RAPORT MONITORIZARE,
8 iulie
Juridice.ro: Mihai Daraban ref. promovarea externă a companiilor românești
Agerpres.ro: Teodorovici, despre situația din Grecia: Am calculat mai multe
scenarii; risc pe finanțarea României în piață
Agerpres.ro: Atena vrea să ajungă curând la un acord cu creditorii, pentru a
redeschide băncile (Reuters)
Agerpres.ro: Corina Crețu: Grecia ar putea avea pierderi în investiții de 2
miliarde euro; acum totul este suspendat
Mediafax.ro: Reportaj: Adevărul despre criza grecească
Mediafax.ro: Rata de absorbţie a fondurilor europene a crescut cu 0,4% în iunie
faţă de luna precedentă
Mediafax.ro: Guvernul va începe să lucreze în august la legea bugetului pe 2016,
pentru a o prezenta FMI şi CE
Zf.ro: ANALIZĂ ZF
Rezultatul salariilor mici şi al preţurilor europene: fiecare român lasă lunar în
hipermarketuri şi supermarketuri peste 20% din tot ce câştigă
Zf.ro: Deschiderea pieţei de energie vine cu un nou tip de factură şi cu anumite
capcane. La ce trebuie să fie atenţi cei care vor să-şi schimbe furnizorul de curent
Zf.ro: DISCURSUL LUI ADRIAN VASILESCU, CONSULTANT DE
STRATEGIE LA BNR, LA EVENIMENTUL ANIVERSAR 10 ANI CU LEUL
GREU
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„Primul nostru leu efectiv a fost greu. Din 1990, am trecut prin trei faze de
convertibilitate“
Zf.ro: ANALIZĂ
Topul integral al profiturilor şi pierderilor din sistemul bancar
Zf.ro: Tranzacţii negociate de 16 mil. lei cu acţiunile „energetice“
Zf.ro: Efectul reducerii TVA: preţurile au scăzut cu 12%
Zf.ro: Statistica reconfirmă rolul consumului de motor al creşterii economice
Zf.ro: FINANŢE PERSONALE
Investitorii încep să îşi lichideze din titlurile de stat
Zf.ro: SIF Oltenia pierde lupta pentru dividendele de la Nord, compania lui
Pogonaru
Zf.ro: Finanţarea de la UE pentru proiectele neterminate continuă în exerciţiul
2014-2020
Zf.ro: Petrolul se îndreaptă spre o piaţă de „urs“, pe care sunt aşteptate scăderi
de preţ de peste 20%
Zf.ro: Peste 11.000 din clienţii Volksbank au acceptat conversia creditelor în
franci
Zf.ro: Teodorovici vorbeşte în premieră de „măsuri compensatorii“ care să
contrabalanseze reducerile fiscale
Zf.ro: Poliţele agricole au adâncit la 64 mil. lei pierderea Gothaer
Agerpres.ro: Angajatorii români vor să recruteze programatori din Grecia
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Zf.ro: OPINIE CRISTIAN HOSTIUC, DIRECTORUL EDITORIAL AL ZF
Proiectul euro trebuie susţinut în România pentru a nu ajunge să ne întrebăm ca
grecii la ce ne foloseşte euro sau Uniunea Europeană dacă nu ne aduce
prosperitatea promisă
Zf.ro: FINANŢE PERSONALE
Raiffeisen îşi deschide fondul denominat în dolari, vizând populaţia şi firmele cu
apetit pentru investiţii în moneda americană
Zf.ro: ANALIŞTII ERSTE DESPRE RISCUL DE CONTAGIUNE CU GRECIA:
„Pieţele de acţiuni din Bulgaria şi România ar putea înregistra randamente
puternic negative”
Bursa.ro: BVB deschide în scădere
Bursa.ro: ÎN PERIOADA IANUARIE - MAI
Cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile procesatoare a scăzut cu 7,7%
Bursa.ro: INS: Afacerile din comerţul cu autovehicule au crescut cu 7,3%, în
primele cinci luni
Bursa.ro: GREXIT / DECLARAŢIE SEMNAL A UNUI CONSILIER AL LUI
PONTA:
"Eu şi prietenii mei ne-am retras banii din băncile cu capital grecesc"
Economica.net: Transgaz Mediaş începe din 15 iulie plata dividendelor pe 2014.
Valoarea dividendului brut este de 21,8 lei/acţiune
Economica.net: Erste plasează acţiunile româneşti în regim de carantină, de
teama efectelor crizei Greciei
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Economica.net: ANALIZĂ De ce a început să scârţâie industria: scăderea
investiţiilor trage în jos şi afacerile industriaşilor
Adevarul.ro: Capcanele în care vor să te prindă furnizorii de electricitate
Adevarul.ro: Afaceri la ţară: păstrăvărie. Cum se organizează şi ce investiţii sunt
necesare într-o fermă piscicolă
Adevarul.ro: ANAF atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă mascată sub
forma unui sondaj efectuat de Fisc
Jurnalul.ro: Bucureştiul face un sfert din PIB-ul României
Hotnews.ro: UPDATE Ce este si cui va folosi Initiativa pentru IMM care poate
infuza 400 milioane euro in Romania
Oradetimis.orsadestiri.ro: Cursuri GRATUITE pentru bănățenii de la sate.
CCIAT le organizează
Evz.ro: Cum poate reîncadra Fiscul o tranzacție, în urma controlului. Noile
prevederi au apărut ieri!
