RAPORT DE MONITORIZARE
19 august 2015
Agerpres.ro: Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței a
scăzut în iulie

Agerpres.ro: Agrometeo: Lucrările agricole de sezon vor fi sistate temporar din
cauza precipitațiilor prognozate în intervalul 19-25 august

Agerpres.ro: Gorghiu: La discuțiile despre Codul fiscal nu refuzăm niciun fel de
măsură

Agerpres.ro: Ponta: Un Cod fiscal cu o cotă de TVA de 20% va trece prin
Parlament, este foarte bun și sustenabil

Agerpres.ro: UPDATE Ponta: Deocamdată, cu banii pe care îi avem, creștem
salariile medicilor

Agerpres.ro: Oprea: Sper, cred și îmi doresc ca Guvernul Ponta să își ducă
mandatul până la sfârșit

Agerpres.ro: Gorghiu: Trebuie să stabilim ritmul și etapizarea creșterilor
salariale din sectorul bugetar

Agerpres.ro: Cîmpeanu: Voi susține întotdeauna nevoia de resurse mai multe
pentru Educație
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Mediafax.ro: Prima şedinţă de Guvern, miercuri, după trei săptămâni de vacanţă

Mediafax.ro: Constantin: Cred că toată coaliţia are un punct de vedere comun
privind Codul Fiscal

Mediafax.ro: Constantin: Pentru refacerea infrastructurii de irigaţii este nevoie
de 1,4 miliarde de euro

Zf.ro: Topul companiilor cu cele mai mari pierderi în 2014. Opt multinaţionale şi
două companii de stat. Rafinarea şi energia eoliană, sectoarele cu cei mai mulţi
reprezentanţi

zf.ro: Fostul şef al NEPI: România rămâne o piaţă importantă în planurile mele
viitoare

Zf.ro: Damen Galaţi profită de barilul ieftin şi îşi dublează afacerile

Zf.ro: FINANŢE PERSONALE
„Acţiunile de dividend“ au adus câştiguri şi de 68% într-un an

Zf.ro: Băncile au atras circa 7 miliarde de lei în depozitele companiilor într-un an
chiar dacă dobânzile au atins niveluri minime
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Zf.ro: Un acţionar a lichidat „dintr-un foc” 5% din Electroargeş pentru 2,2
milioane de lei

Zf.ro: Fermierii cer Ministerului Agriculturii să calculeze mai repede pagubele
secetei şi să dea despăgubirile

Zf.ro: Pentru că au manipulat pieţele valutare, băncile ar putea plăti despăgubiri
civile uriaşe

Zf.ro: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a făcut anul trecut profit de
195 mil. lei

Zf.ro: Grâul s-a ieftinit cu 11% anul acesta. Producţia record a Franţei va pune
presiuni şi mai mari pe preţ

Zf.ro: Deloitte: Există încă prea multe bănci universale în România. Piaţa va
continua să se consolideze

Zf.ro: Contractul cu Petrom a ridicat afacerile Foraj Videle cu 41%

Zf.ro: INVESTITORII CARE AU CUMPĂRAT ÎN OFERTĂ AU MARCAT UN
RANDAMENT DE 24%
Acţiunile Electrica sunt la un pas de a recuceri maximele
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Zf.ro: 60 de milioane de euro, costul rambursării comisioanelor de risc către
clienţii Volksbank. 100 mil. euro - rambursările obţinute în instanţă

Economica.net: Fondul Proprietatea vrea să vândă din acţiunile Petrom şi
propune listarea companiei pe bursa de la Londra

Economica.net: Fiscul face un istoric al contribuabililor scoşi din evidenţa
cazierului fiscal. Datele se vor păstra 10 ani - proiect

Capital.ro: Impozite declarate greșit? Fiscul vă va sancționa dublu din 2016

Capital.ro: Noua ordine bancară: Sute de mii de contracte ar putea fi modificate

Capital.ro: LOCURI de MUNCĂ în ROMÂNIA. Unde ai cele mai multe șanse să
te angajezi

Bursa.ro: Şapte indici BVB au deschis în creştere

Bursa.ro: BVB / NICU GRIGORAŞ, INTERCAPITAL:
"Investitorii aşteaptă ştiri privind o posibilă direcţie a pieţei pentru şedinţele
viitoare"

Bursa.ro: Apetit scăzut pentru tranzacţionarea transparentă a gazelor
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Bursa.ro: UNPR îşi lansează un "program naţional" pe teme economice şi sociale

Adevarul.ro: Topul celor mai avantajoase depozite: ce dobânzi oferă băncile
pentru economiile românilor

Hotnews.ro: BNR va cota incepand de vineri kuna croata. De regula, banca
centrala introduce o noua cotatie atunci cand relatiile comerciale cu tara care are
moneda respectiva se intensifica

Realitatea.net: Cozmin Guşă, despre problemele noului Cod Fiscal şi tentaţiile
"de vară" ale ministrului de Finanţe

Agerpres.ro: RWEA: Sub 1% dintre turbinele eoliene din România sunt secondhand

Agerpres.ro: BCE a redus finanțarea pentru băncile grecești pe măsură ce
lichiditatea acestora s-a îmbunătățit

Hotnews.ro: Op-ed
Cand se prescriu impozitele? Soparla din interpretarea Codului de procedura
fiscala

Mediafax.ro: Profitul Raiffeisen Bank International în România a crescut cu
10% în primul semestru, la 52 milioane euro
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Zf.ro: SCANDALUL RO-NET
Ministerul Societăţii Informaţionale îi răspunde şefului Telekom: Autorităţile
locale ne-au semnalat că au primit documentaţii incomplete, că unele taxe n-au
fost plătite

Economica.net: Guvernul va aproba modificarea normelor metodologice la OUG
privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor

Economica.net: Nemţii angajează români. Care sunt posturile disponibile şi ce
salarii oferă

Economica.net: Dedeman cumpără de la Electroceramica Turda teren pentru un
nou magazin

Digi24.ro: Economiștii nu văd cu ochi buni creșterile salariale din Sănătate

Stiritvr.ro: Seceta scumpeşte electricitatea. Preţul energiei a crescut pe piaţa
liberă

Stiritvr.ro: Groapa de gunoi, mai scumpă din 2016. Autorităţile vor să
descurajeze depozitarea deşeurilor
Agerpres.ro : Eurostat: România, cea mai mare creștere a lucrărilor de
construcții din UE în luna iunie

Pagina 6 din 40

Agerpres.ro: EXPO MILANO 2015: Importanța securității alimentare subliniată
de Ziua Mondială a Ajutorului Umanitar

Lumeasatului.ro: Agromalim – 26 de ediții pentru cel mai important eveniment
agricol din Vestul României

Agerpres.ro: Ponta: Și ceilalți bugetari merită salarii mai mari; discutăm,
negociem și când putem, ne ținem de cuvânt

Agerpres.ro: Ponta: Este foarte important să avem săptămâna viitoare Codul
fiscal aprobat cu 20% TVA

Agerpres.ro: UPDATE Administrația Prezidențială: Prioritățile legislative,
inclusiv Codul fiscal, discutate de Klaus Iohannis cu Victor Ponta

Mediafax.ro: Concurenţa monitorizează iar petroliştii, să vadă dacă preţurile
reflectă ieftinirea ţiţeiului

Evz.ro: Piaţa imobiliară este pe val? Tot mai mulţi români cumpără locuinţe din
stadiul de proiect!

