RAPORT MONITORIZARE,
14 octombrie

Adevarul.ro, preluat de ziaruldeiasi.ro, indexstiri.ro, ziarelive.ro, sursadestiri.net,
news.portal-start.com, antena1-brasov.ro: INDAGRA 2015. Ce veţi putea vedea
la cel mai mare târg agricol şi de industrie alimentară, ajuns la cea de-a 20-a
ediţie
Agerpres.ro (flux știri), preluat de capital.ro: „Fabricat în România - împreună
pentru afacerea ta”, la Romexpo
Bursa.ro: APMCR participă la târgul "Fabricat în România - Împreună pentru
afacerea ta"
Misiuneacasa.ro:
AFACEREA TA

FABRICAT

IN

ROMANIA

-

IMPREUNA

PENTRU

Dinbasarabia.ro: Fabricat în România, expoziție de produse realizate în
România și R.Moldova
Agerpres.ro: Peste 180 de expozanți din 15 țări, la cea de-a 41-a ediție a Târgului
Tehnic Internațional București
hotnews.ro: AmCham Romania trage un semnal de alarma cu privire la amnistia
fiscala pe care Guvernul doreste s-o promoveze
Bursa.ro: CONFERINŢA AMCHAM
România încă nu este pe drumuri americane
agerpres.ro: Senat
Delegaţie parlamentară, în vizită la Ierusalim şi Ramallah

Pagina 1 din 23

Aradon.ro: ECOMEDIU 2015 va susține Aradul în competiția pentru Capitala
Verde a Europei 2018
Ziaruldeiasi.ro: Construcţii Feroviare Moldova ajunge pe piaţa AeRO
Cugetliber.ro: Cum puteţi face afaceri cu ONU
Informatorulmoldovei.ro: Topul firmelor si 25 de ani de la reinfiintarea CCIA
Vaslui
Agerpres.ro: Vițalariu (RADET): Am luat măsuri să nu avem probleme în niciun
cartier cu furnizarea agentului termic
Mediafax.ro: CONFERINŢA MEDIAFAX - Dunca: ANPC este dispusă să
sprijine retailerii pentru a reduce risipa alimentară
Mediafax.ro: CONFERINŢA MEDIAFAX - AMRCR a lansat Cartea Albă a
Marilor Reţele Comerciale din România, în premieră
Capital.ro: Scutirile de taxe ar putea să reînvie cooperativa
Capital.ro: Electrica reia negocierile pentru cumpărarea acțiunilor deținute de
Fondul Proprietatea
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere. Marile pieţe de capital, în
scădere
Hotnews.ro: Clientii magazinelor ar putea "retrage" pana la 150 de lei cash de
la POS-uri (proiect)
Economica.net: Ordonanţa privind amnistia fiscală ar putea fi aprobată astăzi de
Guvern