Agerpres.ro: Constantin (MADR): Fermierii au la dispoziție, de miercuri, încă
245 de milioane de euro prin alte 4 măsuri din noul PNDR
Agerpres.ro: Peste 54% dintre gospodăriile din România erau conectate la
Internet de acasă, în 2014 (INS)
Economica.net: Libra Internet Bank vrea să acorde credite de 250 de milioane de
lei prin două acorduri cu FEI
Economica.net: Ungurii de la MOL vor investi peste 15 milioane de euro în
România, anul acesta
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Economica.net: Un grup suedez cu afaceri de 450 de milioane de euro cumpără
fabrica Bianor de la Ploieşti
Agerpres.ro: INTERVIU/ Mititelu (BCR Asigurări de Viață): Piața de asigurări
de viață ar putea crește cu 10% în 2015;devine interesantă pentru noi jucători
Mediafax.ro: România şi Ungaria deschid noul punct de trecere a frontierei,
Nădlac II - Csanadpalota
Capital.ro: Berea la draft, mai ieftină din 10 august, după scăderea TVA la 9%.
PFA vor avea noi criterii
Agerpres.ro: Stocurile de urgență de petrol și produse petroliere ce trebuie
constituite în 2015 depășesc 1,2 milioane tep
Economica.net: Cât sunt de afectate de caniculă culturile agricole. Porumbul este
în pericol
Agerpres.ro: Nazare (PNL): România pierde 2 miliarde de euro din fondurile
europene pentru transport
Hotnews.ro: Cum se face PIB-ul in UE (scurt pamflet geostrategic)
Romanialibera.ro: Conferinta Interregionala:„Inovarea și revitalizarea mediului
rural”
Mediafax.ro: Stanoevici: Salariul pentru cei care revin în ţară nu e o problemă,
fac mai multe cu bani mai puţini
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Economica.net: Clienţii Raiffeisen Bank îşi pot verifica online partenerii de
afaceri la Centrala Incidentelor de Plăţi
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de aproximativ 25 milioane lei pe BVB
Evz.ro: Nicio surpriză: Grecia a depus o cerere oficială pentru un nou
împrumut!
Romanialibera.ro: Investiţie de 10 milioane de euro la Cluj. Ce companie oferă
clujenilor oportunități de angajare
Agerpres.ro: Corina Crețu apreciază decizia Guvernului de alocare a 100
milioane euro pentru Inițiativa pentru IMM-uri
Agerpres.ro: România a preluat președinția Organizației Intraeuropene a
Administrațiilor Fiscale
Juridice.ro: Mihai Daraban ref. promovarea externă a companiilor românești
Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat luni, 6 iulie 2015, că promovarea
externă a companiilor ar trebui să fie o prioritate pentru România, fiind necesare noi
abordări în această direcție, informează ccir.ro.
Agerpres.ro: Teodorovici, despre situația din Grecia: Am calculat mai multe
scenarii; risc pe finanțarea României în piață
Autoritățile au luat în calcul riscul unui cost mai mare în ceea ce privește finanțarea
României în piață, având în vedere situația din Grecia, a declarat, marți, ministrul
Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.
"Nu are cum să nu ne facă să ne gândim, pe toți cei care sunt foarte aproape de Grecia.
Toate instituțiile financiare sunt instituții care acționează în România în baza
prevederilor legale din România. BNR, știm foarte bine, face o monitorizare strictă,
evităm orice fel de risc pe această zonă. Singura chestiune care s-ar mai putea ridica
este cea legată de partea de finanțare a României în piață, risc care a fost luat de noi în
calcul", a spus ministrul.
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Agerpres.ro: Atena vrea să ajungă curând la un acord cu creditorii, pentru a
redeschide băncile (Reuters)
Propunerile făcute săptămâna trecută de Guvernul Greciei sunt încă în vigoare, dar au
fost efectuate unele 'îmbunătățiri', a afirmat, marți, un oficial guvernamental elen,
înaintea summit-ului miniștrilor de Finanțe din zona euro, transmite Reuters.
Aceste propuneri vor fi discutate la întâlnirile liderilor din zona euro, a anunțat
oficialul. Acesta a adăugat că Atena vrea să ajungă curând la un acord cu creditorii
internaționali, astfel încât să fie restabilită finanțarea sistemului bancar elen, care se
confruntă cu un posibil colaps, dacă restricțiile impuse săptămâna trecută nu sunt
curând ridicate.

Agerpres.ro: Corina Crețu: Grecia ar putea avea pierderi în investiții de 2
miliarde euro; acum totul este suspendat
Grecia are o absorbție a fondurilor europene de 90%, dar ar putea avea pierderi în
investiții de 2 miliarde euro, întrucât acum totul este suspendat, a declarat, marți,
comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu.
Mediafax.ro: Reportaj: Adevărul despre criza grecească
"Pe insulă nu s-a simţit criza, iar anul acesta a fost cel mai bun din punct de vedere al
numărului de turişti", îmi spunea Costas Hatziemmanouil, primarul insulei Thassos, în
toamna anului 2013, deşi nu avea o aproximare a celor care au vizitat insula. Primăria,
aflată în capitala Limenas, are aerul de provincie al instituţiilor româneşti, iar
personalul - trei personaje feminine - cărau dosare dintr-o parte în alta.
