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Un nou asalt pe
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Tillerson: Armata americană
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Poşta
propune un
nou mod de
încasare a
pensiilor

Ce facem în faţa cocktail-ului
exploziv de incompetenţă?
Conf. univ. dr.
Andreea Paul (INACO)
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COMPANII
An 2017 de succes pentru
Daimler Trucks: vânzări estimate la 465.000 de unităţi. Livrările Daimler Trucks în
primele 11 luni ale lui 2017, în
creştere cu 12% faţă de perioada
similară din 2016. Pag. 2

Absolvenţii pot beneficia de
o primă de inserţie de 1.500
de lei. Din acest an, absolvenţii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi
care se încadrează în muncă în
termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de inserţie de 1.500 de lei. Pag. 5

Concurenţa aplică sancțiuni
de 23,4 mil. lei pe piaţa serviciilor de pază. Consiliul
Concurenţei a sancţionat cu
amenzi în valoare totală de
aproximativ 5 milioane euro 33
de companii şi 4 asociaţii pentru fixarea preţului minim, respectiv facilitarea fixării preţului minim pe piaţa serviciilor
de pază. Pag. 2

MCSI: Programatorii cu studii medii vor fi scutiţi de
impozit de la 1 februarie.
Programatorii cu studii medii
care urmează cursurile unei
instituţii de învăţământ superior vor fi scutiţi de impozitul
pe salariu de la 1 februarie
2018. Pag. 5

ECONOMIE

Apple promite că nu mai încetineşte procesoare. Sfârşitul
anului trecut a prins compania
Apple într-un scandal în care
aceştia erau acuzaţi că încetinesc intenţionat procesoarele
modelelor mai vechi de telefoane. Pag. 6

2018, o perioadă critică a riscurilor în creştere. Caracterul
structural şi interdependenţa
riscurilor reprezintă o ameninţare la adresa sistemelor pe care
se fundamentează societatea,
economia şi relaţiile internaţionale. Pag. 3

TRANSPORTURI
Autostrada Ploieşti-Braşov a
intrat în dezbatere publică.
La dezbatere publică, alături de
delegaţia Ministerului Transporturilor condusă de secretarul de
stat Grigore Maria Magdalena şi
reprezentanţii Băncii Mondiale,
au participat primarii şi preşedinţii Consiliilor Judeţene de pe
raza teritorială a viitoarei autostrăzi. Pag. 4

RESURSE UMANE
20.695 locuri de muncă vacante la nivel naţional. Potrivit datelor furnizate de agenţii
economici privind locurile de
muncă vacante, în evidenţele
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)
sunt înregistrate 20.695 locuri
de muncă, în data de 18 ianuarie 2018. Pag. 5

IT&C

CONSTRUCȚII
România trece de 100 de centre comerciale. În Europa sunt
peste 8.000 de centre comerciale, outlet-uri şi parcuri de retail, cu o suprafaţă de peste 200
milioane de mp. Pag. 7

EXTERN
Catalonia: este previzibilă o
nouă confruntare cu Madridul. Potrivit analiştilor locali,
alegerea în fruntea Parlamentului catalan a separatistului
Roger Torrent este prima etapă
în lupta pentru recucerirea puterii regionale. Pag. 8
Coreenii se înțeleg în privința participării la Jocurile
Olimpice de iarnă. Cu trei
zile înaintea unei reuniuni a
Comitetului Olimpic Internațional, Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au apropiat
considerabil. Pag. 8
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Multă emoţie, prea puţină informaţie
şi minte limpede.
Actuala clasă politică reflectă fidel lipsa
cronică de capital educaţional.
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Politica ofensivă a PSD şi defensivă
a Preşedinţiei asasinează caracterele în
tot spectrul politic, ceea ce va duce la
rostogolirea stării actuale încă 7 ani. În
loc să fim plini de proiecte, suntem
plini de premieri.
Pentru prima dată în istoria
României, un premier-femeie şi un
primar-femeie al Capitalei! Un pas
înainte. Mai trebuie făcut un pas
esenţial spre competenţă. Doamnele
sau domnii numiţi nu puteau fi mai
competenţi decât competenţa celor
din jurul lor. Ar fi fost complet rase
politic dacă vibrau a competenţă.
Suntem conştienţi de asta?!
Fiecare partid este ceea ce votăm
noi. Fiecare lider înşurubat în funcţiilecheie ale statului este ceea ce votează
membrii de partid. Aşadar, fiecare
lider politic este rezultatul votului
nostru. Nu daţi vina pe alţii, ci pe noi.
Lupta politică pentru putere a incompetenţilor nu va avantaja niciodată România, ci interese mici individuale. Actuala clasă politică
reflectă fidel lipsa cronică de capital
educaţional, social şi de integritate
care va face din anul 2018 unul şi mai
mediocru decât anul 2017. Crizele sunt
mereu surse de inovaţie şi de creativitate, cu excepţia crizei de
incompetenţă!
Batjocorirea politică a educaţiei,
profesionalismului şi a integrităţii este
posibilă pentru că noi am permis asta
prin votul nostru sau prin absenţa de
la vot, care au dus şi vor continua să
ducă la un cocktail exploziv de incompetenţă. De care mulţi dintre noi ne
ruşinăm. Se pare că nu suntem încă
suficient de mulţi!
Mai grav, se pare că refuzăm să
conştientizăm nivelul de educaţie al
copiilor noştri care vor da prin votul lor
sau lipsa lor de la vot viitoarea clasă
politică a României şi nu acţionăm
ferm pentru a ne îndrepta. Schimbarea
începe cu noi: ce reprezentăm ca
naţiune şi unde vrem să ajungem! Totul
porneşte de la educaţie, competenţe şi
integritate. Un efort de durată! Acţionaţi în acest sens în jurul vostru,
fiecare dintre voi, şi urniţi comunităţile
mici, creaţi comunităţi locale active şi
asociative de profesionişti, apoi ele vor
forma masa critică necesară schimbării
pe care ne-o dorim.
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