Evz.ro: FISCUL va ține 10 ANI evidența acestor români. VEZI despre ce este
vorba

Agerpres.ro: Partidul Social Românesc propune revenirea la TVA de 19%
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Hotnews.ro: Chiritoiu, Consiliul Concurentei: Vrem sa vedem cat de repede si in
ce masura reducerile substantiale ale pretului barilului se vor resimti in pretul la
pompa

Agerpres.ro: Guvernul a autorizat MJ să achiziționeze studii de prefezabilitate
pentru construcția a două penitenciare în Prahova și Olt

Agerpres.ro: Ponta cere începerea evaluării pierderilor din agricultură

Capital.ro: Enel Distribuţie Dobrogea alocă 4,45 milioane lei pentru instalaţii de
înaltă tensiune

Bursa.ro: LIVIU POP:
"Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Consiliul Economic și Social este
21 august"

Zf.ro: CARE SUNT CELE MAI IEFTINE OFERTE PENTRU CREDITELE
IMOBILIARE STANDARD
Dobânzile la creditele imobiliare în lei forţează intrarea sub 4%, în timp ce la
euro doar ce au intrat sub 5%
Zf.ro: CE SCRIA ZF ÎN 2014 DESPRE SALARIZAREA MEDICILOR
„Cea mai bună soluţie pentru salarizarea medicilor români: Fiscul să impoziteze
«nedreapta luare» de bani de la pacienţi“
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Hotnews.ro: Dan Manolescu paraseste Ministerul Finantelor. El a fost artizanul
rescrierii Codurilor Fiscal si de procedura fiscala

Agerpres.ro: Tăriceanu: BP al Senatului urmează să convoace sesiune
extraordinară pe subiectul Codului fiscal

Mediafax.ro: Sobolewski: O listare a OMV Petrom la Londra prin GDR, dovadă
clară a subdezvoltării bursei locale. ASF, statul, BVB şi toate instituţiile pieţei ar
trebui să facă eforturi mai mari

Mediafax.ro: Kelemen, despre Codul fiscal: Susţinem 19% TVA. Dacă nu există
majoritate, acceptăm şi TVA de 20%

Economica.net:

Noi

reglementări

pentru

stimularea

înfiinţării

de

microîntreprinderi de către debutanţi în afaceri

Hotnews.ro: Cele mai importante modificari care vizeaza Noul Cod fiscal,
inaintea negocierilor de joi (sinteza)

Capital.ro: 63% din persoanele cuprinse în Programul Naţional de Ocupare au
fost angajate
Zf.ro: Un dezvoltator imobiliar spune că va construi 1.000 de apartamente cu
panouri fotovoltaice în sudul Capitalei

Hotnews.ro: Zi critica pentru Astra Asigurari: Va intra in faliment al treilea
mare asigurator din Romania, controlat de omul de afaceri Dan Adamescu?
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Mediafax.ro: Guvernul a aprobat de principiu contractarea unor facilităţi de
finanţare de la BEI de 700 mil. lei

Agerpres.ro: Ionuț Vulpescu: Mărirea salariilor angajaților din sistemul sanitar
este cât se poate de oportună

Agerpres.ro: Vâlcea: Fabrica de bere "Alutus", vândută la bucată după 40 de
ani de existență
Agerpres.ro: Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței a
scăzut în iulie
Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a scăzut la finalul
lunii iulie la 1.493.727, comparativ cu 1.506.117 polițe PAD active la finalul lunii
iunie, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale
(PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.
Datele ultimului recensământ al populației și locuințelor arată că în România există
8,5 milioane de locuințe.

Agerpres.ro: Agrometeo: Lucrările agricole de sezon vor fi sistate temporar din
cauza precipitațiilor prognozate în intervalul 19-25 august
Lucrările agricole de sezon vor fi sistate temporar din cauza precipitațiilor prognozate
de

către

meteorologi

pentru

perioada

următoare,

reiese

din

prognoza

agrometeorologică întocmită de Administrația Națională de Meteorologie /ANM/,
valabilă în perioada 19-25 august.

Agerpres.ro: Gorghiu: La discuțiile despre Codul fiscal nu refuzăm niciun fel de
măsură
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Copreședintele PNL Alina Gorghiu afirmă că liberalii nu refuză niciun fel de măsură
la discuțiile privind Codul fiscal, apreciind că majorarea salariilor și relaxarea fiscală
sunt idei bune.
"La discuțiile pe Codul fiscal nu refuzăm niciun fel de măsură. Ideea de relaxare
fiscală este o idee bună, ideea de mărire a salariilor în sectorul bugetar este bună.
Trebuie discutată etapizarea. Trebuie făcută corelarea acestor măsuri, trebuie făcut un
plan foarte coerent, cât și când. Este foarte simplu, dar este nevoie de un consens și un
angajament care trebuie să fie pe termen lung, pentru că am avut experiența salariilor
profesorilor mărite în Parlament, unanimitate a fost și nu s-a aplicat până în ziua de
astăzi", a spus Gorghiu la B1 TV.

Agerpres.ro: Ponta: Un Cod fiscal cu o cotă de TVA de 20% va trece prin
Parlament, este foarte bun și sustenabil
Premierul Victor Ponta a susținut, marți seară, că un Cod fiscal cu prevederile actuale
și cu o cotă de TVA de 20% va trece prin Parlament și va fi "foarte bun și sustenabil".
"Am văzut și poziția unor partide serioase din Opoziție, care nu își iau votul înapoi,
care au zis că vor 19%. Eu le-am spus liderilor coaliției de guvernare că cel mai bine
ar fi să avem 20%, cum era proiectul inițial, pentru că împreună cu 9% la alimente
media TVA în România este undeva spre 17. Dar atunci, PNL a făcut, așa, un
populism, tipic noului PNL. Au zis: 'domnule, 19, nu 20, să mai dăm noi încă 1%, ca
să votăm'. Am zis: 'bun, ok', ne costă populismul ăsta, dar important este să avem
consens. Deci, eu cred că un Cod fiscal cu prevederile actuale și în care se menține
cota de TVA la 20% va trece prin Parlament, va fi foarte bun și este sustenabil", a
afirmat Victor Ponta la România TV.

Agerpres.ro: UPDATE Ponta: Deocamdată, cu banii pe care îi avem, creștem
salariile medicilor
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Premierul Victor Ponta a susținut marți seară, într-o intervenție televizată, că,
deocamdată, din fondurile disponibile, pot fi mărite salariile pentru personalul din
sistemul sanitar, așa cum anul trecut a fost parafată o înțelegere cu profesorii asupra
titlurilor executorii și a majorării salariilor.
"Atunci când a fost vorba despre titlurile executorii, despre măririle la profesori, pe
care le-am adoptat deja și pe care le primesc anul acesta, medicii n-au fost contra.
Deci, acum, când avem posibilitatea, prin economiile făcute în sistem, să facem o
anumită strategie, cred că așa e corect. (...) Acum putem să facem lucrul acesta pentru
medici", a declarat Victor Ponta la România TV.

Agerpres.ro: Oprea: Sper, cred și îmi doresc ca Guvernul Ponta să își ducă
mandatul până la sfârșit
Vicepremierul Gabriel Oprea crede și speră ca Guvernul Ponta să își ducă mandatul
până la sfârșit, susținând că "actuala coaliție de guvernare este solidă".
"Victor Ponta este un premier foarte bun. Actuala coaliție de guvernare este solidă.
Sper, cred și îmi doresc acest lucru. Este o guvernare bună și sper ca Victor Ponta să
își ducă mandatul până la sfârșit", a afirmat Oprea, marți seară, la Antena 3.

Agerpres.ro: Gorghiu: Trebuie să stabilim ritmul și etapizarea creșterilor
salariale din sectorul bugetar
Copreședintele PNL Alina Gorghiu susține că Guvernul condus de Victor Ponta a atras
România într-o "spirală a populismului", adăugând că trebuie stabilite ritmul și
etapizarea creșterilor salariale din sectorul bugetar.
"Guvernul Ponta a atras România într-o spirală a populismului. Totul a plecat de la
proiectul legii salarizării bugetarilor, care a dat milioanelor de români care lucrează la
stat iluzia unor creșteri salariale majore, într-un timp scurt. Victor Ponta e un premier
lipsit de credibilitate, care își dorește cu orice preț să rămână la putere. Încearcă să
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cumpere bunăvoința oamenilor și a declanșat un val de revendicări sociale, care a
început cu medicii și se pare că va continua cu profesorii și cu polițiștii.

Agerpres.ro: Cîmpeanu: Voi susține întotdeauna nevoia de resurse mai multe
pentru Educație
Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a declarat, marți, că până acum câteva
zile sindicatele erau mulțumite de propunerile privind modificarea Legii salarizării în
beneficiul cadrelor didactice, subliniind însă că va susține nevoia de resurse mai multe
pentru învățământ.
FSE Spiru Haret solicită majorarea urgentă a salariilor angajaților din Învățământ

Mediafax.ro: Prima şedinţă de Guvern, miercuri, după trei săptămâni de vacanţă
Prima şedinţă de Guvern după trei săptămâni de vacanţă va avea loc miercuri, la
o zi de la decizia de majorare cu 25 la sută a salariilor personalului din sistemul
sanitar, care va fi prevăzută într-o ordonanţă ce va fi adoptată însă peste o
săptămână.
Miniştrii Cabinetului Ponta se vor reuni în şedinţă, miercuri, după aproximativ trei
săptămâni de vacanţă. În această perioadă, unii membri ai Guvernului au ales litoralul
românesc, iar alţii s-au relaxat în străinătate.
Premierul Victor Ponta a stat în concediu 12 zile - din 29 iulie până în 9 august.
Imediat după plecarea în vacanţă, Ponta a fost surprins pe aeroportul din Miami,
la o cafenea, alături de fiul său, potrivit unei imagini postate pe Facebook. Şeful
Guvernului şi-ar fi petrecut apoi vacanţa, împreună cu familia, pe una dintre cele mai
mari ambarcaţiuni de croazieră din lume, în Caraibe.