Pagina 2 din 23

Economica.net: Streleţ: Ne exprimăm întreaga recunoştinţă pentru împrumutul
pe care România a decis să-l acorde Republicii Moldova
Economica.net: GDF Suez şi CEZ riscă amenzi. Introducerea estimărilor în
factura totală la energie "este neconformă cu reglementările"
Digi24.ro: 10 oferte pentru primul lot din autostrada Comarnic-Braşov
Digi24.ro: Biziday | Victor Ponta: Referitor la amnistie fiscală, nu e amnistie
fiscală
Digi24.ro: Business Club | 70% dintre sucursalele Volksbank ar putea fi închise
economica.net: CNADNR va scoate la licitaţie până la finele anului construcţia
centurii Balş şi a podului peste Olt de la Slatina
Economica.net: Primarul Capitalei: ELCEN reduce poprirea pe contul RADET
de la 100% la 50%
Bursa.ro: CONFERINŢA "AGRI-BUSINESS PE PROFIT" - EDIŢIA A III-A /
MINISTRUL AGRICULTURII DANIEL CONSTANTIN:
"Viitorul Guvern va putea aloca anual bani pentru irigaţii"
Bursa.ro: MODIFICĂRI LA LEGEA PIEŢEI DE CAPITAL
Parlamentul a reparat boacăna privind cvorumul de deţinere la BVB şi SIF-uri
Bursa.ro: DAVID PULLAN, MOL GROUP:
"Ne creştem afacerile retail din România"
Bursa.ro: NICOLAE ZAMFIR, DESPRE "LASERUL DE LA MĂGURELE":
"Am obţinut reorganizarea proiectului pentru finanţare integrală din fonduri
europene"
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Bursa.ro: LIVIU DRAGNEA:
"Un acord preventiv cu FMI pentru următorii doi ani nu poate să ne aducă decât
avantaje"
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Bursa.ro: BVB
Indicii, în scădere, pe un rulaj de 7,86 milioane de euro
Economica.net: Secretele comerţului: ce fac marile magazine din România cu
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Digi24.ro: Biziday | Ce înseamnă sediul electronic al unei firme
Zf.ro: Petrescu, Deloitte: Să închidem bursa? E nevoie de o discuţie dacă
existenţa bursei mai este oportună
Zf.ro: Hornbach a deschis primul magazin la Sibiu, după o investiţie de 12
milioane euro şi a ajuns la o reţea de 6 magazine
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Inflaţia: esenţe şi aparenţe
Zf.ro: TRANZACŢIE ÎN FARMA
Britanicii de la GSK vând distribuitorul Europharm către Interbrands
Zf.ro: Creditele noi luate de români au egalat în august împrumuturile firmelor
Zf.ro: FINANŢE PERSONALE
Fondurile mutuale au detronat SIF-urile şi Fondul Proprietatea
Zf.ro: „RISCUL DEFAULTURILOR ŞI AL FALIMENTELOR VA CREŞTE“
Citigroup vede economia mondială izbindu-se de recesiune anul viitor
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Zf.ro: Rompan: Românii au economisit 500 mil. € din scăderea TVA la pâine
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Zf.ro: Comelf Bistriţa dublează bugetul pentru răscumpărări
Zf.ro: Agenţia Internaţională pentru Energie: Piaţa petrolului rămâne
supraalimentată în 2016
Zf.ro: Statul reduce mandatul administratorilor Oil Terminal de la patru ani la
unu
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Zf.ro: Moneda naţională pierde teren. Euro, francul şi dolarul s-au apreciat ieri
în faţa leului
Zf.ro: Guvernul înfiinţează o autoritate de soluţionare alternativă a litigiilor
între consumatori şi comercianţi
Ziare.com: Amnistie fiscala pentru toti rau-platnicii: Scopul chiar scuza
mijloacele? Interviu
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Hotnews.ro: Actionarii de la Electrica Furnizare nu vor sa dea in judecata
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Hotnews.ro: Marks&Spencer se retrage din 5 tari din sud-estul Europei si se va
concentra pe piete de succes ca Romania
Adevarul.ro: Ce trebuie să faci ca să ai o fermă bio şi în cât timp devine
businessul profitabil
Adevarul.ro: Bula din IT, la noi cote: Uber este evaluată la 51 de miliarde de
dolari, Xiaomi la 46 de miliarde, Airbnb la 25 de miliarde
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România
Antena3.ro: Daily Income. De ce are România nevoie de un nou acord cu FMI
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Adevarul.ro, preluat de ziaruldeiasi.ro, indexstiri.ro, ziarelive.ro, sursadestiri.net,
news.portal-start.com, antena1-brasov.ro: INDAGRA 2015. Ce veţi putea vedea
la cel mai mare târg agricol şi de industrie alimentară, ajuns la cea de-a 20-a
ediţie
INDAGRA 2015. La ediţia de anul trecut au venit 500 de expozanţi, acum sunt
aşteptaţi şi mai mulţi Cel mai mare şi important eveniment agricol din România, târgul
INDAGRA 2015, organizat de ROMEXPO în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi
Industrie din România, se va desfăşura în perioada 28 octombrie - 1 noiembrie 2015,
atât în interior cât şi pe platformele exterioare. Evenimentul, ajuns în 2015 la cea de-a
20-a ediţie, reprezintă cea mai complexă manifestare de acest gen din România, având
ca scop promovarea agriculturii din ţara noastră, a potenţialului zootehnic autohton, a
produselor tradiţionale bio şi a soiurilor de vinuri româneşti recunoscute internaţional.
INDAGRA 2015.
Agerpres.ro (flux știri), preluat de capital.ro: „Fabricat în România - împreună
pentru afacerea ta”, la Romexpo
În perioada 14 - 17 octombrie are loc la Romexpo prima ediţie a evenimentului
„Fabricat în România - împreună pentru afacerea ta”, dedicată producătorilor
autohtoni din România şi din Republica Moldova. Eevenimentul este organizat în
parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Bursa.ro: APMCR participă la târgul "Fabricat în România - Împreună pentru
afacerea ta"
Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România (APMCR)
organizează un pavilion dedicat produselor pentru construcţii în cadrul primei ediţii a
targului "Fabricat în România - Împreună pentru afacerea ta", eveniment inclus în
cadrul T.I.B. 2015, târg tehnic internațional și de tradiție, care se va desfăşura la
Romexpo, în perioada 14 - 17 octombrie, informează un comunciat de presă remis
astăzi redacţiei.
Misiuneacasa.ro:
AFACEREA TA
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IN
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Cresterea usoara a industriei constructiilor din acest an a determinat si o tendinta de
relansare pentru industria produselor pentru constructii.
Considerand ca este bine sa pregateasca temeinic noul sezon 2016, producatorii au
raspuns invitatiei traditionalului partener ROMEXPO de a participa la “FABRICAT
IN ROMANIA - IMPREUNA PENTRU AFACEREA TA“, eveniment inclus in
cadrul T.I.B. 2015, targ tehnic international si de traditie.
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Dinbasarabia.ro: Fabricat în România, expoziție de produse realizate în
România și R.Moldova
14 - 17 octombrie 2015
10:00
ROMEXPO, Pavilionul C5, București
În perioada 14-17 octombrie, ROMEXPO în parteneriat cu Camera de Comerț și
Industrie a României organizează FABRICAT ÎN ROMÂNIA – ÎMPREUNĂ
PENTRU AFACEREA TA – Expozitia „Ambasador” de țară pentru România și
Republica Moldova ce va prezenta investitorilor români și străini produse de o calitate
deosebită, recunoscute și apreciate atât pe plan național, cât și în Europa de Vest.
Agerpres.ro: Peste 180 de expozanți din 15 țări, la cea de-a 41-a ediție a Târgului
Tehnic Internațional București
Peste 180 de expozanți din 15 țări vor participa la cea de-a 41-a ediție a Târgului
Tehnic Internațional București (TIB), organizat între 14 și 17 octombrie, în Capitală,
de ROMEXPO și camerele de industrie și comerț din România.
Pe lângă companii din industria de resort autohtonă, la eveniment vor fi prezenți și
mari jucători ai pieței de profil din Germania, Suedia, Italia, Spania, Polonia, Cehia,
Turcia, Israel, Bulgaria, Ungaria, Austria, Slovenia, Belgia și Franța.
hotnews.ro: AmCham Romania trage un semnal de alarma cu privire la amnistia
fiscala pe care Guvernul doreste s-o promoveze
Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) trage un semnal de
alarma ca o masura de anulare a penalitatilor de intarziere datorate si neachitate la 30
septembrie 2015, neinsotita si de o masura de stimulare fiscala a contribuabililor care
platesc la timp, nu va avea afectele necesare accelerarii conformarii voluntare.
Membrii AmCham Romania considera ca absenta unei astfel de masuri de stimulare
fiscala incurajeaza perpetuarea distorsiunilor in comportamentul contribuabililor in
ceea ce priveste plata la termen a obligatiilor fiscale ce le revin.
Bursa.ro: CONFERINŢA AMCHAM
România încă nu este pe drumuri americane
Camera Americană de Comerţ în România (AmCham) a organizat, ieri, conferinţa
"Situaţia investiţiilor în România", la care noul ambasador al SUA la Bucureşti,
Excelenţa Sa, Hans G. Klemm, a susţinut un discurs de deschidere, fiind urmat de
prelegerea economistului american Joseph Quinlan, Senior Fellow la Centrul pentru
Relaţii Transatlantice din cadrul Universităţii "John Hopkins" şi de o alocuţiune a
secretarului de stat Alexandru Năstase, şeful Departamentului pentru Investiţii Străine
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şi Parteneriat Public - Privat, structură guvernamentală subordonată direct Primului
Ministru.
agerpres.ro: Senat
Delegaţie parlamentară, în vizită la Ierusalim şi Ramallah
O delegaţie parlamentară efectuează, în perioada 13-17 octombrie, o vizită la
Ierusalim şi Ramallah, potrivit unui comunicat de presă al Senatului.
Din delegaţia, care va fi condusă de preşedintele Comisiei pentru politică externă din
Senat, Petru Filip, vor face parte Titus Corlăţean, preşedinte al Comisiei speciale
pentru aderarea României la spaţiul Schengen, Ben Oni Ardelean, secretarul Comisiei
pentru politică externă, Daniel Barbu şi Florea Voinea, membri ai comisiei.
Aradon.ro: ECOMEDIU 2015 va susține Aradul în competiția pentru Capitala
Verde a Europei 2018
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează, în perioada
14 – 16 octombrie 2015, la Expo Arad, evenimentul internațional de mediu –
Ecomediu.
Aflată la a XIII-a ediție, evenimentul reunește firme și specialiști care oferă produse și
servicii menite să ducă la protejarea mediului înconjurător și la creșterea calității
acestuia.
Ziaruldeiasi.ro: Construcţii Feroviare Moldova ajunge pe piaţa AeRO
Construcţii Feroviare Moldova îşi va încerca norocul pe piaţa AeRO, sistemul
alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Societatea patronată omul de afaceri Paul Butnariu, şeful Camerei de Comerţ Iaşi, a
luat această decizie la ultima Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)
din urmă cu patru zile, convocată de administratorul judiciar al societăţii,
Eurobusiness LRJ SPRL – prin asociat coordonator Eduard Pascal, şi Paul Butnariu,
administrator special. Hotărârea a fost adoptată cu voturile a 51,04% din acţionarii
