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SF-ul, o poartă
către lumile
viitorului

Semnal de alarmă lansat de
Emmanuel Macron la
Summitul climatic de la Paris
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Fondurile
europene,
un nou
sprijin
pentru
investiţiile
din oraşe

Ultimul drum
al Regelui Mihai I
Mădălin Iulian Mihai
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ECONOMIE
Sperietoarea Split TVA. Multe
dintre firmele private se tem că
activitatea le va fi blocată, dacă
intră în vigoare Ordonanţa nr.
23/2017 de la 1 ianuarie, în
forma în care a fost adoptată în
guvern. Pag. 2
Timişul a rămas fără bani
pentru investiţii. Legea bugetului de stat pe anul 2018 va reprezenta cel mai important
subiect de dezbatere în Parlamentul României în următoarele zile. Pag. 2

FINANȚE
Doar 2 milioane de euro pentru românii de pretutindeni.
Pentru anul 2017, Parlamentul
României a aprobat un buget de
8 milioane de lei, echivalentul a
mai puţin de 2 milioane de
euro, pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora. Pag. 3

PIAȚA ARTEI
”Angelstown”, atracţia contrariilor într-o lume fantastică à la Wilkie Collins. Felul
în care tratează relaţia cu
Shawn, îngerul coborât pe Pământ, denotă maturitate. Ineditul ”până când moartea ne va
uni”, antagonic formulei clasice,
dar cu deplină acoperire în scenariu, precum şi finalul apoteotic, în care viaţa pe pământ este
o scurtă călătorie, la capătul căreia se află regăsirea jumătăţii
magice, fac din Angelstown una
dintre cele mai reuşite lucrări
fantastice autohtone pe care
le-am parcurs. Pag. 5

BĂNCI
Construcţia unei fabrici de
reciclare a uleiurilor, finanţată de BERD şi BCR. Ambele

instituţii au acţionat ca Aranjori
Principali Mandataţi pentru
această tranzacţie, iar BCR a acţionat şi ca Agent de Documentaţie, Agent de Facilitate şi
Garanţii. Pag. 6
Intesa Sanpaolo finalizează
transferul operaţiunilor Veneto Banca în România. Ca
urmare a acestui transfer, Intesa Sanpaolo SPA Torino Sucursala Bucureşti are acum în
portofoliu credite şi toate depozitele constituite la Veneto
Banca în România. Pag. 6
Reguli de bază pentru utilizarea cardului de debit. Semnează cardul de debit de îndată
ce îl primeşti, pe banda albă de
semnătură de pe spatele cardului. Pag. 6

ACTUALITATE
Suntem obligați să asigurăm toate locuinţele împotriva dezastrelor naturale.
Conform art.2, lit.b) din Legea
nr. 260/2008, prin dezastru natural se înţeleg: cutremure de
pământ, alunecări de teren şi
inundaţii, ca fenomene naturale. Pag. 7
A fost reluat tranzitul de
gaze prin Austria, după accidentul de la terminalul
Baumgarten. Miercuri, a
doua zi după explozia de la terminalul gazier Baumgarten
(Austria), operatorul Gaz Connect Austria a anunţat că tranzitul de gaze a fost reluat în
proporţie de 100%. Pag. 7

EXTERN
Conservatorii francezi şi-au
ales noul lider. "Dreapta s-a întors!", a lansat Wauquiez imediat după ce a repurtat victoria
în scrutinul intern al partidului
Republicanii, la care au participat aproape 100.000 de militanţi. Pag. 8
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Regele urmează să fie înmormântat la Curtea
de Argeş, lângă Regina Ana. Transportul
corpului neînsufleţit va fi făcut cu trenul regal.
La funeralii vor participa mai mulţi membri ai
familiilor regale europene, printre care
suveranii Juan Carlos şi Sofia ai Spaniei şi
Prinţul Charles de Wales.
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În ziua de miercuri, 13 decembrie 2017, la ora 11.00, sicriul cu corpul neînsufleţit al
Majestăţii Sale Defuncte Regele Mihai I a ajuns la Aeroportul Otopeni, de unde a fost
transportat cu maşina la Castelul Peleş. Evenimentul s-a
desfăşurat în prezenţa Şefului
Familiei Regale, Majestatea Sa
Margareta, Custodele Coroanei române, şi a membrilor
Familiei Regale, a reprezentanţilor instituţiilor Statului,
ai Bisericii Ortodoxe şi ai
Casei Majestăţii Sale.
Mihai a fost regele României între 20 iulie 1927 şi 8
iunie 1930, precum şi între 6
septembrie 1940 şi 30 decembrie 1947. A fost unul dintre
puţinii foşti şefi de stat din
perioada celui de-al Doilea
Război Mondial care au trăit
şi în secolul XXI. Fiu al principelui moştenitor Carol, Mihai
a moştenit de la naştere titlurile de principe al
României şi prin- 4 >>
cipe de Hohenzollern-Sigmaringen (la care a
renunţat mai târziu).
Mihai a devenit pentru
prima dată rege al României
în 1927, după moartea bunicului său Ferdinand, întrucât
tatăl său renunţase în decembrie 1925 la tron şi rămăsese
în străinătate. Minor fiind,
atribuţiile regale erau îndeplinite de o regenţă, care nu
s-a ridicat la nivelul problemelor vieţii politice, întoarcerea inopinată şi ilegală din
iunie 1930 a lui Carol neîntâmpinând rezistenţă. Detronat de tatăl său, Mihai a
primit titlul creat ad-hoc de
Mare Voievod de Alba-Iulia.
Următorul deceniu a fost
marcat de exilul mamei sale,
pe care putea să o vadă doar
câteva săptămâni pe an, când
o vizita la Florenţa. Privat de o
veritabilă afecţiune familială,
principele Mihai a beneficiat
în schimb de o educaţie
aleasă, dar nu a fost pregătit
pentru domnie.
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EURO



4.63 RON

DOLARUL AMERICAN



3.94 RON

LIRA STERLINĂ
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FRANCUL ELVEȚIAN



3.97 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.59 RON