Mediafax.ro : Constantin: Cred că toată coaliţia are un punct de vedere comun
privind Codul Fiscal
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Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, co-preşedinte ALDE, a declarat, marţi, la
Suceava, că toată coaliţia are un punct de vedere comun privind Codul Fiscal,
adăugând că reducerea fiscalităţii şi a TVA la 19 la sută este şi o datorie morală faţă de
cetăţeni.
”Cred că toată coaliţia are un punct de vedere comun privind Codul Fiscal”, a afirmat
Daniel Constantin, într-o conferinţă de presă.
Mediafax.ro: Constantin: Pentru refacerea infrastructurii de irigaţii este nevoie
de 1,4 miliarde de euro
Ministrul Agriculturii,

Daniel

Constantin,

spune

că

pentru

refacerea

infrastructurii de irigaţii este nevoie de peste 1,4 miliarde de euro, cea secundară
urmând a fi realizată prin PNDR, iar pentru cea principală există un proiect
depus la Comisia Europeană, pentru care se aşteaptă răspuns.
Daniel Constantin a spus, marţi, într-o conferinţă de presă la Suceava, că este pentru
prima dată după 25 de ani când România are o strategie pentru refacerea sistemului de
irigaţii şi când o sumă atât de mare este pusă la dispoziţia fermierilor pentru a reabilita
infrastructura secundară de irigaţii.

Zf.ro: Topul companiilor cu cele mai mari pierderi în 2014. Opt multinaţionale şi
două companii de stat. Rafinarea şi energia eoliană, sectoarele cu cei mai mulţi
reprezentanţi
Rompetrol Rafinare este singura companie din România care a raportat anul trecut un
nivel al pierderilor de peste un miliard de lei, într-un top al rezultatelor negative în
care podiumul este completat de Oilfield Exploration Business Solutions (fosta
Rompetrol SA) şi Daewoo Mangalia.
Companiile cu cele mai mari pierderi din economie au avut anul trecut un minus de 15
miliarde de lei, arată datele de la Registrul Comerţului. Peste 10% din această sumă
este raportată de firme cu afaceri zero. La polul opus, top 100 profituri a generat anul
trecut câştiguri de 21 miliarde de lei, în jur de 30% din total.
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zf.ro: Fostul şef al NEPI: România rămâne o piaţă importantă în planurile mele
viitoare
Martin Slabbert, sud-africanul care şi-a dat demisia în urmă cu două săptămâni din
fruntea fondului de investiţii NEPI, pe care l-a fondat în urmă cu opt ani şi pe care l-a
adus la active de 1,8 mld. euro, spune că în următoarele luni va lansa alături de
partenerul său Victor Semionov o nouă companie de tip fond de investiţii, care va
activa inclusiv în industria imobiliară.

Zf.ro: Damen Galaţi profită de barilul ieftin şi îşi dublează afacerile
Constructorul de nave Damen Shipyards Galaţi, parte a grupului olandez Damen, a
înregistrat în primele şase luni o cifră de afaceri de 2,2 ori mai mare comparativ cu
intervalul similar al anului precedent, ajungând la un rulaj de 288 milioane de lei
(aproape 65 mil. euro).

Zf.ro: FINANŢE PERSONALE
„Acţiunile de dividend“ au adus câştiguri şi de 68% într-un an
Acţiunile producătorului de medicamente Zentiva (simbol bursier SCD), cele ale
transportatorului de ţiţei Conpet (COTE) şi cele ale producătorului de mase plastice
Romcarbon (ROCE) conduc în clasamentul celor mai ridicate randamente aduse
investitorilor în ultimul an din aprecierea preţului acţiunii şi din dividend.
Titlurile Zentiva ocupă primul loc în clasament cu un randament de 68% în ultimele
12 luni, obţinut din aprecierea cotaţiei acţiunilor, dar şi a dividendului plătit către
acţionari în acest an.

Zf.ro: Băncile au atras circa 7 miliarde de lei în depozitele companiilor într-un an
chiar dacă dobânzile au atins niveluri minime
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Băncile aveau la jumătatea anului economisiri atrase de la companii de aproximativ 75
de miliarde de lei (echivalentul a 17 mld. euro), în urcare cu 7 mld. lei faţă de iunie
2014, potrivit datelor agregate de BNR.
Chiar dacă bonificaţiile plătite de bancheri pentru economisirile atrase de la companii
au intrat pe o pantă descendentă în ultima perioadă, un efect nedorit al relaxării
monetare derulat de BNR, companiile tot au ales să economisească.

Zf.ro: Un acţionar a lichidat „dintr-un foc” 5% din Electroargeş pentru 2,2
milioane de lei
Un pachet de 4,26 milioane de acţiuni ale producătorului de aspiratoare Electroargeş
(ELGS), reprezentând 5,2% din capitalul companiei, a fost transferat ieri pe piaţa
„Deal” printr-o singură tranzacţie. Preţul la care s-a încheiat tranzacţia a fost de 0,53
lei/titlu, cu 14% sub referinţa anterioară. Vânzările de acţiuni s-au înteţit la
Electroargeş în ultima perioadă. Trei societăţi, Goras Consulting, Prosanio şi
Epsomatic, cu sediul în Galaţi şi raportate pe bursă ca persoane iniţiate au vândut joi 6
august pachete cumulate de 2,54 milioane de acţiuni la Electroargeş pentru suma de
1,2 milioane de lei. Pachetul vândut reprezintă 3,15% din capitalul Electroargeş.

Zf.ro: Fermierii cer Ministerului Agriculturii să calculeze mai repede pagubele
secetei şi să dea despăgubirile
„Orice întârziere creează dezechilibre mari pentru că suntem în pragul
campaniei de toamnă.“
Fiecare fermier înregistrează, probabil, pierderi din cauza secetei la culturile de
primăvară, a anunţat ministrul agriculturii Daniel Constantin, care a dat din nou
asigurări că vor fi acordate despăgubiri.
În condiţiile în care „cifra finală“ a dezastrului a rămas încă o necunoscută pentru şefii
de la Agricultură, reprezentanţii fermierilor cer urgentarea procedurilor de
despăgubire, întrucât campania de toamnă bate la uşă.
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Zf.ro: Pentru că au manipulat pieţele valutare, băncile ar putea plăti despăgubiri
civile uriaşe
Barclays, Goldman Sachs, HSBC şi Royal Bank of Scotland şi alte bănci de top din
întreaga lume ar putea fi nevoite să plătească miliarde de dolari în contul unor cereri
de despăgubiri civile în Londra şi Asia făcute după ce băncile au recunoscut că au
manipulat pieţele valutare, scrie Financial Times. Avocaţii spun că scandalul va lua
amploare.
Barclays, Goldman Sachs, HSBC şi Royal Bank of Scotland s-au numărat printre cele
nouă bănci care au căzut de acord la sfârşitul săptămânii trecute, în SUA, să plătească
despăgubiri investitorilor afectaţi de manipularea ratelor în tranzacţii de 2 miliarde de
dolari.

Zf.ro: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a făcut anul trecut profit de
195 mil. lei
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB), instituţia responsabilă
cu despăgubirea clienţilor băncilor intrate în faliment, a înregistrat la sfârşitul anului
trecut un profit brut de 195,2 mil. lei, în scădere cu 2,4% faţă de câştigul realizat în
2013.