societăţii, fiind publicată ulterior şi în ediţia electronică a BVB.
Cugetliber.ro: Cum puteţi face afaceri cu ONU
Răspunsul la această întrebare îl puteţi afla dacă veţi participa la Seminarul privind
sistemul şi procedurile de achiziţionare de bunuri de către ONU, care va avea loc pe
data de 30 octombrie 2015, ora 10, la sala de conferinţe a Camerei de Comerţ,
Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa.
Informatorulmoldovei.ro: Topul firmelor si 25 de ani de la reinfiintarea CCIA
Vaslui
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Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui are onoarea de a anunţa, în data de
29 octombrie 2015, începând cu ora 17:00, desfăşurarea celui mai important
eveniment de afaceri al judeţului– cea de a XXII-a ediţie a TOPULUI JUDEŢEAN AL
FIRMELOR. Sunt invitaţi să participe oameni de afaceri, reprezentanţi ai Camerei de
Comerţ şi Industrie a României şi ai Camerelor de Comerţ şi Industrie judeţene, ai
mediului diplomatic din România şi Republica Moldova, directori regionali şi de
sucursale aparţinând băncilor comerciale, conducători de instituţii de învăţământ
superior din centre universitare ale ţării, specialişti în domeniile financiar, comercial şi
de marketing, parlamentari, oficialităţi locale şi regionale. Evenimentul va avea loc în
municipiul Vaslui, în generoasa locaţie oferită de restaurantul Vascar (str. Podul Înalt
nr. 22).
Agerpres.ro: Vițalariu (RADET): Am luat măsuri să nu avem probleme în niciun
cartier cu furnizarea agentului termic
Directorul general al RADET, Valentin Vițalariu, a declarat marți că a luat măsuri
astfel încât să nu se înregistreze probleme în niciun cartier în ceea ce privește
furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă menajeră.
''RADET este capabilă astăzi să realizeze furnizarea agentului termic către populație.
Am luat măsurile necesare din punct de vedere tehnic, astfel încât să nu avem
probleme în niciun cartier cu furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă
menajeră. Singurele probleme pe care le mai avem sunt legate de cele zece intervenții
majore pe care nu le-am putut realiza în vară'', a spus Vițalariu într-o conferință de
presă.
Mediafax.ro: CONFERINŢA MEDIAFAX - Dunca: ANPC este dispusă să
sprijine retailerii pentru a reduce risipa alimentară
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) vrea să sprijine
retailerii pentru a reduce risipa alimentară, inclusiv prin majorarea, la 15 zile, a
perioadei în care magazinele pot avea la promoţie produsele care urmează să expire, a
declarat preşedintele autorităţii, Marius Dunca.
Mediafax.ro: CONFERINŢA MEDIAFAX - AMRCR a lansat Cartea Albă a
Marilor Reţele Comerciale din România, în premieră
Retailul modern va continua trendul pozitiv din ultimii ani şi va creşte şi în 2015, în
detrimentul comerţului tradiţional, urmând să ajungă la 55% din total afaceri, se arată
în Cartea Albă a Marilor Reţele Comerciale din România, lansată marţi de AMRCR la
conferinţa Mediafax Talks about Retail.
"Este primul document de acest gen care a fost pregătit vreodată", a declarat directorul
Executiv al Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR), Delia Nica.
Capital.ro: Scutirile de taxe ar putea să reînvie cooperativa
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Fermierii care se asociază ar putea beneficia de o serie de scutiri şi reduceri de taxe,
potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Agriculturii, care urmează să fie
aprobat de guvern, în perioada următoare.
În câteva luni, agricultorii care se asociază ar putea avea parte de facilităţi fiscale dacă
proiectul pregătit de Ministerul Agriculturii pentru modificarea Legii cooperaţiei
agricole va fi votat de parlament.
Capital.ro: Scutirile de taxe ar putea să reînvie cooperativa
Fermierii care se asociază ar putea beneficia de o serie de scutiri şi reduceri de taxe,
potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Agriculturii, care urmează să fie
aprobat de guvern, în perioada următoare.
În câteva luni, agricultorii care se asociază ar putea avea parte de facilităţi fiscale dacă
proiectul pregătit de Ministerul Agriculturii pentru modificarea Legii cooperaţiei
agricole va fi votat de parlament.
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere. Marile pieţe de capital, în
scădere
Bursa de pe Wall Street a deschis şedinţa de marţi în scădere, indicele Dow Jones s-a
depreciat cu 0,38%, ajungând valoarea de 17.065,98 puncte, în scădere cu 65,88
puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.
Hotnews.ro: Clientii magazinelor ar putea "retrage" pana la 150 de lei cash de
la POS-uri (proiect)
documente
Proiect lege cash back
Desi frecvent utilizat in tarile dezvoltate, sistemul cash-back prinde contur si in
Romania dupa ce un grup de senatori de la UDMR, PSD si PP-DD au propus
legiferarea acordari de catre comercianti de bani cash (pana la 150 de lei) direct dela
POS-uri, in combinatie cu plata bunurilor cumparate. Proiectul s-ar putea dovedi
viabil mai ales in zonele rurale, unde lipsa ATM-urilor este notorie, iar banii cash
eliberati prin terminalul POS aflat la comerciantii din localitate poate reprezenta o
solutie. BNR nu se opune proiectului, dar transmite o serie de obiectii, mentionand
insa ca legile din administrarea bancii centrale "nu contin prevederi care sa se
constitute in impedimente legale pentru promovarea proiectului legislativ". Vezi
proiectul in atasament si fragmente din scrisoarea transmisa de la cabinetul primviceguvernatorului BNR Florin Georgescu, comisiei economice din Parlament.
Economica.net: Ordonanţa privind amnistia fiscală ar putea fi aprobată astăzi de
Guvern
Premierul Victor Ponta a anunţat că Guvernul va aproba, în şedinţa de miercuri,
ordonanţa referitoare la amnistia fiscală pentru persoane fizice şi juridice.
Ordonanţa privind amnistia fiscală ar putea fi aprobată astăzi de Guvern
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'Miercuri (va fi aprobată ordonanţa - n.r.). (Proiectul - n.r.) a fost o săptămână în
dezbatere. Am discutat şi cu Coaliţia pentru Dezvoltarea României şi cu toţi ceilalţi', a
declarat Victor Ponta, luni, la Palatul Parlamentului.
Economica.net: Streleţ: Ne exprimăm întreaga recunoştinţă pentru împrumutul
pe care România a decis să-l acorde Republicii Moldova
Premierul Republicii Moldova, Valeriu Streleţ, a declarat, marţi, că împrumutul de 150
de milioane de euro pe care România a decis să-l acorde Republicii Moldova
reprezintă un gest pentru care Chişinăul îşi exprimă întreaga recunoştinţă şi a adăugat
că autorităţile moldovene se vor strădui ca banii să fie cheltuiţi pentru promovarea
reformelor şi modernizarea ţării vecine.
Economica.net: GDF Suez şi CEZ riscă amenzi. Introducerea estimărilor în
factura totală la energie "este neconformă cu reglementările"
După mai multe relatări despre practica furnizorilor de gaze şi energie electrică de a
introduce în factura lunară şi estimări de consum ca sumă de plată, a apărut, în sfârşit,
şi o reacţie oficială a reglementatorului din energie.
Practica furnizorul de energie electrică CEZ şi a furnizorului de gaze GDF Suez
(ENGIE) de a prezenta clientului o factură care indică o sumă totală de plată formată
din consum curent plus consum estimat pe luni înainte nu este conformă că
reglementările ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei),
iar firmele pot fi amendate. Afirmaţia îi aparţine lui Marian Cernat, director în cadrul
ANRE, şi a fost făcută pentru Digi24. „Noi le-am cerut să înceteze această practică
pentru că nu este conformă cu reglementările. Putem să-i sancţionăm, să-i amendăm”,
a spus oficialul.
Digi24.ro: 10 oferte pentru primul lot din autostrada Comarnic-Braşov
Zece firme şi consorţii au depus oferte pentru construcţia autostrăzii Râşnov-Cristian,
primul lot din autostrada Comarnic- Braşov scos la licitaţie de Compania de
Autostrăzi.
Potrivit unor surse guvernamentale, cel mai mic preţ pentru construcţia celor şase
kilometri de autostradă a venit de la firma spaniolă Copisa, care cere aproape 93 de
milioane de lei, adică în jur de 3,5 milioane de euro pe kilometru.
Digi24.ro: Biziday | Victor Ponta: Referitor la amnistie fiscală, nu e amnistie
fiscală
Victor Ponta nu ştie exact ce e cu amnistia, iar ordonanța de urgență care, spune
premierul nu este de amnistiere fiscală și nu va scădea nimănui dobânzile, va anula
totuși peste jumătate din dobânzi. În plus, deși condiționează de plata datoriilor
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principale anularea penalităților și înjumătățirea dobânzilor, ea se aplică și celor
care au intrat în vizorul fiscului pentru recuperare.
Digi24.ro: Business Club | 70% dintre sucursalele Volksbank ar putea fi închise
Dacă aveţi o sucursală Volksbank pe lângă casă, curând ar putea fi închisă. După ce
Banca Transilvania a preluat Volksbank, BT se gândeşte să închidă aproape o sută de
unităţi ale băncii cumpărate. Pentru publicaţia de specialitate Bancherul, reprezentanţii
Băncii Transilvania au declarat că vor ajunge la o reţea de circa 580 de unităţi.
540 sunt ale lor, ceea ce înseamnă că până la 580 vor mai supraviețui 40 din actualele
sucursale Volksbank. Doar că banca are în momentul de faţă peste 130 de unităţi, ceea
ce înseamnă că două treimi dintre ele vor dispărea.
economica.net: CNADNR va scoate la licitaţie până la finele anului construcţia
centurii Balş şi a podului peste Olt de la Slatina
Ministrul Transporturilor, Iulian Matache, a anunţat marţi seară, după ce a vizitat mai
multe drumuri naţionale şi judeţene din Olt, că lucrările de construcţie a unei centuri
ocolitoare a oraşului Balş vor fi scoase la licitaţie până la sfârşitul anului în curs,
investiţie care s-ar ridica la 26 de milioane de euro, potrivit Agerpres.
Economica.net: Primarul Capitalei: ELCEN reduce poprirea pe contul RADET
de la 100% la 50%
ELCEN a decis să reducă poprirea pe contul RADET de la 100% la 50%, astfel încât
RADET să poată face reparaţiile necesare funcţionării normale a sistemului, a declarat
marţi primarul general interimar al Capitalei, Ştefănel-Dan Marin, potrivit Agerpres.
''Ne-am aflat în situaţia în care distribuitorul de agent termic RADET are de executat
în continuare aproximativ zece lucrări de reparaţii majore. (...) La masa negocierilor
împreună cu directorul Nicolaescu (directorul general al ELCEN, Marcel Nicolaescu n.r.) dânşii au luat decizia ieri să reducă poprirea pe contul escrow de la 100% la 50%,
astfel încât RADET să poată face în perioada imediat următoare acele reparaţii
necesare funcţionării normale a sistemului'', a spus Ştefănel-Dan Marin într-o
conferinţă de presă.

