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Primăria Capitalei
vrea o nouă taxă auto

Merkel promite să ducă până la
capăt al patrulea mandat de cancelar
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Preţul
apartamentelor
din Craiova a
explodat

Ce face România cu 340
milioane de euro?
Alexandra Cernian (INACO)
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FONDURI EUROPENE
Changeneers Challenge: Finala, câştigată de un startup
românesc. Human Link, startup-ul care produce un dispozitiv ce oferă conectivitate între
pacienţii care suferă de Alzheimer şi aparţinători, a câştigat
premiul de 5000 de euro pus în
joc de Samsung şi Impact Hub
Bucharest. Pag. 2

POLITIC
Liviu Dragnea nu va fi audiat în Comisia de Apărare
din Senat. Comisia de Apărare
din Senat a respins ieri, 13 februarie, posibilitatea audierii
preşedintelui Camerei Deputaţilor, cu privire la declaraţiile
legate de activitatea SPP. Pag. 3
Cîtea, PSD: Autostrada A8
trebuie să fie o prioritate
pentru Guvern. Autostrada
A8, numită, mai nou, Autostrada Unirii, rămâne o restanţă
a autorităţilor guvernamentale
de până acum pentru cele 8 judeţe ale Moldovei. Pag. 3

ACTUALITATE
Carmen Dan continuă ,,revoluţia’’ în MAI. Prezent duminică seară, într-o emisiune TV,
ministrul Afacerilor Interne,
Carmen Dan, a infirmat zvonurile potrivit cărora poliţiştii ar
urma să lucreze doar 8 ore pe zi,
în intervalul 8:00-16:00. Pag. 4

SĂNĂTATE
Philips Azurion 7, echipament pentru terapii ghidate
imagistic, unic în România.
Platforma medicală a fost instalată în cadrul laboratorului
de angiografie şi cateterism
cardiac al spitalului, în urma
unei investiţii de 1 milion de
euro. Pag. 5
Ministrul Sănătăţii, prezent la
şedinţa Consiliului de Administraţie al CNAS. Conducerea

executivă a CNAS a prezentat pe
12 februarie ministrului Sănătăţii
şi Consiliului de Administraţie al
instituţiei Contractul-cadru ce va
reglementa sistemul de asigurări
sociale de sănătate pentru anii
2018-2019. Pag. 5

AUTO
RAR estimează un profit de
peste 100 milioane de lei în
2018. În 2017, numărul de solicitări din partea clienţilor, care
s-au programat să obţină actele
necesare în vederea primei înmatriculări în România a vehiculelor second-hand, a fost
unul ridicat. Pag. 6

TRANSPORTURI
Dan Baciu va conduce Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi.
Consiliul de Administraţie reunit
luni, 12 februarie 2018, l-a desemnat director general al CNAB pe
Dan-Dumitru Baciu, cu un mandat de 4 luni. Pag. 7
Lustraţie în Transporturi.
Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, i-a convocat la minister pe directorii din cadrul
CNAB. La întâlnire a participat
şi noul director general, Dan
Baciu. Pag. 7
Cătălin Bălan, secretar de
stat în Ministerul Transporturilor, eliberat din funcţie
la cerere. Cătălin Bălan a fost
numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor de
către fostul premier Mihai Tudose. Pag. 7

EXTERN
Reconstrucţia Irakului tema unei conferinţe internaţionale organizate în Kuweit. Ministrul irakian al
Reconstrucţiei, Salman al-Joumeili, estimează pagubele provocate de războiul împotriva
jihadiştilor Daech la 88 miliarde de dolari. Pag. 8
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UE ne oferă această sumă pentru dezvoltarea
tehnologiei blockchain.
Cea mai recentă iniţiativă în acest sens este
crearea Blockchain Observatory and Forum,
care va monitoriza evoluţia tehnologiei
blockchain şi va acţiona ca un hub în
promovarea actorilor europeni.
În România se derulează în prezent mai puţin
de 0,8% din proiectele blockchain la nivel
european, prin cele 65 de proiecte blockchain
în curs de dezvoltare, în timp ce la nivel
european sunt peste 8.200 de proiecte active.
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Uniunea Europeană oferă
finanţare pentru dezvoltarea
tehnologiei blockchain de 340
milioane de euro pentru
această tehnologie în perioada
2018-2020. Obiectivul european
este să dezvolte o abordare comună şi unitară a mediului de
afaceri privind tehnologia
blockchain. În România se derulează în prezent mai puţin
de 0,8% din proiectele blockchain la nivel european, prin
cele 65 de proiecte blockchain
în curs de dezvoltare, în timp
ce la nivel european sunt peste
8.200 de proiecte active.
Cea mai recentă iniţiativă
în acest sens este crearea
Blockchain Observatory and
Forum, care va monitoriza
evoluţia tehnologiei blockchain şi va acţiona ca un hub
în promovarea actorilor europeni şi consolidarea angajamentului european cu toţi cei
implicaţi în aceste activităţi.
Comisia Europeană recunoaşte şi încurajează
potenţialul inovator 2 >>
al acestei tehnologii.
Încă din mai 2017, în raportul
Digital Single Market, Comisia
a recunoscut tehnologiile bazate pe tehnologia blockchain
ca având potenţial enorm pentru administraţiile, întreprinderile şi societatea noastră în
general şi a accelerat programele de finanţare Horizon
2020 în acest sens.
Până în prezent, UE a alocat 83 de milioane de euro
pentru finanţarea proiectelor
bazate pe blockchain şi se estimează că vor fi investite
până la 340 milioane euro în
perioada 2018 - 2020. Obiectivul particular al Comisiei Europene este de a explora
potenţialul blockchain pentru
îmbunătăţirea serviciilor europene transfrontaliere, precum
raportarea TVA, impozitare,
raportări de mediu şi financiare, vamă, administrarea dosarelor medicale, raportarea
studiilor clinice, înregistrarea
medicamentelor, managementul identităţii etc.
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EURO



4.65 RON

DOLARUL AMERICAN



3.77 RON

LIRA STERLINĂ



5.25 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.04 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.59 RON