Zf.ro: Grâul s-a ieftinit cu 11% anul acesta. Producţia record a Franţei va pune
presiuni şi mai mari pe preţ
Preţul grâului a înregistrat o scădere de 11% de la începutul anului până în prezent, iar
producţia record aşteptată în Franţa va pune şi mai multă presiune asupra cotaţiilor de
pe piaţa mondială. În unele regiuni ale lumii, grâul a ajuns la cele mai reduse preţuri
din ultimii 10 ani.
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Franţa, cel mai mare producător de grâu din Uniunea Europeană, va înregistra o
recoltă record de 40,4 milioane de tone de grâu moale, varietate specifică zonelor temperate umede, cu aproape 8% mai mare decât cea de anul trecut, potrivit datelor de la
FranceAgriMer preluate de Bloomberg. În acelaşi timp, datorită temperaturilor ridicate şi lipsei de precipitaţii din iunie, calitatea grâului va fi una mai bună.

Zf.ro: Deloitte: Există încă prea multe bănci universale în România. Piaţa va
continua să se consolideze
În România, ca şi în majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, există încă prea
multe bănci universale, iar acest lucru va duce la o consolidare suplimentară la nivel
de sector.
Actorii principali vor viza şi alte oportunităţi de achiziţii pentru a-şi consolida poziţia,
potrivit unui studiu privind impactul sectorului bancar în economie realizat de
compania de audit şi consultanţă Deloitte.

Zf.ro: Contractul cu Petrom a ridicat afacerile Foraj Videle cu 41%
Firma de foraj petrolier Foraj Sonde Videle (simbol bursier FOJE) anticipează o
activitate mai intensă în semestrul al doilea, datorită unui contract derulat pentru OMV
Petrom (SNP), şi se aşteaptă să încheie anul cu un rezultat superior celui de anul
trecut, în pofida crizei din industria petrolieră. Compania a câştigat la sfârşitul lui
2014 un acord-cadru multianual cu valoarea totală de 200 milioane de euro pentru
forajul a până la 100 de sonde noi pe un zăcământ vechi al producătorului de petrol. În
urma semnării contractului, cifra de afaceri a furnizorului de foraj a crescut în primul
semestru cu 41%, până la 20,5 milioane de lei, însă profitul din exploatare s-a redus cu
42%, până la 2,4 milioane de lei, iar rezultatul net a scăzut cu 38%, la 1,85 milioane
de lei.
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Zf.ro: INVESTITORII CARE AU CUMPĂRAT ÎN OFERTĂ AU MARCAT UN
RANDAMENT DE 24%
Acţiunile Electrica sunt la un pas de a recuceri maximele
Grupul de distribuţie Electrica (EL), în top zece cele mai mari companii listate, s-a
apreciat ieri pe bursă cu până 0,7%, atingând o cotaţie de 12,94 lei/acţiune, maximul
acestui an. Investitorii au reacţionat la rezultatele financiare bune raportate de
companie în primul semestru.

Zf.ro: 60 de milioane de euro, costul rambursării comisioanelor de risc către
clienţii Volksbank. 100 mil. euro - rambursările obţinute în instanţă
Costurile pe care Volksbank le va suporta pentru rambursarea comisioanelor de risc
către clienţii persoane fizice s-ar putea ridica la 60 de milioane de euro, potrivit unor
surse din piaţă. Alte 100 de milioane de euro sunt returnări în contul litigiilor, conform
aceloraşi surse.

Economica.net: Fondul Proprietatea vrea să vândă din acţiunile Petrom şi
propune listarea companiei pe bursa de la Londra
Fondul Proprietatea propune listarea secundară a OMV Petrom pe piaţa principală a
Bursei de la Londra, prin emisiune de certificate de depozit având la bază acţiuni
suport existente (Global Depository Receipts - GDR), acţionarii companiei petroliere
fiind convocaţi să voteze asupra propunerii în 22 septembrie. Fondul Proprietatea (FP)
doreşte să-şi reducă participaţia la OMV Petrom sub pragul de 15% din acţiuni, de la
19% în prezent, inclusiv prin intermediul unei oferte publice de acţiuni şi certificate de
depozit (GDR) listate pe bursa de la Londra.

Economica.net: Fiscul face un istoric al contribuabililor scoşi din evidenţa
cazierului fiscal. Datele se vor păstra 10 ani - proiect
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală /ANAF/ are în plan organizarea unui istoric
al contribuabililor care nu mai sunt în evidenţa cazierului fiscal, urmând să păstreze
datele pentru o perioadă de 10 ani, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă
referitor la cazierul fiscal publicat de Ministerul Finanţelor Publice.
Fiscul face un istoric al contribuabililor scoşi din evidenţa cazierului fiscal. Datele se
vor păstra 10 ani - proiect

Capital.ro: Impozite declarate greșit? Fiscul vă va sancționa dublu din 2016
Eugenia Ion, Tax Manager, Contexpert Andreea Steinhart, Partener,Contexpert
Sistemul de dobânzi și penalități se va schimba dramatic din 2016. Noul Cod de
procedură fiscală, Legea 207/2015, reduce cu 60% nivelul total al accesoriilor de
întârziere, dar îl dublează în cazul obligațiilor nedeclarate sau declarate incorect.
Concret, este vorba de diferențele de obligații fiscale constatate la control.

Capital.ro: Noua ordine bancară: Sute de mii de contracte ar putea fi modificate
Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor a înaintat instanţelor din România
nu mai puţin de 31 de procese verbale care constată existenţa unor clauze
abuzive în contractele de credit. Dacă ANPC câştigă procesele, sute de mii de
români vor avea contractele de împrumut modificate.

Capital.ro: LOCURI de MUNCĂ în ROMÂNIA. Unde ai cele mai multe șanse să
te angajezi
În al doilea trimestru al anului cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante
s-au înregistrat în administraţia publică (3,17%) şi în alte activităţi de servicii
(2,50%), potrivit comunicatului Institutului Național de Statistică.
O treime din joburile disponibile sunt în industria prelucrătoare , respectiv 14.100
locuri vacante, rata de locuri vacante fiind de 1,27%.
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Bursa.ro: Şapte indici BVB au deschis în creştere
Şapte dintre principalii indici de pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au deschis în
creştere şedinţa de tranzacţionare de astăzi.
Indicele BET, al celor mai lichide zece acţiuni, se apreciază cu 0,31%, fiind cotat la
7.418,50 puncte.
Indicele BETPlus creşte cu 0,27%, la 1.092,12 puncte.
Indicele BET Total Return se apreciază cu 0,31%, la 8.452,58 puncte. Potrivit
BVB, BET-TR este un indice ponderat cu capitalizarea "free-float"-ului celor mai
tranzacţionate zece companii listate pe piaţa reglementată şi care va fi ajustat şi cu
valoarea dividendelor în numerar plătite de companiile din componenţa indicelui.
BET-TR va fi calculat retroactiv începând cu data de 24 septembrie 2012.

Bursa.ro: BVB / NICU GRIGORAŞ, INTERCAPITAL:
"Investitorii aşteaptă ştiri privind o posibilă direcţie a pieţei pentru şedinţele
viitoare"
Bursele din China au scăzut ieri cu peste 6%
Deşi indicii burselor din China au scăzut ieri cu peste 6%, "bursele europene au
fost în marea majoritate a şedinţei de tranzacţionare calme, având o volatilitate mult
redusă faţă de şedinţele anterioare", ne-a declarat Nicu Grigoraş, Director
Departament Tranzacţionare şi Front Office al Intercapital Invest, potrivit căruia
"investitorii sunt momentan în aşteptarea unor ştiri care să indice o posibilă direcţie a
pieţei pentru şedinţele viitoare".
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Lichiditatea a ajuns la 6,01 milioane de euro, acest volum de tranzacţionare putând
fi caracterizat ca fiind "destul de slab", a mai precizat Nicu Grigoraş.

Bursa.ro: Apetit scăzut pentru tranzacţionarea transparentă a gazelor
Bursa Română de Mărfuri (BRM) a încheiat tranzacţii cu gaze pe piaţa angro (fără
servicii incluse) pentru un volum de circa 429 mii MWh de la începutul anului şi până
în prezent, după cum ne-au spus reprezentanţii societăţii. Preţul mediu ponderat de
achiziţie/vânzare s-a poziţionat între 82,32 şi 90 lei/MWh, variaţiile fiind date de
volumul tranzacţionat, de perioada de livrare a gazelor (anotimp rece - anotimp cald),
cât şi de durata contractului (între o lună şi un an), ne-a spus Valeriu Gheorghe,
director în cadrul BRM.

