
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați
din România (COTAR) cere  Executivului și ANAF să
explice din ce motiv se admite prelungirea termenului
pentru intrarea în legalitate a firmelor de „ridesharing”, în
timp ce orice altă firmă din România, cu orice alt obiect de
activitate ar avea de plătit amenzi uriașe dacă ar încălca
legea. Transportatorii vor să li se explice cum este posibil
ca după 4 ani în care s-a tolerat încălcarea legislației în
vigoare de către firmele de „ridesharing”, li s-a fabricat apoi
o lege specială celor care până acum au practicat pirateria,
li s-a stabilit și o perioadă de 4 luni pentru a se putea
supune noii legi, iar acum „unii” vor  să mai prelungească
cu încă 4 luni perioada, doar pentru a nu se constata că
aceștia încalcă în continuare legea.

„Cât tupeu să ai sau cât sprijin politic pentru a veni să
ceri o nouă amânare pentru autorizare, cu încă patru luni,
după ce ai eludat deja, timp de patru ani și patru luni,
bugetul consolidat al statutului? Au mai trecut 4 luni de la
adoptarea acelui OUG controversat, privind transportul
alternativ și mai vrei 4 luni de amânare. Asta fac
reprezentații acestor multinaționale: cerșesc clemența, ca
sa poată încasa în continuare sume enorme, nefiscalizate,
în conturi din străinătate. Dacă tot se vorbește despre

marile afaceri ale domnului Biden și ale fiului acestuia în
România, am vrea să aflăm cine a făcut, în tot acești ani,
lobby pentru aceste multinaționale care au reușit să sfideze
și să schimbe legile din România, după bunul lor plac”, a
declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

„Reamintim că șoferilor de la firmele Uber, Bolt, Yango
sau CleverGo li s-a acordat un termen pentru obținerea
autorizației de transport alternativ, până  până la 1
noiembrie 2019, dar deja „persoane interesate” doresc
prelungirea  perioadei, până la 1 februarie 2020 - timp în
care toți sunt liberi să circule fără autorizație! Deja s-a
trecut la nivelul următor, către intruziunea pe piața
autocarelor și a microbuzelor, după ce OUG se doreste a fi
modificat astfel încât să se poată face ridesharing și cu
autovehicule care au mai mult de cinci locuri. Având în
vedere că legislația nu permite circulația taxiurilor sau a
autocarelor neautorizate și nelicențiate, dar se permite
circulația în aceste condiții pentru firmele care fac „transport
alternativ”, COTAR cere Executivului respectarea
principiilor concurenței și garantarea egalității în fața legii,
pentru toți cetățenii și pentru toate companiile care
activează în România. Așteptăm ca organele competente
să se autosesizeze“, se mai arată în comunicatul COTAR.
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Aprobările pentru Rabla Plus,
publicate pe site-ul AFM

Ca urmare a aprobării dosarelor de
finanțare în ședința Comitetului de Avizare din
data de 08 octombrie 2019, Administraţia
Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu
persoanele juridice acceptate în Programul
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră în transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic

(Programul Rabla Plus). În această etapă, au
fost acceptate 85 dosare pentru
211autovehicule dintre care 159 pur electrice
și 52 electrice hibride. Listele persoanelor
juridice care au fost acceptate în cadrul
acestui program sunt publicate pe site-ul AFM,
(www.afm.ro), la secțiunea aferentă
Programului Rabla Plus. Persoanele juridice
care au fost acceptate se pot adresa
producătorilor/ dealerilor auto validaţi în
Programul Rabla Plus, lista acestora fiind
disponibilă pe site-ul instituției.

Pe scurt. În contextul scandalului afacerilor lui Joe Biden în România
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Centrul de Studii despre
Bere, Sănătate și Nutriție
informează, printr-un comunicat,
că cea de-a noua ediție a
simpozionului european „Beer
and Health” desfășurată recent
la Bruxelles a reconfirmat faptul
că un consum moderat de bere
poate face parte dintr-un stil de
viață sănătos și echilibrat.
Evenimentul a reunit peste 100
de cercetători europeni și
internaționali care au dezbătut
diverse tematici privitoare la
legătura dintre consumul
moderat de bere în raport cu
sănătatea.

BEREA FĂRĂ ALCOOL

Unul dintre cei mai
importanți factori care asigură
performanța la nivel sportiv este
balanța optimă a fluidelor în
corp. Un dezechilibru al fluidelor
și mineralelor poate duce la o
scădere a performanțelor fizice
și cognitive și poate avea efecte
majore asupra sănătății. De
aceea, este necesar ca aportul
de lichide să fie atent asigurat și
monitorizat înaintea, în timpul și
după activitatea sportivă. O
cercetare a Universității de
Științe Aplicate din Austria a

studiat în ce măsură berea fără
alcool poate fi o variantă pentru
refacerea necesarului de lichide
pe care organismul le elimină
prin transpirație în timpul
activităților fizice. Concluziile au
fost că berea fără alcool oferă o

cantitate suficientă de electroliți
și are osmolalitatea (numărul
total de particule dizolvate per

kilogram de solvent) necesară
pentru a fi considerată o
băutură izotonică pentru
sportivi. De asemenea, conține
o combinație corespunzătoare
de carbohidrați, care facilitează
recuperarea rapidă după

performanța sportivă. Deoarece
cantitatea de sodiu din bere,
unul dintre electroliții importanți

din orice băutură izotonică, nu
atinge concentrația
reglementată la nivelul UE (460-
1150 mg/L), cercetarea a
evidențiat că este posibilă
funcționalizarea berii fără alcool
cu   diferite săruri de sodiu pentru
a crea o băutură sportivă
izotonică integrală. Mai mult
chiar, berea îmbogățită cu sodiu
a evidențiat proprietăți și mai
bune ale gustului în timpul
testelor. 

„Datorită efortului metabolic
depus după o probă sportivă
sau un antrenament intens,
imunitatea sportivului este
afectată pe termen scurt sau
mediu. Berea fără alcool poate
fi o alegere potrivită ca opțiune
de rehidratare a sportivilor după
antrenament, iar datorită
substanțelor antioxidante,
favorizează și stimularea
apărării antiinfecțioase a
organismului. Berea este
considerată în multe țări chiar
un aliment, pentru că pe lângă
faptul că are un conținut de apă
de peste 90%, mai conține
proteine, aminoacizi,
carbohidrați, elemente minerale
și vitamine din grupul B,
provenite din materia primă din
care este fabricată: cereale,

hamei, drojdie”, spune dr.
Corina Zugravu, președintele
Centrului de Studii despre Bere,
Sănătate și Nutriție.

CE ÎNSEAMNĂ CONSUM
MODERAT

Specialiștii au adus în
discuție consumul de bere,
inclusiv cea alcool, din punct de
vedere social și relațional și au
pus accent pe rolul de liant
social în condițiile unui consum
moderat. OMS definește
consumul moderat de bere ca
pe o cantitate de 330 ml/zi în
rândul femeilor și 660 ml/zi în
rândul bărbaților. Compoziția
corporală diferită dintre femei și
bărbați, precum și greutatea
corporală medie mai mică, face
ca alcoolul să afecteze femeile
diferit față de bărbați. Femeile
au un procent mai mare de
grăsimi în corpul lor și deci un
procent mai mic de fluide.
Deoarece alcoolul este solubil
în apă, se distribuie doar în
lichidul corporal. Femeile vor
avea, așadar, niveluri maxime
mai ridicate de alcoolemie decât
bărbații, pentru aceeași
cantitate de alcool consumată.

Ce beneficii are consumul moderat de bere
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