Bursa.ro: CONFERINŢA "AGRI-BUSINESS PE PROFIT" - EDIŢIA A III-A /
MINISTRUL AGRICULTURII DANIEL CONSTANTIN:
"Viitorul Guvern va putea aloca anual bani pentru irigaţii"
Este securizată finanţarea infrastructurii principale de irigaţii pe următorii cinci ani
Camera Deputaţilor a adoptat, ieri după-amiază, alocarea unor investiţii de peste
un miliard de euro pentru sistemul irigaţiilor, în perioada 2016-2020, după cum se
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aştepta ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, prezent, ieri, la cea de-a treia ediţie a
Conferinţei BURSA "AGRI-BUSINESS PE PROFIT".
Domnia sa a anunţat, în cadrul conferinţei, că este optimist că Legea Irigaţiilor va
trece de votul în plenul Parlamentului, spunând că a reuşit să convingă şi opoziţia.
Bursa.ro: MODIFICĂRI LA LEGEA PIEŢEI DE CAPITAL
Parlamentul a reparat boacăna privind cvorumul de deţinere la BVB şi SIF-uri
Amendamente la regulile majorărilor de capital
Parlamentarii au adoptat, ieri, modificările la legea pieţei de capital, propuse de
Comisia de Buget Finanţe din Camera Deputaţilor.
Deputaţii au adus amendamente referitorare la majorările de capital, însă nu au luat
în calcul propunerile Coaliţiei pentru Dezvoltarea României de ridicare a pragului la
SIF-uri.
Totodată, parlamentarii au reparat boacăna privind reglementarea cvorumului la
operatorii de piaţă şi la SIF-uri, produsă la începutul anului.