Bursa.ro: UNPR îşi lansează un "program naţional" pe teme economice şi sociale
UNPR va lansa în decembrie un program intitulat "Siguranţă şi Prosperitate pentru
România", pe teme economice, sociale şi de politică externă, a declarat, marţi, liderul
formaţiunii, Gabriel Oprea, şi invită partidele la negocieri pe acest subiect, mizând şi
pe sprijinul lui Klaus Iohannis.
"La aproape 100 de ani de la Unirea din 1918 consider că suntem obligaţi să
definim o viziune pe termen lung pentru România. UNPR îşi asumă această misiune şi
invită toate partidele la un dialog onest pe această temă. (...) Programul naţional
«Siguranţă şi Prosperitate pentru România» este punctul de plecare în aceste discuţii
cu toate partidele politice. (...) Acest document lansat şi asumat de UNPR abordează
subiecte extrem de importante pentru societate şi definitorii pentru noi ca partid", a
declarat Gabriel Oprea, adăugând că programul va fi definitivat în luna decembrie,
potrivit Mediafax.
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Adevarul.ro: Topul celor mai avantajoase depozite: ce dobânzi oferă băncile
pentru economiile românilor
Cei care vor să-şi deschidă un depozit trebuie să fie foarte atenţi şi la nivelul
comisioanelor, nu numai la cel al dobânzii
Dobânzile oferite de bănci la depozite au scăzut în ultimele luni la minime istorice,
astfel că cele mai mari bonificaţii sunt de doar 3% pentru economiile în lei şi de 2,1%
pentru cele în euro, însă numai pe scadenţe de 12 luni. Depozitele în monedă naţională
sunt mai profitabile decât cele în euro, iar cele constituite pe perioade mai lungi (9-12
luni) aduc câştiguri mai mari decât cele cu scadenţa la 3-6 luni. Dobânzile oferite de
bănci pentru economiile în lei constituite de populaţie au scăzut simţitor în ultimele
luni, în linie cu reducerile aplicate de Banca Naţională a României (BNR) dobânzii de
politică monetară, până la minimul istoric de 1,75% pe an.

Cele mai mari bonificaţii

acordate pentru depozitele la termen în monedă naţională nu depăşesc 3% pe an.

Hotnews.ro: BNR va cota incepand de vineri kuna croata. De regula, banca
centrala introduce o noua cotatie atunci cand relatiile comerciale cu tara care are
moneda respectiva se intensifica
Incepand cu data de 21 august 2015, Banca Nationala a Romaniei va opera modificari
in lista cursurilor pietei valutare prin includerea cotatiei indicative a leului romanesc
in raport cu kuna croata (HRK), au anuntat miercuri oficialii bancii centrale. De
regula, introducerea unei cotatii in lista cursurilor valutare vine pe fondul intensificarii
fluxurilor banesti dintre cele doua tari. E drept, relatiile comerciale ale Romaniei cu
Croatia sunt pe un fond crescator iar turismul isi are componenta lui importanta. Kuna
croata are, la fel ca si leul, un reim de flotare controlata, dar volatilitatea kunei fata de
euro este mult mai redusa decat a leului. In romaneste, kuna inseamna "jder".
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Realitatea.net: Cozmin Guşă, despre problemele noului Cod Fiscal şi tentaţiile
"de vară" ale ministrului de Finanţe
Analistul politic Cozmin Guşă a comentat pe tema noului Cod Fiscal, la o Ediţie
Specială de la Realitatea TV, moderată de Lavinia Şandru şi Octavian Hoandră.
Consultantul politic a explicat care sunt principalele probleme pe care le vede la noul
Cod Fiscal, explicând minusurile acestui proiect.
Cozmin Guşă: "Mă pricep la macroeconomie poate mai bine decât alţi consultanţi
politici. Am o problemă nu legată de relaxarea fiscală care se consfinţeşte acolo, ci
legată de logica în care a fost construit acest Cod Fiscal, fiind o logică de tip electoral.
Acest Cod Fiscal, chiar opera unui profesionist fiind, un domn Manolescu care pleacă
şi el de acolo de la 1 septembrie, nu are cum să nu fie viciat de măsurile populiste în
vederea alegerilor. Am refuzat să îl studiez în amănunt, m-am uitat la reacţiile celor
care se certau: interesantă frâna pusă de Iohannis, apoi reacţia Guvernatorului şi
sprijinul pe care i l-a dat, argumentat, pentru că Guvernatorul este un tip prudent.

Agerpres.ro: RWEA: Sub 1% dintre turbinele eoliene din România sunt secondhand
Mai puțin de 1% dintre turbinele eoliene din România sunt second-hand, respectiv 20
de MW din 2.976,8 MW câți erau instalați la 1 iulie 2015, potrivit datelor Asociației
Române pentru Energie Eoliană (RWEA), furnizate AGERPRES.
Conform RWEA, în România talia medie a unei turbine este de 2,5 MW, astfel încât
asociația estimează că la nivel național există aproape 1.200 de turbine eoliene.
Valoarea de piață a unei turbine noi depinde de mai mulți parametri, respectiv numărul
de turbine achiziționate de un investitor, acordurile de mentenanță cu producătorul etc.
Reprezentanții asociației susțin că în principiu se poate calcula o valoare de un milion
de euro/MW.
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Agerpres.ro: BCE a redus finanțarea pentru băncile grecești pe măsură ce
lichiditatea acestora s-a îmbunătățit
Banca Centrală Europeană (BCE) a redus marți plafonul finanțării de urgență destinată
băncilor grecești (ELA), ca urmare a cererilor venite de la Atena, un semnal pozitiv
care arată că băncile grecești și-au stabilizat operațiunile și au început să-și refacă
rezervele de lichidități, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze
anonimatul.
Potrivit surselor, consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis să
reducă nivelul maxim al ajutoarelor de urgență ce pot fi acordate băncilor grecești
până la 89,7 miliarde de euro, de la aproximativ 91 miliarde de euro anterior, aceasta
fiind prima reducere a ELA după luna februarie, când băncile grecești au fost nevoite
să se bazeze pe această facilitate.

Hotnews.ro: Op-ed
Cand se prescriu impozitele? Soparla din interpretarea Codului de procedura
fiscala
De curand, un client al nostru a primit, in luna august 2015, un aviz de incepere a
inspectie fiscale, inclusiv pentru obligatia fiscala privind impozitul pe profit. Desigur,
nimic deosebit pana aici, sunt sute de inspectii fiscale in desfasurare. Ce l-a suparat pe
clientul nostru este perioada mentionata ca fiind supusa inspectiei fiscale, respectiv de
la 01.01.2009 la 30.06.2015; mai exact, ridica semne serioase de intrebare verificarea
fiscala a anului 2009.

Mediafax.ro: Profitul Raiffeisen Bank International în România a crescut cu
10% în primul semestru, la 52 milioane euro
Raiffeisen Bank International (RBI) a obţinut în România, la şase luni, un profit
după taxe de 52 milioane euro, în creştere cu 10,4% faţă de aceeaşi perioadă a
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anului trecut, în condiţiile unor venituri din taxe şi comisioane în urcare cu 4,4%
şi scăderii costurilor cu creditele neperformante.
În prima jumătate a anului trecut, RBI a raportat un profit în România de 47
milioane de euro.

Zf.ro: SCANDALUL RO-NET
Ministerul Societăţii Informaţionale îi răspunde şefului Telekom: Autorităţile
locale ne-au semnalat că au primit documentaţii incomplete, că unele taxe n-au
fost plătite
Grupul Telekom România, care a câştigat implementarea proiectului cu fonduri
europene Ro-Net, obţine cu greutate autorizaţiile de realizare a reţelei de internet rapid
în câteva sute de localităţi prin ţară şi pentru că a depus documentaţii incomplete sau
pentru că nu a achitat toate taxele necesare obţinerii avizelor, spun reprezentanţii
Ministerului Societăţii Informaţionale (MSI) în replică la afirmaţiile germanului
Nikolai Beckers, care a acuzat, într-un interviu pentru ZF, “birocraţia, incompetenţa şi
inerţia” autorităţilor locale.

Economica.net: Guvernul va aproba modificarea normelor metodologice la OUG
privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor
Guvernul urmează să aprobe miercuri, printr-o hotărâre, modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/ 2010 privind concediul
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, informează Biroul de presă al
Executivului.
Guvernul va aproba modificarea normelor metodologice la OUG privind concediul şi
indemnizaţia pentru creşterea copiilor
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Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică pe 22 mai un proiect de hotărâre de
Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010.

