 şi 6 decembrie, în Kuweit are loc un
summit dătător de speranţe
pentru ieşirea din criza intervenită între ţările din zona
Golfului. Pag 8
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COTAR îşi manifestă consternarea faţă de
reacţiile unor lideri politici de dreapta şi
ale altor susţinători UBER
O altă activitate de transport persoane
neautorizată, dar şi nesancţionată de autorităţi
printre multe altele, este cea practicată prin
aplicaţia “bla bla car” şi prin curse regulate
ilegale, fără licenţă, însă afişate public
pe site-ul autogari.ro
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Confederaţia Operatorilor şi Trans portatorilor
Autorizaţi din România
(COTAR) îşi manifestă consternarea faţă de reacţiile
unor lideri politici de
dreapta şi ale altor susţinători UBER, în legătură cu
deciziile şi declaraţiile absolut pertinente ale primarului Capitalei, Gabriela
Firea, care a anunţat, la 4
decembrie 2017, că în Bucureşti vor circula exclusiv
taxiuri autorizate.
„În urma întâlnirii pe
care am avut-o ieri cu
Primarul General, Gabriela
Firea, Primăria Capitalei a
răspuns în modul cel mai
firesc solicitărilor noastre
care exprimă cerinţele tuturor asociaţiilor taximetriştilor
licenţiaţi: eliminarea concurenţei neloiale, practicate
prin sistemele de aplicaţii
online ce oferă servicii
ilegale de taximetrie. Din
moment ce noi plătim taxele
impuse prin lege şi respectăm toate cerinţele legilor în
vigoare, nu putem
înţelege de ce 2 >>
anumiţi lideri politici pot susţine că alţi
„şoferi” pot circula fără
autorizaţii, în afara legilor
ţării şi fără niciun fel de
constrângere, sub pretextul
că duc România la un nou
nivel de civilizaţie şi pro gres, prin introducerea pe
piaţă a unor aplicaţii - şi ele
ilegale, despre care deja s-a
vorbit la nivel internaţional,
începând din luna noiembrie, când s-a dat publicităţii
informaţia că UBER a ascuns
adevărul în legătură cu
hackerii care au furat datele
personale ale câtorva mii de
clienţi, inclusiv accesul la
conturile din bănci.
Primarul General ne-a
garantat că vor fi luate toate
măsurile legale, astfel încât
legislaţia de specialitate în
vigoare să fie respectată de
toţi cei care practică activitatea de taximetrie, transport persoane în Capitală”, a
declarat Vasile Ştefănescu,
preşedinte COTAR.
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