Bursa.ro: DAVID PULLAN, MOL GROUP:
"Ne creştem afacerile retail din România"
"Nu ne implicăm, deocamdată, în activităţi de rafinare sau petrochimice"
* "Avem o capacitate financiară solidă, dacă apare o oportunitate de achiziţie, o
vom analiza"
* "Supracapacitatea din rafinare se menţine în Europa Centrală şi de Est"
Compania petrolieră maghiară "MOL Group" îşi creşte afacerile retail din ţara
noastră şi nu urmăreşte să se implice, pentru moment, pe plan local, în operaţiuni de
rafinare, după cum ne-a declarat, ieri, domnul David Pullan, prim-vicepreşedinte de
dezvoltare pe segmentul downstream.

Bursa.ro: NICOLAE ZAMFIR, DESPRE "LASERUL DE LA MĂGURELE":
"Am obţinut reorganizarea proiectului pentru finanţare integrală din fonduri
europene"
"În prima fază vom cheltui circa 150 de milioane de euro, astfel încât să finalizăm
investiţia până la sfârşitul anului 2018"
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Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară a reuşit să reorganizeze activităţile
proiectului ELI-NP, astfel încât "Laserul de la Măgurele" să nu piardă bani în urma
întârzierii lucrărilor executate de compania Strabag, după cum ne-a declarat directorul
proiectului, Nicolae Zamfir.
Domnia sa ne-a explicat că a purtat o discuţie cu ministrul Fondurilor Europene, Dan
Nica, în urma căreia s-a găsit soluţia reorganizării proiectului în cadrul celor două faze
de implementare până la finele anului 2018, astfel încât întreaga finanţare să fie
asigurată din fonduri europene.
Bursa.ro: LIVIU DRAGNEA:
"Un acord preventiv cu FMI pentru următorii doi ani nu poate să ne aducă decât
avantaje"
Preşedintele PSD Liviu Dragnea a precizat, ieri, în Parlament, referitor la discuţiile
tehnice între Guvern şi FMI, că un acord de tip preventiv este necesar pentru că va
aduce avantaje în următorii doi ani.
"Ne-a informat primul-ministru despre discuţiile tehnice pe care le-au început cu
Fondul Monetar Internaţional şi, săptămâna viitoare, după ce primul-ministru va avea
o discuţie cu reprezentanţii FMI va face o informare în coaliţie", a declarat Liviu
Dragnea.
Bursa.ro: Băncile pentru locuinţe, în vizorul Curţii de Conturi
Curtea de Conturi sesizează "abateri de la legalitate" la BCR BpL şi RBL
* BCR BpL: "Curtea de Conturi desfăşoară o procedură standard de control"
* RBL: "Suntem încrezători că informaţiile puse la dispoziţia Curţii vor clarifica
subiectul"
Curtea de Conturi a României a constatat "o serie de abateri de la legalitate
privind acordarea şi utilizarea subvenţiilor" în cazul băncilor pentru locuinţe, ne-au
declarat reprezentanţii, după cum ne-au declarat reprezentanţii instituţiei de control.
Aceştia ne-au precizat că raportul încă nu este public, dar că urmează să fie
stabilite măsuri de recuperare a prejudiciilor constatate, potrivit prevederilor legale.