Economica.net: Nemţii angajează români. Care sunt posturile disponibile şi ce
salarii oferă
EURES România dispune de 50 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul
hotelier - gastronomic care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania,
salariul oferit fiind cuprins între 1.500 şi 2.400 de euro, se arată într-un comunicat
remis miercuri AGERPRES de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(ANOFM).
Potrivit documentului, pentru ocuparea posturilor, se va organiza selecţie în luna
octombrie, la Bucureşti, iar angajarea se va face pe o perioadă de cel puţin 6 luni,
începând tot din octombrie, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe
durată nedeterminată.

Economica.net: Dedeman cumpără de la Electroceramica Turda teren pentru un
nou magazin
Producătorul de ceramică electrotehnică, Electroceramica, vinde mai multe terenuri cu
o suprafaţă totală de peste 30.000 metri pătraţi retailerului Dedeman.
Dedeman

cumpără

teren

pentru

un

nou

magazin

la

Turda

Producătorul Electroceramica SA din Turda, deţinut de italienii de la Barberi
Rubinetterie Industriali vinde mai multe terenuri retailerului Dedeman, arată o
hotărâre a adunării generale a acţionarilor, publicată în Monitorul Oficial. Este vorba
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de mai multe terenuri pe care se află construcţii industriale, cu o suprafaţă totală de
peste 30.000 mp. Preţul convenit pentru vânzarea terenurilor către Dedeman este de 3
milioane de euro.

Digi24.ro: Economiștii nu văd cu ochi buni creșterile salariale din Sănătate
În jur de 200.000 de angajaţi din sistemul sanitar românesc, de la paznici şi până la
medicii specialişti, vor primii salarii mai mari. Programul de creştere a salariilor se
întinde pe doi ani, atunci când veniturile angajaţilor din Sănătate se vor dubla. Prima
etapă este în această toamnă.
Este decizia anunţată de premierul Victor Ponta după negocierile care au avut loc,
marți, la sediul Guvernului. Şeful executivului a precizat că majorarea va fi
reglemenatată printr-o ordonanţă de urgenţă care va fi adoptată în şedinţa de
săptămâna viitoare, dar că va trebui făcută o rectificare bugetară pentru alocarea
banilor necesari. Majorarea de la 1 octombrie ar fi prima dintr-o serie care va duce la
dublarea salariilor din Sănătate în termen de doi ani.

Stiritvr.ro: Seceta scumpeşte electricitatea. Preţul energiei a crescut pe piaţa
liberă
Seceta a scumpit electricitatea vândută pe piaţa liberă. Se cumpără acum energie la un
preţ cu 20 la sută mai mare. Şi asta pentru că producţia de energie ieftină, din surse
hidro, a scăzut. Seceta a redus la jumătate debitele Dunării şi a scăzut nivelul lacurilor
de acumulare ale Hidroelectrica. Reglementatorii sistemului energetic spun însă că
românii nu vor plăti mai mult. Cel puţin nu până la finalul anului.
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Stiritvr.ro: Groapa de gunoi, mai scumpă din 2016. Autorităţile vor să
descurajeze depozitarea deşeurilor
Groapa de gunoi va fi mai scumpă de la începutul anului viitor cu 80 de lei pentru
fiecare tonă de deşeuri, iar din 2017 va ajunge la 120 de lei. Deşi ministrul Mediului
susţine că noua taxă nu îi va afecta pe cetăţeni, operatorii de salubritate spun că doar
aşa îşi vor putea recupera banii pe care îi plătesc de fiecare dată când se deplasează la
rampa de gunoi. Milioane de tone de deşeuri ajung în fiecare an la gropile de gunoi
din ţară.
Agerpres.ro : Eurostat: România, cea mai mare creștere a lucrărilor de
construcții din UE în luna iunie
România a avut cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din toate statele
membre ale Uniunii Europene în luna iunie 2015 comparativ cu luna mai 2015, cu un
avans de 3,5%, arată datele prezentate miercuri de Oficiul european de Statistică
(Eurostat).
În schimb, la nivelul Uniunii Europene (UE 28), lucrările de construcții au scăzut cu
1,1% iar în zona euro lucrările de construcții au înregistrat o diminuare de 1,9%. În
rândul statelor membre, cele mai mari scăderi ale lucrărilor de construcții s-au
înregistrat în Germania, minus 4,5%, Polonia (minus 4,3%) și Suedia (minus 2,7%) iar
cele mai mari creșteri s-au înregistrat în România (3,5%), Bulgaria (2,6%) și Marea
Britanie (2,5%).
Agerpres.ro: EXPO MILANO 2015: Importanța securității alimentare subliniată
de Ziua Mondială a Ajutorului Umanitar
Expoziția Universală Milano 2015 pune în evidență miercuri, cu ocazia Zilei
Mondiale a Ajutorului Umanitar, importanța securității alimentare. Reprezentanți ai
ONU participă miercuri dimineață la o paradă pe aleea principală a expoziției pentru a
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face un apel la 'solidaritate umană' în privința siguranței alimentare, relatează
20minutes.ch.

Lumeasatului.ro: Agromalim – 26 de ediții pentru cel mai important eveniment
agricol din Vestul României
Expo Arad, 10-13 septembrie 2015
Cu o experienţă şi tradiţie de 25 de ani în organizarea evenimentelor agricole, Camera
de Comerţ, Industrie și Agricultură a judeţului Arad propune şi în acest an o ediţie
specială pentru unul dintre cele mai importante evenimente în domeniul agriculturii
din România. Aflat la a 26-a ediţie, Târgul internaţional de agricultură, industrie
alimentară şi ambalaje Agromalim se va desfăşura în perioada 10–13 septembrie în
cadrul complexului Expo Arad standurile acoperind întreaga suprafaţă interioară
(4.500 mp) şi exterioară (30.000 mp) a acestuia.

Agerpres.ro: Ponta: Și ceilalți bugetari merită salarii mai mari; discutăm,
negociem și când putem, ne ținem de cuvânt
Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, la începutul ședinței de guvern, în
contextul majorărilor salariale pentru personalul sanitar, că și ceilalți bugetari au
dreptate atunci când solicită salarii mărite, iar Executivul va discuta și va negocia cu
aceștia, iar atunci când va putea, se va ține de cuvânt."Fac un apel către toți ceilalți
bugetari care au dreptate — și ei vor salarii mai mari și merită — să facem cum am
făcut în ultimii patru ani și ne înțelegem și negociem și discutăm și când putem, ne
ținem de cuvânt. Spre deosebire de alții care le-au tăiat salariile, noi de fiecare dată leam dat. De exemplu, la educație cred că ne-am ținut de cuvânt. În martie a intrat în
vigoare prima creștere, în octombrie intră a doua, personalul nedidactic. Deci, cu
absolut toată lumea, când ne-am înțeles și am avut banii, ne-am ținut de cuvânt", a
afirmat Ponta.
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Agerpres.ro: Ponta: Este foarte important să avem săptămâna viitoare Codul
fiscal aprobat cu 20% TVA
Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că pentru continuarea dezvoltării
economice este nevoie ca săptămâna viitoare noul Cod fiscal să fie votat în Parlament
și promulgat de președinte, având în cuprinsul său prevederea privind cota generală de
TVA de 20%, nu de 19%.
Agerpres.ro: UPDATE Administrația Prezidențială: Prioritățile legislative,
inclusiv Codul fiscal, discutate de Klaus Iohannis cu Victor Ponta
Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit miercuri cu prim-ministrul Victor Ponta, cu
care a discutat despre prioritățile legislative din toamnă, inclusiv despre Codul fiscal,
informează Administrația Prezidențială.
Potrivit surselor citate, discuțiile au vizat prioritățile legislative ale noii sesiuni
parlamentare.

Mediafax.ro: Concurenţa monitorizează iar petroliştii, să vadă dacă preţurile
reflectă ieftinirea ţiţeiului
Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa distribuţiei de carburanţi şi va verifica în ce
măsură companiile petroliere au redus preţurile la benzină şi motorină în contextul în
care preţul barilului a scăzut în ultimul an la jumătate, ajungând la circa 50 de dolari.
De altfel, la sfârşitul anului 2011 autoritatea de concurenţă a aplicat cea mai mare
amendă din istoria Concurenţei chiar acestui sector, când şase companii petroliere au
primit

o

amendă

de

aproape

880

milioane

lei

(205

milioane

euro).