Mediafax.ro: Rata de absorbţie a fondurilor europene a crescut cu 0,4% în iunie
faţă de luna precedentă
Rata de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune a crescut cu 0,4% în iunie faţă
de luna mai, de la 54,42% la 54,82%, România reuşind astfel să atragă luna trecută
doar 76 milioane de euro, potrivit datelor postate pe site-ul Ministerului Fondurilor
Europene.
Absorbţia curentă (declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană) a crescut
cu 0,4% (76 milioane de euro) în luna iunie faţă de mai, de la 54,42% (10,371
miliarde de euro) la 54,82% (10,447 miliarde de euro).
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Mediafax.ro: Guvernul va începe să lucreze în august la legea bugetului pe 2016,
pentru a o prezenta FMI şi CE
Guvernul va începe în august să construiască legea bugetului pentru anul 2016, după
rectificarea de buget de la finele lunii iulie, astfel încât să prezinte proiectul şi
partenerilor financiari internaţionali, pentru ca FMI şi CE să-şi dea acordul, a declarat
ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.
Zf.ro: ANALIZĂ ZF
Rezultatul salariilor mici şi al preţurilor europene: fiecare român lasă lunar în
hipermarketuri şi supermarketuri peste 20% din tot ce câştigă
Fiecare român lasă lunar la casele hipermarketurilor şi supermarketurilor din România
circa 83 de euro pe alimente, produse de îngrijire personală şi îngrijirea locuinţei,
respectiv 21,6% din salariu.
Aceasta este cea mai mică sumă cheltuită de un locuitor al ţărilor Uniunii Europene în
comerţul modern, de aproape două ori mai mică decât cea lăsată de un polonez şi de
trei ori sub cea cheltuită de un austriac sau un francez. Totuşi, ponderea sumei în
totalul salariului este printre cele mai mari.
Zf.ro: Deschiderea pieţei de energie vine cu un nou tip de factură şi cu anumite
capcane. La ce trebuie să fie atenţi cei care vor să-şi schimbe furnizorul de curent
Din primăvara anului viitor toţi consumatorii de energie electrică din România vor
primi un singur tip de factură la electricitate, fie că este vorba de o garsonieră din
Bucureşti sau de Alro, în care sunt detaliate toate elementele de cost.
Odată cu deschiderea pieţei şi pentru populaţie, pentru care de la 1 iulie 50% din
energia consumată este achiziţionată la un preţ liber, vor apărea şi oferte pentru
schimbarea furnizorului. Specialiştii din domeniu avertizează însă că deja au apărut
capcanele.
Zf.ro: DISCURSUL LUI ADRIAN VASILESCU, CONSULTANT DE
STRATEGIE LA BNR, LA EVENIMENTUL ANIVERSAR 10 ANI CU LEUL
GREU
„Primul nostru leu efectiv a fost greu. Din 1990, am trecut prin trei faze de
convertibilitate“
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„Acum 10 ani, la 1 iulie 2005, leul nou nu mai era un proiect, ci o realitate. De fapt,
aveam un leu „greu“, în care încăpuseră 10.000 de lei dintre cei aflaţi în circulaţie.
Care au devenit lei vechi. Proiectul de lege trecuse de Guvern şi ajunsese în Parlament
în vara lui 2004. Pregătirile pentru denominare erau avansate.

Zf.ro: Tranzacţii negociate de 16 mil. lei cu acţiunile „energetice“
Acţiunile producătorului de gaze Romgaz (simbol bursier SNG), cele ale
transportatorului Transelectrica (TEL) şi cele ale grupului de distribuţie Electrica (EL)
au făcut obiectul unor tranzacţii negociate de tip „Deal“ în valoare cumulată de
aproape 16 milioane de lei (3,6 mil. euro) în şedinţa de ieri, 7 iulie.
Zf.ro: Efectul reducerii TVA: preţurile au scăzut cu 12%
Preţurile au scăzut în luna iunie cu 12% după reducerea TVA la alimente, susţine
ministrul agriculturii Daniel Constantin, în vreme ce ministrul finanţelor Eugen
Teodorovici afirmă că consumul alimentar ar fi crescut, în urma măsurii de mai sus, cu
17%.
Zf.ro: Statistica reconfirmă rolul consumului de motor al creşterii economice
Institutul Naţional de Statistică a reconfirmat ieri, în datele provizorii 2, avansul
important al PIB în trimestrul 1 şi rolul de motor al creşterii economice jucat de
consum, mai ales de consumul final al gospodăriilor.

Zf.ro: FINANŢE PERSONALE
Investitorii încep să îşi lichideze din titlurile de stat
Un pachet de o mie de titluri de stat cu scadenţa în anul 2021 şi cu o dobândă fixă de
5,95% pe an a fost transferat în şedinţa de ieri pentru o sumă de 11,335 milioane de
lei, în cadrul unei singure tranzacţii.
Preţul la care au fost transferate titlurile a fost cu 5% mai mare decât referinţa
anterioară, din mai 2013, când a avut loc cea mai recentă tranzacţie cu titlurile de stat
B2106A.
Zf.ro: SIF Oltenia pierde lupta pentru dividendele de la Nord, compania lui
Pogonaru
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Acţionarii Nord SA (simbol bursier NORD), societate de tip holding care controlează
mai multe firme nelistate, au votat cu majoritate de voturi împotriva distribuirii de
dividende de circa 5,5 milioane de lei din profiturile nerepartizate din anii 2012, 2013
şi 2014.