Bursa.ro: BVB
Indicii, în scădere, pe un rulaj de 7,86 milioane de euro
Principalii indici ai Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au încheiat şedinţa de
tranzacţionare de ieri în coborâre, pe fondul unei lichidităţi de 34,72 milioane de lei
(7,86 milioane de euro).
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Marcel Murgoci, director operaţiuni la Estinvest Focşani, ne-a declarat: "Deşi mai
slabă faţă de media anuală zilnică, lichiditatea de aproape 8 milioane de euro
înregistrată astăzi (ieri, n.r.) pe Bursa de Valori Bucureşti reprezintă o creştere faţă de
şedinţa anterioară, dacă excludem emisiunea de obligaţiuni lansată de International
Investment Bank. Indicii bursieri au încheiat ziua depreciindu-se, în medie cu
jumătate de procent, pe fondul scăderilor apărute pe pieţele externe."
Economica.net: Secretele comerţului: ce fac marile magazine din România cu
produsele pe cale să expire
Un adevărat pericol pentru profitabilitatea unui mare lanţ de retail, dar şi pentru
furnizori şi clienţi, produsele cu defecte, urâte sau expirate pot naşte o industrie
paralelă din care se poate câştiga foarte bine.
Aproximativ 10% din mâncarea pe care o cumpără românii într-un an, în jur de 2,2
milioane de tone, ajunge la coşul de gunoi, generând pierderi financiare atât
producătorilor, cât şi retailerilor şi cumpărătorilor. Risipa alimentară este o problemă
actuală importantă a industriei locale, aşa cum este şi la nivel internaţional, iar, de
câţiva ani, după modele implementate deja în statele dezvoltate sau conform unor
proiecte gândite local, companiile din România au început să ia măsuri pentru a
reduce din pierderi. Au apărut astfel o multitudine de strategii mai mult sau mai puţin
complexe, pe care unii retaileri au ştiut să le folosească în favoarea lor transformândule inclusiv în metode de atragere şi retenţie a clienţilor.
Digi24.ro: Biziday | Ce înseamnă sediul electronic al unei firme
Există o iniţiativă legislativă în Senat care prevede că oricărei firme din România îi va
fi creată, de către stat, o adresă de e-mail oficială, iar mesajele primite pe această
căsuţa vor avea acelaşi statut ca scrisoarea oficială pe care o aduce poştaşul la sediul
firmei. Doar că, faţă de plicul de la poştă, mesajele electronice ajung aproape
instantaneu, sunt mai ieftine şi poate fi uşor verificată primirea lor. Sună bine, nu? Ei,
ministrul comunicaţiilor susţine "Că nu e bine, dom'le, că n-are toată lumea în
România acces la internet". Şi nu se poate găsi o rezolvare la această problema? Una
care să ne mai scape de hârţogărie şi birocraţie? Soluţia însă există şi a fost deja
propusă în textul iniţiativei.
Zf.ro: Petrescu, Deloitte: Să închidem bursa? E nevoie de o discuţie dacă
existenţa bursei mai este oportună
Companiile locale nu au mai accesat piaţa de capital din 2008, semnalizând că bursa
nu-şi îndeplineşte funcţia principală, aceea de a finanţa economia. În acest context,
mai este nevoie de o bursă de valori la Bucureşti?
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„E nevoie de o discuţie dacă, la capitalizarea pe care o poate genera astăzi economia
României, existenţa bursei mai este oportună“, a spus Oana Petrescu, partener coordonator al diviziei de consultanţă în management a Deloitte România.
Zf.ro: Hornbach a deschis primul magazin la Sibiu, după o investiţie de 12
milioane euro şi a ajuns la o reţea de 6 magazine
Hornbach România a deschis miercuri primul magazin la Sibiu, a şasea unitate a
retailerului german de bricolaj şi a treia în afara Capitalei, amplasat în locul
fostului magazin OBI preluat în toamna anului trecut, în urma unei investiţii de
circa 12 milioane de euro, a anunţat compania.
Magazinul este situat pe artera nordică a oraşului, în direcţia Mediaş, aproape de
punctul de intrare pe autostrada Sibiu Nord.
Locaţia are o suprafaţă totală de 12.000 metri pătraţi, cea mai mică dintre toate
magazinele Hornbach, fiind amplasată pe un teren de aproximativ 33.200 metri
pătraţi.
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Inflaţia: esenţe şi aparenţe
Noua paradigmă a mişcării preţurilor, conturată relevant din datele comunicatului de
luni al INS, este în multe privinţe înşelătoare. Aşa se şi explică, probabil, faptul că
jocul esenţelor şi aparenţelor, ce imprimă câteva note inedite fenomenului inflaţionist
în toamna acestui an, a rămas neobservat.
Zf.ro: TRANZACŢIE ÎN FARMA
Britanicii de la GSK vând distribuitorul Europharm către Interbrands
Grupul britanic GlaxoSmithKline (GSK), care a anunţat acum doi ani că închide
fabrica de medicamente de la Braşov, vinde divizia de distribuţie Europharm Holding
către grupul de distribuţie din sectorul FMCG Interbrands.
Tranzacţia poate fi evaluată la sub 50 de milioane de lei, conform unor surse din piaţă.
Astfel, după ce va primi avizul Consiliului Concurenţei pentru a vinde distribuitorul,
GSK rămâne cu firma importatoare de medicamente şi produse de îngrijire
GlaxoSmithKline, cu afaceri de 514 milioane de lei anul trecut.
Zf.ro: Creditele noi luate de români au egalat în august împrumuturile firmelor
Clienţii persoane fizice au luat în luna august credite noi în lei de la bănci de 2,2
mld. lei (echivalentul a 490 mil. euro), cu 700 mil. lei peste nivelul de
împrumuturi pe care bancherii le-au vândut în august 2014.
Zf.ro: FINANŢE PERSONALE
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Fondurile mutuale au detronat SIF-urile şi Fondul Proprietatea
Averea fondurilor mutuale locale de 19,6 miliarde de lei (4,4 miliarde de euro) a
depăşit-o pe cea a SIF-urilor şi Fondului Proprietatea pentru prima oară în douăzeci de
ani, semnalizând că economiile plasate activ de românii de rând au un cuvânt tot mai
greu de spus pe pieţele financiare.
Zf.ro: „RISCUL DEFAULTURILOR ŞI AL FALIMENTELOR VA CREŞTE“
Citigroup vede economia mondială izbindu-se de recesiune anul viitor
Importurile Chinei, uzina lumii şi cel mai mare consumator de materii prime, s-au
prăbuşit cu 20% în septembrie. Baltic Dry Index, un important indicator al activităţii
internaţionale de comerţ, este la un minim al ultimilor 29 de ani. Banca americană
Citigroup vede economia mondială izbindu-se de o nouă recesiune anul viitor, iar
analiştii de la Goldman Sachs avertizează că economiile emergente nu trec prin simple
turbulenţe de piaţă, ci sunt lovite de al treilea val al crizei financiare.
Zf.ro: Glencore, cauza unei furtuni bursiere
Numărul patru mondial al minelor joacă ruleta rusească pe burse. Ridicat în slăvi când
s-a listat pe piaţa de acţiuni, modelul hibrid al grupului, în acelaşi timp producător şi
negociator, este pus acum sub semnul îndoielii, scrie Les Echos.
Zf.ro: Un investitor ia o primă de 67% pentru exit-ul din Farmaceutica Remedia
Distribuitorul de medicamente Farmaceutica Remedia Deva (RMAH) va plăti un preţ
de 0,3753 lei/titlu unui acţionar minoritar ce deţine 0,28% din capitalul social al firmei
şi care vrea să se retragă.
Preţul plătit de companie este cu 67% peste cotaţia din piaţă a acţiunilor. Publicarea
preţului de retragere a alimentat o creştere de 6,7% a titlurilor companiei în şedinţa de
marţi, pe un volum mai mare decât de obicei.
Zf.ro: Rompan: Românii au economisit 500 mil. € din scăderea TVA la pâine
Reducerea TVA la pâine în toamna lui 2013 de la 24% la 9% a avut ca rezultat
economii de circa jumătate de miliard de euro pentru populaţie, potrivit lui Aurel
Popescu, preşedintele Rompan, patronatul din industria de morărit şi panificaţie care
reuneşte entităţi de profil cu afaceri de 1,5 miliarde de euro.
„Numai la populaţie, din reducerea preţului la franzelă a rămas suma de 500 de
milioane de euro. Nici mie nu mi-a venit să cred că în doi ani s-au făcut economii atât
de mari la populaţie“, a spus Popescu, în cadrul conferinţei MEDIAFAX Talks about
Retail, organizată de agenţia de presă Mediafax, în parteneriat cu Asociaţia Marilor
Reţele Comerciale din România. Pâinea şi produsele de panificaţie au fost primele
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care au beneficiat de reducerea TVA de la 24% la 9%, însă începând cu data de 1 iunie
2015 această măsură se aplică şi celorlalte produse alimentare.
Zf.ro: Se schimbă strategia de privatizare a Poştei: perioada de El Dorado din
România s-a încheiat
Ministrul pentru societatea informaţională Sorin Grindeanu a declarat ieri că România
şi-a respectat angajamentele în faţa Comisiei Europeană privind privatizarea Poştei,
pentru care a primit o ofertă neangajantă şi dezamăgitoare, fapt ce ar putea duce la
schimbarea strategiei privind această companie.
Zf.ro: Comelf Bistriţa dublează bugetul pentru răscumpărări
Producătorul de utilaje Comelf Bistriţa (simbol bursier CMF) şi-a dublat bugetul
alocat răscumpărărilor de acţiuni, mărind preţul maxim de achiziţie de la 2 lei la 4,5
lei/titlu, cu 63% peste preţul din piaţă. Compania vrea să-şi răscumpere până la 4%
din capital, pentru a-şi fideliza managementul şi salariaţii prin acordarea de acţiuni
gratuite.
Deşi acţionarii au aprobat în luna aprilie iniţierea campaniei de achiziţii la un preţ de
maximum de 2 lei/acţiune, compania nu a putut realiza nicio tranzacţie întrucât preţul
din piaţă depăşise deja acest nivel încă de la publicarea convocatorului adunării
generale, cu o lună înainte.
Zf.ro: Agenţia Internaţională pentru Energie: Piaţa petrolului rămâne
supraalimentată în 2016
Piaţa mondială a petrolului va rămâne supraalimentată în 2016, pe fondul încetinirii
creşterii cererii şi a redresării exporturilor Iranului, ca urmare a ridicării sancţiunilor,
anticipează Agenţia Internaţională pentru Energie, potrivit Bloomberg citată de
Mediafax. Livrările de petrol ale producătorilor de petrol din afara OPEC vor scădea
în 2016, dar creşterea cererii va încetini ca efect al perspectivei slabe a economiei
mondiale, ceea ce va face ca surplusul de ţiţei să continue.