Evz.ro: Piaţa imobiliară este pe val? Tot mai mulţi români cumpără locuinţe din
stadiul de proiect!
După ani de scăderi drastice, piaţa imobiliară pare a reveni la gloria de ondinioară.
Rămâne de văzut dacă este o creştere sustenabilă sau doar un foc de paie.
Pagina 31 din 40

Se poate observa în acest an o revenire a vânzărilor de imobile aflate încă în faza de
proiect, potrivit unui studiu RE/MAX România.
„Una dintre tendințele perioadei de boom imobiliar din 2006 - 2008 revine pe piaţa
locală imobiliară. Chiar dacă acum cumpărătorii au alte criterii la achiziţia unei
locuinţe, tot mai mulţi aleg să achiziționeze un imobil încă din faza incipientă, când
acesta există doar la nivel de planșetă – acest comportament fiind caracteristic în
special proiectelor foarte bine localizate”, a declarat Răzvan Cuc, Director Regional
RE/MAX România.

Evz.ro: FISCUL va ține 10 ANI evidența acestor români. VEZI despre ce este
vorba
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va păstra timp ce zece ani
datele contribuabililor care nu mai sunt în evidenţa cazierului fiscal, potrivit
unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă referitor la cazierul fiscal publicat de
Ministerul Finanţelor PubliceÎn prezent nu există reglementată obligativitatea
organizării unui istoric al contribuabililor care au avut înscrise fapte sau situaţii în
cazierul fiscal şi care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal, care să fie consultat
de către organele fiscale ori de câte ori este cazul, pentru a putea stabili
comportamentul fiscal al persoanelor care, de exemplu, îşi înfiinţează societăţi sau
sunt numite reprezentanţi legali ai societăţilor, scrie în nota de fundamentare a
proiectului de act normativ.
Agerpres.ro: Partidul Social Românesc propune revenirea la TVA de 19%
Partidul Social Românesc (PSRO) respinge proiectul de Cod fiscal propus de Guvern
și susține modificarea acestuia în sensul reducerii cotei de TVA de la 24% la 19%, iar
reducerea de 5% din CAS acordată în 2014 să fie redistribuită între angajatori (2,5%)
și angajați (2,5%), a declarat miercuri președintele formațiunii, Mircea Geoană.
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Hotnews.ro: Chiritoiu, Consiliul Concurentei: Vrem sa vedem cat de repede si in
ce masura reducerile substantiale ale pretului barilului se vor resimti in pretul la
pompa
Consiliul Concurentei monitorizeaza piata distributiei de carburanti si va
verifica in ce masura companiile petroliere au redus preturile la benzina si
motorina in contextul in care pretul barilului a scazut in ultimul an la jumatate.

"Urmarim evolutia pietei si vrem sa vedem cat de repede si in ce masura reducerile
substantiale ale pretului barilului se vor resimti in pretul la pompa. Mai monitorizam
cateva saptamani, sa se aseze lucrurile si apoi vom sti daca este cazul sa intervenim.
Urmarim datele Eurostat, preturile la noi, cu si fara taxe, si preturile in restul Uniunii
Europene", a declarat pentru Mediafax presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan
Chiritoiu.

Agerpres.ro: Guvernul a autorizat MJ să achiziționeze studii de prefezabilitate
pentru construcția a două penitenciare în Prahova și Olt
Guvernul a autorizat, miercuri, Ministerul Justiției să efectueze cheltuieli pentru
achiziția de studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare în
comuna prahoveană Berceni și în municipiul Caracal din județul Olt, informează un
comunicat remis AGERPRES de Biroul de presă al Executivului.
Potrivit sursei citate, decizia a fost luată în cadrul ședinței de guvern, fondurile
necesare achiziției celor două studii, în valoare de 1 milion de lei, fiind suportate din
bugetul aprobat al Administrației Naționale a Penitenciarelor din sumele alocate prin
Hotărârea de guvern 196/2015. Banii se vor distribui în mod egal pentru achiziția
celor două studii.
Agerpres.ro: Ponta cere începerea evaluării pierderilor din agricultură
Premierul Victor Ponta a cerut, miercuri, începerea evaluării pagubelor din agricultură
produse de seceta din acest an, pentru a se acorda ajutor celor care au înregistrat
pierderi.
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Victor Ponta i-a cerut ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, după ce a avut o
discuţie cu acesta, dar şi cu reprezentaţi ai fermierilor, să înceapă evaluarea pagubelor
produse de secetă, pentru a se adresa Comisiei Europene şi a-i despăgubi pe
agricultori.
Capital.ro: Enel Distribuţie Dobrogea alocă 4,45 milioane lei pentru instalaţii de
înaltă tensiune
Enel Distribuţie Dobrogea SA alocă, din surse proprii, 4,45 milioane lei, fără TVA,
pentru instalaţii de înaltă tensiune şi servicii de proiectare a sistemelor de energie
electrică, contractul urmând să fie încheiat pentru o perioadă de patru luni de la data
atribuirii, potrivit unui anunţ de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziţii
Publice (SEAP).
Bursa.ro: LIVIU POP:
"Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Consiliul Economic și Social este
21 august"
Ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, informează că termenul legal în
care Consiliul Economic și Social (CES) trebuie să valideze membrii propuși în
vederea constituirii noului Plen al Consiliului Economic și Social este de 30 de zile de
la intrarea în vigoare a Legii nr. 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 284/2013 privind organizarea şi funcţionarea CES.
În acest context, ministrul Liviu Pop informează partenerii sociali și civici că
trebuie să depună dosarele de candidatură la Registratura Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în atenția Departamentului
pentru Dialog Social, până la data de 21 august 2015, ora 14.00, arată un comunicat
remis azi redacţiei.
Zf.ro: CARE SUNT CELE MAI IEFTINE OFERTE PENTRU CREDITELE
IMOBILIARE STANDARD
Dobânzile la creditele imobiliare în lei forţează intrarea sub 4%, în timp ce la
euro doar ce au intrat sub 5%
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Creditele ipotecare în lei afişau la jumătatea anului o dobândă efectivă medie de
4,14% pe an, cu 1,5 puncte procentuale sub nivelul din iunie 2014, în timp ce costul
mediu la împrumuturile imobiliare acordate în euro a scăzut cu o jumătate de punct
procentual, la circa 5% pe an.
Zf.ro: CE SCRIA ZF ÎN 2014 DESPRE SALARIZAREA MEDICILOR
„Cea mai bună soluţie pentru salarizarea medicilor români: Fiscul să impoziteze
«nedreapta luare» de bani de la pacienţi“
Guvernul român a „închis ochii“ la deschiderea oferită medicilor români de către
celelalte state europene, astfel că migraţia medicilor pentru salarii de zece ori mai mari
în Europa nu va putea fi oprită câtă vreme nu se va rezolva problema salarizării în
sistemul medical, este de părere Gabriel M. Gurman, 75 de ani, profesor emerit al
departamentului de Anestezie şi Terapie intensivă din cadrul Universităţii Ben-Gurion
Nagev din Beer Şeva (Israel).
Hotnews.ro: Dan Manolescu paraseste Ministerul Finantelor. El a fost artizanul
rescrierii Codurilor Fiscal si de procedura fiscala
Dan Manolescu, secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor, va parasi institutia
incepand de la 1 septembrie, spun surse din piata. El se intoarce in mediul privat, de
unde a fost recrutat pentru a-l sprijini pe liberalul Daniel Chitoiu in reformarea
Finantelor. Cotat ca un profesionist recunoscut in domeniu, Dan este fiul Mariei
Manolescu, care de asemenea a fost secretar de stat pe legislatie fiscala in perioada
2001 - 2004 si a condus proiectul codului fiscal al Romaniei finalizat in forma initiala
in 2003 in urma unui efort fara precedent de consultare a expertilor in domeniu si a
mediului de business. "Noi am negociat atunci cu d-na Manolescu, acum cu Dan
Manolescu si speram ca, daca va avea un copil sa negociem cu el viitorul Cod
Fiscal", marturisea presedintele unui jucator din Big4 la o conferinta de profil.
Manolescu voia sa se retraga din Finante inca din luna iunie, dar a fost convins sa
ramana pana la aprobarea Codurilor in Parlament.
Agerpres.ro: Tăriceanu: BP al Senatului urmează să convoace sesiune
extraordinară pe subiectul Codului fiscal
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Președintele Senatului, copreședintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă că
Biroul permanent al Camerei superioare a Parlamentului ar putea decide, în ședința de
joi, convocarea plenului în sesiune extraordinară, lunea viitoare, pentru discutarea
proiectului Codului fiscal.
Mediafax.ro: Sobolewski: O listare a OMV Petrom la Londra prin GDR, dovadă
clară a subdezvoltării bursei locale. ASF, statul, BVB şi toate instituţiile pieţei ar
trebui să facă eforturi mai mari
O listare a OMV Petrom (SNP) la Londra utilizând certificatele de depozit (GDR) ar fi
o dovadă clară a subdezvoltării pieţei locale de capital, iar ASF, statul, BVB şi toate
instituţiile pieţei ar trebui să facă eforturi mai mari pentru dezvoltarea bursei, potrivit
şefului BVB, Ludwik Sobolewski.
Mediafax.ro: Kelemen, despre Codul fiscal: Susţinem 19% TVA. Dacă nu există
majoritate, acceptăm şi TVA de 20%
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că la
consultările tehnice privind Codul fiscal Uniunea susţine reducerea TVA la 19%, dar,
dacă nu se va întruni majoritatea pentru această propunere, va accepta şi varianta
Guvernului privind TVA de 20%.
"Noi mergem pe varianta noastră de reducere a TVA la 19%, dacă nu se va întruni
majoritatea, susţinem varianta Guvernului cu un TVA de 20%. În privinţa celorlalte 5
măsuri importate, printre care cele referitoare la taxa pe stâlp, la dividende, care
reprezintă sume considerabile, acestea pot fi amânate până în 2017", a precizat
Kelemen Hunor.
Economica.net:

Noi

reglementări

pentru

stimularea

înfiinţării

de

microîntreprinderi de către debutanţi în afaceri
Guvernul a aprobat miercuri, printr-o hotărâre, modificarea şi completarea normelor
metodologice cu privire la stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de
către debutanţi în afaceri, informează Biroul de presă al Executivului.
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Programul SRL-D: noi reglementări pentru stimularea înfiinţării de microîntreprinderi
de către debutanţi în afaceri
'Potrivit actului normativ, înscrierea proiectelor în acest program se va face exclusiv
online, pe bază de username şi parolă, în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice,
până la epuizarea bugetului alocat programului. Anterior, înscrierea online a
proiectelor se făcea în sesiune continuă. Solicitanţii care nu au acces la un computer
beneficiază pentru înscrierea online de asistenţă gratuită din partea Oficiului Teritorial
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din raza teritorială a SRL-D',
precizează Guvernul.
Hotnews.ro: Cele mai importante modificari care vizeaza Noul Cod fiscal,
inaintea negocierilor de joi (sinteza)
Desi Noul Cod fiscal nu a fost publicat in Monitorul Oficial,o sinteza a celor mai
importante modificari care vizeaza Noul Cod fiscal, a fost realizata de Cristi
Rapcencu,lector universitar la ASE, membru al CECCAR si coordonator al activitatii
in cadrul firmei de contabilitate si consultanta S&R Accounting Leader. "Consideram
ca dezbaterile care vor avea loc cu ocazia retrimiterii acestuia in Parlament vizeaza
oportunitatea reducerii TVA de la 24% la 19%. In rest, toate modificarile de fond si de
forma vor ramane asa cum au fost aprobate initial de catre Parlament in luna iunie",
mai spune Rapcencu.
Capital.ro: 63% din persoanele cuprinse în Programul Naţional de Ocupare au
fost angajate
Aproximativ 63% din numărul persoanelor estimat a fi încadrate prin Programul
Naţional de Ocupare au fost angajate în primele şapte luni ale anului, 42.119 dintre
acestea fiind tineri cu vârsta sub 25 de ani, potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă /ANOFM/, publicate miercuri.
Astfel, în primele şapte luni ale acestui an, un număr de 220.162 de persoane au fost
încadrate prin intermediul ANOFM, ceea ce reprezintă echivalentul a 63% din totalul
estimat de 350.000 persoane încadrate în Programul Naţional de Ocupare.
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Zf.ro: Un dezvoltator imobiliar spune că va construi 1.000 de apartamente cu
panouri fotovoltaice în sudul Capitalei
Dezvoltatorul imobiliar Ad Astra Partners, controlat de o firmă înregistrată în Cipru,
alături de două firme din Spania, respectiv Emiratele Arabe Unite, investesc 45 de
milioane de euro în ansamblul rezidenţial Solar aflat în sudul Capitalei, care va fi
dotat cu panouri solare fotovoltaice pentru generarea de energie verde.
Hotnews.ro: Zi critica pentru Astra Asigurari: Va intra in faliment al treilea
mare asigurator din Romania, controlat de omul de afaceri Dan Adamescu?
documente
Raport KPMG despre situatia in care se afla Astra
Majorarea de capital de care are nevoie Astra Asigurari, aflata in administrare
speciala de un an si jumatate, se incheie miercuri, 19 august, operatiune fara de
care KPMG Advisory, administratorul special, nu concepe un plan B pentru
redresarea acestei societati, controlate de omul de afaceri Dan Adamescu. Misu
Negritoiu, presedintele ASF, declara luna trecutaintr-un interviu pentru
HotNews.ro ca sunt sanse foarte bune ca Astra sa nu intre in faliment si ca sunt
investitori internationali interesati de preluarea societatii. Sub administrare
speciala, Astra, societate cu aproape 3 milioane de clienti, a trecut de la o
pierdere de 917,3 milioane lei in 2013, la un profit de 30,7 milioane lei in 2014,
dar indicatorii de lichiditate si solvabilitate s-au inrautatit.
Mediafax.ro: Guvernul a aprobat de principiu contractarea unor facilităţi de
finanţare de la BEI de 700 mil. lei
Guvernul a aprobat Acordul de principiu privind contractarea unor facilităţi de
finanţare de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) în valoare de până la 700 de
milioane de euro, fondurile fiind destinate acoperirii parţiale a contribuţiei bugetului
de stat la mai multe Programe operaţionale.

Pagina 38 din 40

Fondurile de până la 700 de milioane de euro vor fi destinate acoperirii parţiale a
contribuţiei bugetului de stat la Programul Operaţional Competitivitate, Programul
Operaţional Capital Uman şi anumite axe prioritare din Programul Operaţional
Infrastructură Mare.
Agerpres.ro: Ionuț Vulpescu: Mărirea salariilor angajaților din sistemul sanitar
este cât se poate de oportună
Ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, consideră că mărirea salariilor angajaților din
sistemul sanitar este cât se poate de oportună și va avea un impact pozitiv semnificativ
pe termen mediu și lung.
"Decizia Guvernului Ponta de a mări salariile angajaților din sistemul sanitar cu 25%,
în fiecare an, pentru a se ajunge la dublarea lor, este cât se poate de oportună și va
avea un impact pozitiv semnificativ pe termen mediu și lung. Domeniul Sănătății este
crucial pentru viitorul nostru, ca societate, iar această mărire vine să atenueze o
urgență majoră în sistem. Timp de foarte mulți ani, acest sector a fost ignorat de către
decidenții politici de la toate nivelele", a spus Vulpescu, potrivit unui comunicat de
presă remis miercuri AGERPRES.
Agerpres.ro: Vâlcea: Fabrica de bere "Alutus", vândută la bucată după 40 de
ani de existență
Fabrica de bere "Alutus", un brand vâlcean care a făcut istorie în ultimii 40 de ani, va
dispărea, în prezent lichidatorul judiciar scoțând la vânzare ultimele active ale
societății.
Potrivit unui comunicat de presă, lichidatorul judiciar al SC Bere Alutus SA Râmnicu
Vâlcea a anunțat vânzarea prin licitație publică la data de 28 august a mai multor
instalații și clădiri aparținând fostei fabrici de bere, la un preț care reprezintă 75% din
prețul de reevaluare.
Printre altele, se vând corpurile de fabricație a berii, liniile tehnologice și spațiile de
depozitare, cu valoarea de 1,18 milioane de lei, exclusiv TVA. Se vinde chiar și
centrala termică a fabricii de bere, pentru suma de 32.660 de lei.
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