Zf.ro: Finanţarea de la UE pentru proiectele neterminate continuă în exerciţiul
2014-2020
Proiectele mari de infrastructură care au beneficiat de fonduri europene în programul
2007-2 013 şi care nu pot fi terminate până la finalul anului ar putea primi finanţare
pentru a doua fază a acestora din programul 2014 - 2020, însă în anumite condiţii,
potrivit europarlamentarului Corina Creţu.
Zf.ro: Petrolul se îndreaptă spre o piaţă de „urs“, pe care sunt aşteptate scăderi
de preţ de peste 20%
Scăderea de ieri a preţului petrolului, după cel mai abrupt declin de o singură zi din
ultimele cinci luni, a adus material primă aproape de o piaţă bear. Printre factorii care
presează cotaţiile sunt criza grecească şi şansele tot mai mari ca Iran să ajungă la un
acord cu puterile internaţionale în ceea ce priveşte dezvoltarea industriei sale nucleare
şi ridicarea embargoului internaţional, scrie Financial Times.
Zf.ro: Peste 11.000 din clienţii Volksbank au acceptat conversia creditelor în
franci
Aproximativ 60% din clienţii Volksbank cu credite în franci elveţieni, adică peste
11.000 de persoane sau companii, au acceptat oferta de conversie în lei sau euro care
presupune un discount de 22,5% din soldul împrumutului, potrivit informaţiilor
transmise de Banca Transilvania, acţionarul Volksbank.
Zf.ro: Teodorovici vorbeşte în premieră de „măsuri compensatorii“ care să
contrabalanseze reducerile fiscale
Ministrul finanţelor Eugen Teodorovici susţine că bugetul pe 2016 va fi construit
astfel încât să respecte ţinta de deficit asumată de 1,2% din PIB, plus o deviaţie
temporară de 0,5 puncte, cu condiţia ca între timp să fie identificate „măsuri
compensatorii“ care să contrabalanseze impactul relaxărilor fiscale cuprinse în Codul
fiscal ce va intra în vitoare anul viitor.
Zf.ro: Poliţele agricole au adâncit la 64 mil. lei pierderea Gothaer
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Poliţele de asigurări agricole au avut cea mai mare pondere în despăgubirilor de 63
milioane de lei achitate anul trecut de Gothaer şi care au reprezentat trei sferturi din
totalul primelor subscrise de asigurător. Compania a avut anul trecut o pierdere de 46
mil. lei, a treia cea mai mare din piaţă.

Agerpres.ro: Angajatorii români vor să recruteze programatori din Grecia
Deficitul mare de candidaţi în sectorul IT îi determină pe angajatorii români să se uite
pe alte pieţe pentru a face faţă cererilor clienţilor, a spus la ZF Live Daniela Miriţescu,
recruitment manager în cadrul firmei de recrutare şi închiriere de forţă de muncă
temporară APT.
Zf.ro: OPINIE CRISTIAN HOSTIUC, DIRECTORUL EDITORIAL AL ZF
Proiectul euro trebuie susţinut în România pentru a nu ajunge să ne întrebăm ca
grecii la ce ne foloseşte euro sau Uniunea Europeană dacă nu ne aduce
prosperitatea promisă
„Înainte să vedem ce am câştigat şi ce am pierdut în cei 10 ani de la tăierea celor
patru zerouri din coada leului, haide să ne amintim cum a fost la lansarea Leului Greu
în 2005 (puteţi să vedeţi filmul pe www.zf.ro). A fost cel mai frumos eveniment făcut
de ZF şi este al treilea cel mai important eveniment pentru România de după 1989,
după NATO şi intrarea în Uniunea Europeană. Şi nu ar trebui să uităm acest lucru.
Până la adoptarea euro, leul greu este moneda noastră, este moneda europeană
convertibilă, de care trebuie să fim mândri.
Acum, noi, Ziarul Financiar, împreună cu BCR, care ne-a susţinut proiectul şi pentru
care le mulţumesc, am încercat să vedem ce s-a întâmplat în cei 10 ani cu leul greu
prin intermediul a 50 de grafice. Toate graficele le găsiţi în suplimentul pe care l-am
realizat şi cred că trebuie să vă uitaţi peste ele, pentru că analizează un deceniu de leu
greu.
Zf.ro: FINANŢE PERSONALE
Raiffeisen îşi deschide fondul denominat în dolari, vizând populaţia şi firmele cu
apetit pentru investiţii în moneda americană
Raiffeisen Asset Management, al doilea cel mai mare manager de active de pe piaţa
locală, are în plan să îşi transforme fondul denominat în dolari din fond închis cu
emisiune săptămânală în fond deschis de investiţii cu emisiune zilnică, crescându-i
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astfel accesibilitatea şi lichiditatea. Valuta americană s-a apreciat cu 8% faţă de leu în
acest an.

Zf.ro: ANALIŞTII ERSTE DESPRE RISCUL DE CONTAGIUNE CU GRECIA:
„Pieţele de acţiuni din Bulgaria şi România ar putea înregistra randamente
puternic negative”
Analiştii grupului austriac Erste Bank recomandă investitorilor în acţiuni o
„subexpunere moderată” (moderate underweight) pe pieţele din România şi Bulgaria,
din cauza temerilor privind contagiunea cu situaţia din Grecia prin intermediul
sistemului bancar.
Bursa.ro: BVB deschide în scădere
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de tranzacţionare de
astăzi.
Indicele BET, al celor mai lichide zece acţiuni, coboară cu 0,15% fiind cotat la
7.206,09 puncte.