Zf.ro: Statul reduce mandatul administratorilor Oil Terminal de la patru ani la
unu
Consiliul de administraţie al operatorului portuar Oil Terminal (simbol bursier OIL)
vor rămâne în funcţie numai un an, sau până la o nouă adunare generală care va
desemna un board în baza ordonanţei pentru guvernanţă corporativă. Această
modificare, propusă de Ministerul Energiei, acţionarul principal al Oil Terminal, şi
adoptată de acţionari, contrastează cu ideea propusă iniţial de board, prin care
administratorii ar fi avut mandate de patru ani.
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Zf.ro: Garanti Bank a instalat 89 de POS-uri în magazinele Orange
Garanti Bank, un jucător de talie medie din sectorul bancar, a instalat 89 de POS-uri în
locaţiile Orange, nu şi la parteneri, iar banca a suportat costurile de implementare cu
achiziţia terminalelor, de logistică cu instalarea acestora în magazin, costuri referitoare
la comunicaţia GPRS şi de mentenanţă.
Banca nu a precizat însă care este valoarea costurilor. Parteneriatul dintre Garanti şi
Orange Shop permite clienţilor Garanti, care deţin un Bonus Card, să achiziţioneze
produse în locaţiile Orange Shop din ţară în şase rate, fără dobândă şi cu un bonus de
0,5%. Prin intermediul Bonus Card, care oferă posibilitatea clienţilor de a plăti în rate
fară dobândă, clienţii băncii acumulează bonusuri atunci când efectuează o tranzacţie
prin intermediul cardului în ţară, dar şi în străinătate.
Zf.ro: Moneda naţională pierde teren. Euro, francul şi dolarul s-au apreciat ieri
în faţa leului
Moneda naţională s-a depreciat ieri în faţa principalelor trei valute (euro, franc şi
dolarul american), însă analiştii consideră că leul va rămâne în intervalul 4,414,42/euro, în care fluctuează de la începtul lunii septembrie. Moneda europeană a
câştigat ieri uşor teren în faţa leului şi a ajuns la 4,41 de lei.
Analiştii de la ING prognozează pentru ultimul trimestru din acest an, un nivel al
cursului de schimb leu-euro de 4,40 de lei, şi 4,45 de lei pentru primele trei luni din
2016. Pe de altă parte, Comisia Naţională de Prognoză (CNP) anticipează un nivel
mediu de 4,45 de lei pentru acest an.
Zf.ro: Guvernul înfiinţează o autoritate de soluţionare alternativă a litigiilor
între consumatori şi comercianţi
Noua structură, denumită Direcţia Generală pentru Soluţionarea Alternativă a
Litigiilor (DGSAL) va fi creată ca direcţie în cadrul Ministetului Energiei, va avea 35
de angajaţi şi va fi direct subordonată ministrului de resort. Activitatea aceastei
Direcţie va fi finanţată din fondurile Ministerului Energiei şi din surse proprii.
Consumatorii vor putea să transmite acestei Direcţii reclamaţii, inclusiv pe support
digital. DGSAL va fi unica entitate de contact cu Comisia Europană în ceea ce
priveşte procurile de soluţionare alternativă a litigiilor naţionale şi transfrontaliere care
decurg din contracte de prestări de servicii încheiate de o firmă cu activităţi în
România şi consumatori rezidenţi în orice stat membru al Uniunii Europene.
Înfiinţarea acestei Direcţii este obligatorie, având în vedere că este prevăzută de o
directivă europeană.
Ziare.com: Amnistie fiscala pentru toti rau-platnicii: Scopul chiar scuza
mijloacele? Interviu
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Amnistia fiscala pregatita de Guvern prin care se sterg penalitatile de intarziere
pentru firme si, mai nou, si pentru persoane fizice, este o masura cu multe
lacune.
Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a sustinut ca reprezinta un impuls pentru
economie si ca cei care beneficiaza ar putea avea parte de un nou inceput.
Ziare.com: Competitivitate regionala si noi investitii straine
Evenimentul "Foreign Investors Summit" va avea loc pe 26-27-28 Octombrie la World
Trade Center Bucharest, Pullman Hotel.
Timp de trei zile, Bucurestiul devine un hub de business ce va dezbate principalele
aspecte economice si sociale ale Romaniei, oportunitatile de investitii si dezvoltare a
afacerilor, intr-un mediu de afaceri inspirat de unele din cele mai sonore nume care
pun in fiecare zi pe roti economia tarii.
Agerpres.ro: ANCOM: Furnizorii de servicii de telecomunicații, obligați să
publice pe site-urile proprii informații despre încetarea contractului și condițiile
de modificare
Furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune de pe piața din România sunt
obligați să publice pe paginile proprii de Internet toate informațiile legate de încetarea
contractului sau condițiile de modificare a acestuia, precizează, miercuri, într-un
comunicat de presă, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații /ANCOM/.
În plus, alături de datele privind condițiile de modificare, cesiune sau încetare a
contractului, furnizorii de servicii de telecomunicații trebuie să publice și demersurile
pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a obține încetarea sau modificarea
contractului.