Indicele BET Plus, introdus pe 23 iunie, scade, de asemenea, cu 0,14%, la 1.059,44
puncte. BET-FI, indicele celor cinci societăţi de investiţii financiare plus Fondul
Proprietatea, se micşorează, totodată, cu 0,04%, atingând valoarea de 29.613,76
puncte.
Indicele BET Total Return se depreciază cu 0,14%, la 8.178,48 puncte.
Bursa.ro: ÎN PERIOADA IANUARIE - MAI
Cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile procesatoare a scăzut cu 7,7%
Cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile procesatoare a scăzut cu 31.148 tone
(-7,7%), în primele cinci luni din acest an faţă de perioada similară a anului trecut,
potrivit Institutului Naţional de Statistică.
Producţia principalelor produse lactate a crescut în perioada 1 ianuarie - 31 mai
2015 faţă de perioada 1 ianuarie - 31 mai 2014: smântână de consum cu 2773 tone
(+11,6%), lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut şi altele) cu 3967 tone (+5,4%), lapte de
consum cu 5555 tone (+5,1%), unt cu 131 tone (+3,1%), brânzeturi, inclusiv cantitatea
de brânză obţinută exclusiv din lapte de vacă (86,5% din producţia totală de
brânzeturi) cu 215 tone (+0,7%).
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Bursa.ro: INS: Afacerile din comerţul cu autovehicule au crescut cu 7,3%, în
primele cinci luni
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în
perioada 1 ianuarie - 31 mai 2015 faţă de perioada similiară a anului trecut, atât ca
serie brută cu 7,3% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de
sezonalitate cu 8,1%.
Această majorare a fost datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule
(+17,3%), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+6,5%) şi la comerţul cu
motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
(+5,0%). Scăderi s-au înregistrat la activităţile provenite din comerţul cu piese şi
accesorii pentru autovehicule (-4,0%).
Bursa.ro: GREXIT / DECLARAŢIE SEMNAL A UNUI CONSILIER AL LUI
PONTA:
"Eu şi prietenii mei ne-am retras banii din băncile cu capital grecesc"
Sergiu Oprescu: "Retragerile de la Alpha Bank au crescut peste medie, dar sunt în
parametri normali"
* Steven van Groningen: "O singură bancă poate că nu rezistă la o panică, dar un
sistem bancar cu siguranţă rezistă"
Deşi BNR îi asigură pe cetăţeni că depozitele lor sunt în siguranţă, declaraţiile
unor politicieni ar putea crea panică în rândul deponenţilor, ceea ce ar conduce la
retrageri masive de bani din bănci. Este cunoscut faptul că o bancă poate să se
dezechilibreze foarte uşor, în momentul în care deponenţii vin în număr mare să-şi
ceară banii. În condiţiile în care, în Grecia, băncile sunt încă închise, mass-media
transmite informaţii alarmante despre situaţia de acolo, iar patru bănci importante din
sistemul nostru bancar au acţionariat grecesc, mesajele venite din partea politicienilor
pot influenţa semnificativ deciziile populaţiei.
Economica.net: Transgaz Mediaş începe din 15 iulie plata dividendelor pe 2014.
Valoarea dividendului brut este de 21,8 lei/acţiune
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz va începe din 15 iulie plata
dividendelor aferente exerciţiului financiar 2014 prin intermediul Depozitarului
Central şi al BRD Groupe Societe Generale - agentul de plată desemnat, a anunţat,
marţi, compania.
Potrivit unui comunicat al Transgaz, publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti
(BVB), valoarea dividendului brut este de 21,8 lei/acţiune, iar impozitul pe dividende
va fi reţinut la sursă şi virat la bugetul statului în cotele prevăzute de lege.
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Economica.net: Erste plasează acţiunile româneşti în regim de carantină, de
teama efectelor crizei Greciei
Analiştii de la Erste Group Research au plasat acţiunile româneşti în regim de
carantină şi recomandă investitorilor o atitudine în cel mai bun caz neutră faţă de
acestea, din cauza îngrijorării că Bursa din Bucureşti ar putea avea de suferit din cauza
problemelor Greciei. Fondul Proprietatea şi Romgaz au fost scoase din topul celor
mai promiţătoare 10 acţiuni din Europa Centrală şi de Est.
Economica.net: ANALIZĂ De ce a început să scârţâie industria: scăderea
investiţiilor trage în jos şi afacerile industriaşilor
Consecinţele scăderii investiţiilor se văd în statisticile privind afacerile companiilor
din industrie În fiecare din primele cinci luni ale acestui an, atât vânzările, cât şi
cererea de produse industriale au scăzut sau au avut creşteri nesemnificative. Motivul:
reducerea investiţiilor şi orientarea resurselor către consum. Mai multe ramuri
principale ale industriei româneşti, care aveau creşteri lunare şi cu două cifre în anul
2014, au început să dea rateuri serioase în prima parte a anului 2015.
Adevarul.ro: Capcanele în care vor să te prindă furnizorii de electricitate
Consumatorii casnici trebuie să fie foarte atenţi la condiţiile specificate în contracte
dacă vor să-şi schimbe furnizorul de energie Eliminarea taxei radio-TV, scutirea de la
plata certificatelor verzi şi a taxei de cogenerare sau promisiunea unor pene mai puţine
sunt principalele capcane pe care furnizorii de energie le întind consumatorilor care
vor să îşi schimbe compania care îi alimentează. Românii îşi pot schimba furnizorul
de energie electrică însă, odată cu liberalizarea treptată a pieţei, apar tot soiul de
„oferte“ care sună bine la prima vedere, dar care conţin mai multe capcane.
Adevarul.ro: Afaceri la ţară: păstrăvărie. Cum se organizează şi ce investiţii sunt
necesare într-o fermă piscicolă
Producţia unei păstrăvării oscilează în jurul valorii de 40 de kilograme pe metrul cub
de apă anual Afaceri la ţară: păstrăvărie. O păstrăvărie se poate dezvoltă cu uşurinţă în
numeroase zone, mai ales în mediul rural. În funcţie de configuraţia terenului,
costurile pot fi mai mici sau mai mari, totul e să ai la bază un plan de afaceri bine pus
la punct. Vă prezentăm câteva detalii necesare dezvoltării unei afaceri cu o
păstrăvărie. Specialiştii spun că valoarea investiţiei nu depinde numai de aspectul
general al păstrăvăriei, ci şi de structura solului sau de distanţa faţă de punctul de
aprovizionare cu materiale de construcţie.

Pagina 14 din 22

Adevarul.ro: ANAF atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă mascată sub
forma unui sondaj efectuat de Fisc
Mai mulţi contribuabili au reclamat că le-au fost cerute informaţii confidenţiale printrun sondaj telefonic atribuit Fiscului Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
(ANAF) atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă, după ce mai mulţi contribuabili
au reclamat că le-au fost cerute informaţii confidenţiale printr-un sondaj telefonic
atribuit Fiscului. ANAF precizează că efectuează în această perioadă un singur sondaj
de opinie, derulat telefonic, care nu cuprinde întrebări referitoare la date ale
contribuabililor legate de conturi bancare, carduri asociate conturilor deschise sau de
cuantumul datoriilor la bugetul de stat. Sondajul efectuat de ANAF are ca obiectiv
evaluarea efectelor şi rezultatelor campaniei media în desfăşurare, iar singurele
întrebări din chestionar care vizează detalii legate de companie sunt legate de anul de
înfiinţare, codul CAEN, numărul mediu de angajaţi, cifra de afaceri, în ce localitate şi
judeţ se află sediul firmei şi ce fel de contribuabil este (mare, mijlociu, mic).
Jurnalul.ro: Bucureştiul face un sfert din PIB-ul României
Capitala a produs 143 miliarde de lei din PIB-ul total de 596,7 miliarde de lei realizat
în România la nivelul unui an. Asta înseamnă că Bucureştiul contribuie cu aproape un
sfert la economia ţării, cam cât ultimele 20 de judeţe.
Bucureştiul este urmat de Timiş, Cluj, Constanţa, Braşov, Prahova şi Ilfov. Cele mai
mare şase judeţe, care se plasează pe locurile 2-7, au împreună o economie de 140,9
mld. de lei, cu puţin sub PIB-ul Capitalei. Datele sunt la nivelul anului 2012, calculate
în 2015, de atunci PIB-ul a crescut până la 163,1 mld. de lei, însă nu s-au produs
schimbări în structura regională. Cele mai valoroase judeţe sunt cele unde există unul
sau două oraşe mari care atrag investitorii, activitate industrială prosperă, ramuri
economice aducătoare de profituri, dar care au şi o populaţie mare, economia judeţului
bazânduse şi pe consumul intern. De precizat că, nici bogații noştri nu se pot compara
cu țările dezvoltate ale Europei. România figurează în topul țărilor cu cel mai mic
PIB/cap de locuitor.
Hotnews.ro: UPDATE Ce este si cui va folosi Initiativa pentru IMM care poate
infuza 400 milioane euro in Romania
Guvernul a decis recent sa aplice facilitate europeana numita Initiativa pentru
IMM dupa discutii care au durat aproape jumatate de an. Subiectul a fost discutat
marti, 7 iulie de Comisarul european Corina Cretu si Ministrul de Finante Eugen
Teodorovici. Pe scurt, mecanismele pe care le propune duc la credite acordate in
conditii avantajoase firmelor mici si mijlocii, fiind asteptat un efect multiplicare de 4
ori.
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Oradetimis.orsadestiri.ro: Cursuri GRATUITE pentru bănățenii de la sate.
CCIAT le organizează
O nouă șansă pentru persoanele care locuiesc la sat și nu au un loc de muncă. Camera
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, partener coordonator al proiectului
“RuralNet – Centru de orientare în carieră şi consultanţă non-agricolă”, cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, continuă organizarea cursurilor gratuite de formare profesională și
calificare în domenii non-agricole destinate persoanelor din mediul rural.
Evz.ro: Cum poate reîncadra Fiscul o tranzacție, în urma controlului. Noile
prevederi au apărut ieri!
Prevederile de la art. 11 alin. (1) din Codul fiscal sunt foarte lejere în favoarea
autorității fiscale, acestea având dreptul să nu ia în considerare o tranzacție ce nu are
scop economic, explică consultanții de la Benta Consult.
Agerpres.ro: Constantin (MADR): Fermierii au la dispoziție, de miercuri, încă
245 de milioane de euro prin alte 4 măsuri din noul PNDR
Fermierii români vor avea la dispoziție, începând de miercuri, încă 245 de milioane de
euro prin alte patru măsuri care se deschid din noul Program Național de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2014 - 2020, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin.