Agerpres.ro: Gazprom va oferi o cantitate mai mare de gaze la prețuri spot via
Nord Stream II
Grupul rus Gazprom se pregătește să ofere Europei o cantitate mai mare de gaze
naturale la prețuri spot, pentru a se asigura că firmele europene vor sprijini planul
grupului rus de a extinde un gazoduct care va ocoli Ucraina, au declarat pentru
Reuters o serie de surse din industria energetică.
Luna trecută, Gazprom și cinci companii energetice europene au semnat un acord de
principiu pentru dublarea capacității gazoductului Nord Stream, care face legătura
între Rusia și Germania via Marea Baltică până la 110 miliarde meri cubi pe an,
începând din 2019.
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Capital.ro: Studiu GfK: Dorinţa românilor de a cheltui rămâne la un nivel scăzut
Dorinţa românilor de a cheltui rămâne la un nivel scăzut, iar veniturile sunt, de regulă,
suficiente doar pentru acoperirea nevoilor de zi cu zi, potrivit studiului GfK „Climatul
de consum”.
„Anul trecut, economia românească a înregistrat progrese. În al doilea trimestru al
anului 2015, produsul intern brut a înregistrat o valoare cu 3,3 procente mai mare faţă
de cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent. Deşi previziunile economice
în trimestrul al treilea au scăzut cu 2,8 puncte până la nivelul actual de 18,5 puncte
(indicator GfK pentru Climatul de consum al GfK n.r.) , comparativ cu aceeaşi lună a
anului trecut, s-a înregistrat o creştere semnificativă de aproape 15 puncte", se arată în
document.
Hotnews.ro: Actionarii de la Electrica Furnizare nu vor sa dea in judecata
administratorii si directorii societatii pentru prejudicii de 30 de milioane de lei
Actionarii de la Electrica Furnizare SA au respins in cadrul unei sedinte din 21 august
2015 actionarea in instanta a membrilor consiliului de administratie si directorilor in
functie incepand cu 2012 pentru daune aduse companiei, estimate la 30 de milioane de
lei, potrivit unei decizii publicate marti in Monitorul Oficial. De fapt, actionarul
majoritar s-a opus demararii unei actiuni in instanta, cel minoritar votand pentru
aprobarea atragerii raspunderii conducerii societatii. Participatia majoritara, de 78%,
la Electrica Furnizare este detinuta de Electrica SA, societate privatizate pe bursa anul
trecut, iar cea minoritara, de 22%, apartine Fondului Proprietatea.
Hotnews.ro: Marks&Spencer se retrage din 5 tari din sud-estul Europei si se va
concentra pe piete de succes ca Romania
Retailerul britanic Marks&Spencer se va retrage din cinci tari din sud-estul Europei,
intre care Bulgaria, intentionand sa se concentreze in schimb pe pietele de succes din
Europa Centrala si de Est, cum este Romania, relateaza site-ul bulgar Novinite, preluat
de Mediafax.
Adevarul.ro: Ce trebuie să faci ca să ai o fermă bio şi în cât timp devine
businessul profitabil
Oana Gorbanescu, o tânără care se ocupă de marketing şi comunicare în una dintre
cele mai mari companii de consultanţă şi audit de pe piaţă locală, se gândea în urmă
cu un an la ideea de a lansă o afacere cu produse bio, dar care să aibă preţuri
accesibile. Gândurile ei au prins contur, iar din iulie de când a început livrările
Nutrivega a vândut legume de 10.000 de euro. Ideea Oanei Gorbanescu de a începe o
afacere bio a venit după ce fiul său, acum în vârstă de doi ani, a început diversificarea
alimentaţiei, iar tânăra antreprenorare îşi dorea să îi ofere legume netratate chimic.
Ofertă există, însă acum un an, la fel ca şi acum, majoritatea producătorilor bio aveau
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preţuri prohibitive, uneori chiar de 2-3 ori mai mari decât în cazul legumelor din piaţă
sau de la supermarket.
Adevarul.ro: Bula din IT, la noi cote: Uber este evaluată la 51 de miliarde de
dolari, Xiaomi la 46 de miliarde, Airbnb la 25 de miliarde
Uber, cel mai valoros start-up din lume, este contestat în mai multe oraşe şi state din
lume din cauza faptului că nu plăteşte taxe Finanţările primite de o serie de noi
companii din domeniul tehnologiei sunt indicii puternice că ne aflăm la începutul unei
noi bule în IT, scrie CNBC.com. Aceasta notează că anumiţi investitori şi analişti sunt
reticenţi în a numi lucrurile pe nume, dar că, în ciuda faptului că societăţi precum
Apple, Microsoft sau Facebook fac parte din indexul S&P 500, finanţările obţinute de
către o serie de companii noi indică posibile probleme. Potrivit sursei citate, giganţii
IT bine stabiliţi la nivel mondial reprezintă un lucru, dar start-up-urile sunt o lume
total diferită.
Economica.net: Zăcământ important de gaze descoperit în Marea Neagră de
Lukoil şi Romgaz
Companiile Lukoil, PanAtlantic şi Romgaz au descoperit pe platforma continentală a
României un zăcământ important de gaze. În luna Octombrie 2015 au fost finalizate
lucrările la sonda de explorare LIRA 1X, lucrări care au dus la descoperirea unui
important zăcământ de gaze, situat în sectorul românesc al Mării Negre, din cadrul
Perimetrului EX30 Trident.
Economica.net: Dezvoltatorul ungar Futureal revine pe piaţa rezidenţială din
România
Din ce în ce mai mulţi dezvoltatori de locuinţe revin asupra planurilor dinainte de
criză. Este cazul şi ungurilor de la Futureal, care tatonează revenirea pe piaţa
locuinţelor din România.
Dezvoltatorul ungar Futureal, care a construit în nordul Bucureştiului proiectul
rezidenţial Parcul Privighetorilor şi mallul Gold Plaza din Baia Mare, vrea să revină
pe piaţa din România. În 2007, înainte de criză, compania din Ungaria negocia
achiziţia mai multor terenuri în Bucureşti şi oraşele principale, tranzacţii cu o valoare
totală de circa 30 - 40 de milioane de euro. Contactaţi de ECONOMICA.NET,
reprezentanţii companiei spun că nu mai deţin niciun teren în România.
Antena3.ro: Daily Income. De ce are România nevoie de un nou acord cu FMI
"Un acord cu Fondul Monetar Internaţional ne oferă o presupusă umbrelă de protecţie
în momentul în care vrem să ne împrumutăm pe pieţele internaţionale. Un acord cu
Fondul Monetar Internaţional dă un mesaj investitorilor sau posibililor finanţatori de
pe pieţele internaţionale că România a trecut un examen de oarecare stabilitate
economico-financiară", a spus jurnalistul Daniel Apostol.
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