Agerpres.ro: Peste 54% dintre gospodăriile din România erau conectate la
Internet de acasă, în 2014 (INS)
Mai mult de jumătate dintre gospodăriile din România aveau acces, în 2014, la rețeaua
de Internet direct de acasă, aproape 71% dintre acestea fiind concentrate în mediul
urban, arată datele Institutului Național de Statistică /INS/, consultate de AGERPRES.
"Interesul manifestat pentru conectarea la Internet este influențat, însă, de posibilitățile
oferite în plan teritorial de furnizorii acestui serviciu și de disponibilitatea financiară
pe care fiecare gospodărie o are. Transpunerea acestora în decizia de conectare la
rețeaua de Internet poate explica decalajele mari întâlnite între mediul urban și cel
rural', se notează în documentul citat.
Pagina 16 din 22

Economica.net: Libra Internet Bank vrea să acorde credite de 250 de milioane de
lei prin două acorduri cu FEI
Libra Internet Bank intenţionează să finanţeze, în perioada următoare, aproape 2.000
de întreprinderi mici şi mijlocii, cu o sumă totală de 250 de milioane de lei, în baza a
două acorduri semnate, miercuri, cu Fondul European de Investiţii, a anunţat
directorul general al băncii, Emil Bituleanu.
'Prin cele două acorduri semnate astăzi (miercuri - n. r.), Cosme, de garantare, şi
Progress, de finanţare, estimăm că vom acorda credite în valoare de 250 de milioane
de lei unui număr de peste 1.600 de firme mici. Chiar spre 2.000 de IMM-uri finanţate
sper să mergem', a explicat Bituleanu.
Economica.net: Ungurii de la MOL vor investi peste 15 milioane de euro în
România, anul acesta
MOL România are planificate pentru acest an investiţii de peste 15 milioane de euro,
cifră care nu include achiziţia benzinăriilor de la ENI, a declarat, miercuri, Kinga
Daradics, Country Chairman & CEO MOL România, într-o întâlnire cu presa.
'Investiţiile preconizate anul acesta sperăm să fie un pic mai mari de 15 milioane de
euro. Acestea nu conţin nimic din ce înseamnă partea de valoare de tranzacţie cu ENI.
Aceste investiţii pot să meargă în logistică, în proiecte pe linie business-to-business,
pe linie de retail, pentru eficientizare', a explicat Kinga Daradics.
Economica.net: Un grup suedez cu afaceri de 450 de milioane de euro cumpără
fabrica Bianor de la Ploieşti
Grupul suedez Rosti, cu vânzări anuale de 400 de milioane de euro, a cumpărat
producătorul Bianor, specilizat în turnarea prin injecţie a maselor plastice, prezent cu o
fabrică la Ploieşti din 2013.
Compania Bianor a fost fondată în 1997 în urma unui parteriat olandezo-polonez la
Bialystock, în nord estul Varşoviei, unde a deschis prima fabricp. A doua unitate de
producţie a fost deschisă în România, la Ploieşti, în 2013. Cele două fabrici au o
suprafaţă combinată de 20.000 mp şi depozite adiţionale de 12.000 mp.
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Agerpres.ro: INTERVIU/ Mititelu (BCR Asigurări de Viață): Piața de asigurări
de viață ar putea crește cu 10% în 2015;devine interesantă pentru noi jucători
Piața de asigurări de viață ar putea crește cu 10% în acest an, de la un nivel de 1,64
miliarde lei în 2014, pe fondul unui context favorabil dat de creșterea activității de
creditare în sectorul retail, o ușoară îmbunătățire a puterii de cumpărare a românilor, la
care se adaugă efectul de bază, a declarat Sorin Mititelu, președintele Directoratului
BCR Asigurări de Viață, într-un interviu acordat AGERPRES.
Mediafax.ro: România şi Ungaria deschid noul punct de trecere a frontierei,
Nădlac II - Csanadpalota
România şi Ungaria vor deschide punctul de trecere a frontierei Nădlac II Csanadpalota, destinat traficului de persoane şi mărfuri, care nu va include transportul
de mărfuri ce trebuie controlate fitosanitar şi veterinar, transportul de mărfuri
periculoase, precum şi tranzitul vehiculelor lente.
Guvernul a apobat, miercuri, printr-o hotărâre, deschiderea acestui nou punct de
trecere a frontierei.
Capital.ro: Berea la draft, mai ieftină din 10 august, după scăderea TVA la 9%.
PFA vor avea noi criterii
Cota redusă de TVA de 9% se va aplica şi pentru berea la draft, începând cu 10 august.
Din data de 10 iulie, vor intra în vigoare noi criterii pentru definirea activităţilor
independente: PFA, PFI, profesii libere, drepturi de autor.
Agerpres.ro: Stocurile de urgență de petrol și produse petroliere ce trebuie
constituite în 2015 depășesc 1,2 milioane tep
Stocurile minime de țiței și produse petroliere, constituite exclusiv ca stocuri de
urgență, vor trebui să totalizeze, în 2015, 1.205.506 tone echivalent petrol, nivel ce va
fi menținut și anul viitor, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe siteul Ministerului Energiei.
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Aceste stocuri trebuie constituite de opt operatori economici, și anume: OMV Petrom
(506.712 tep), Rompetrol Rafinare (344.114 tep), Petrotel Lukoil (189.708 tep), Oscar
Down Stream (73.044 tep), Mol România Petroleum Products (83.374 tep), Socar
Petroleum (2.256 tep), Mayaro Carb 3.744 tep) și Air BP Sales Romania (1.554 tep).
Economica.net: Cât sunt de afectate de caniculă culturile agricole. Porumbul este
în pericol
Patru judeţe din partea de vest şi nord-vest a ţării sunt zilele acestea sub cod portocaliu
de caniculă. Sunt zone cu producţii importante de cereale şi oleaginoase, care pot fi
afectate dacă în următoarele zile nu plouă. Porumbul este în pericol.
Directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) Ion Sandu declara luni, 6
iulie, că nu este exclus ca miercuri să fie emis cod roşu de caniculă în judeţele din vest
şi nord-vest, România urmând să treacă prin intervale scurte de coduri portocalii sau
roşii de caniculă alternate cu furtuni. Judeţerle afectate sunt Timiş, Arad, Bihor şi Satu
Mare, zone cunoscute pentru potenţialul lor agricol şi unde recoltarea culturilor de
toamnă a început deja. În total, anul trecut, fermierii din cele patru judeţe care suferă
de caniculă au cultivat peste 1,2 milioane de hectare şi au produs 2,2 milioane de tone
de porumb şi aproximativ 1,3 milioane de tone de grâu.
Agerpres.ro: Nazare (PNL): România pierde 2 miliarde de euro din fondurile
europene pentru transport
Vicepreședintele PNL Alexandru Nazare atrage atenția că România pierde 2 miliarde
de euro din fondurile europene pentru transport, iar din fondurile europene alocate
pentru acest domeniu au fost cerute în 2015 la decontare 14 milioane de euro.
"În loc să participe la inaugurarea autostrăzii de la Nădlac premierul Ponta ar trebui să
își facă timp pentru a vedea camioanele care stau blocate pe centura București sau pe
Sibiu-Pitești, autostrada care se surpă lângă Sibiu pentru că a fost inaugurată la
presiunile sale în campania electorală sau lucrările care stagnează pentru autostrada
dintre Lugoj și Deva. Degeaba inaugurăm trecerea pe autostradă dintre România și
Ungaria dacă nu avem funcțional întreg coridorul de transport dinspre Constanța spre
granița de vest, gâtuind astfel dezvoltarea economică a României. Premierul Ponta
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este direct responsabil pentru modul dezastruos în care au fost gestionate proiectele de
autostrăzi în ultimii 3 ani", a declarat Nazare, potrivit unui comunicat remis miercuri
AGERPRES.
Hotnews.ro: Cum se face PIB-ul in UE (scurt pamflet geostrategic)
Grecia imprumuta pe 10 ani de la germani, francezi, romani si italieni 100 de vaci
grase (cate 25 de vaci/natiune) pentru refacerea septelului. A doua zi dupa ce le
primeste, le taie si le mananca. Se canta, se danseaza, se sparg farfurii. La scadenta,
reprezentantii guvernului grec spun cu o mina extrem de serioasa ca vitele au fugit
din tarcuri si ca oricum, nu mai sunt de gasit.
Romanialibera.ro: Conferinta Interregionala:„Inovarea și revitalizarea mediului
rural”
S.C. CORTECH MED S.R.Lîn calitate de beneficiar, împreună cu S.C. INDUSTRIAL
EUROSTAR S.L.R, S.C. DECORSIM S.R.L si S.C. EGREGOR MARKETING
S.R.L. în calitate de parteneri, implementează, începând cu 30.05.2014-30.09.2015,
proiectul POSDRU „Inovarea și revitalizarea mediului rural” ID 126607.
Mediafax.ro: Stanoevici: Salariul pentru cei care revin în ţară nu e o problemă,
fac mai multe cu bani mai puţini
Secretarul de stat în Ministerul Culturii Bogdan Stanoevici a declarat, miercuri, că
salariul nu este o problemă pentru românii care doresc să revină în ţară, explicând că
aceştia au acasă mult mai multe lucruri de făcut, cu mult mai puţini bani.
Secretarul de stat în Ministerul Culturii Bogdan Stanoevici, fost ministru delegat al
românilor de pretutindeni, a precizat, miercuri, că, potrivit unor anumite studii făcute
de Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS), 85% dintre studenţii români şi din
R. Moldova care studiază în străinătate îşi doresc să revină în ţară.
Economica.net: Clienţii Raiffeisen Bank îşi pot verifica online partenerii de
afaceri la Centrala Incidentelor de Plăţi
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Raiffeisen Bank oferă clienţilor companii posibilitatea de a accesa direct datele din
Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) de la Banca Naţională a României prin platforma
electronică de tranzacţionare a băncii, pentru a verifica bonitatea şi capacitatea de
plată a partenerilor comerciali.
'În prima săptămână de la lansarea serviciului, volumul de interogări CIP prin online a
atins 40%, raportat la numărul mediu lunar de interogări făcute clasic, prin agenţiile
Raiffeisen Bank. În cazul clienţilor cu număr mare de parteneri, interogarea online
este posibilă prin import de fişiere', informează, miercuri, banca, într-un comunicat.
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de aproximativ 25 milioane lei pe BVB
Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat, în prima parte a
şedinţei de tranzacţionare de astăzi, o lichiditate de aproximativ 25 milioane lei (5,76
milioane euro).
La orele prânzului, BVB era în scădere. Indicele BET coboară cu 0,36%, ajungând
la valoarea de 7.190,78 puncte, la fel ca indicele BET Total Return, care se micşorează
cu 0,36%, la 8.160,60 puncte. BET-FI se depreciază cu 0,49%, până la 29.478,76
puncte.
Evz.ro: Nicio surpriză: Grecia a depus o cerere oficială pentru un nou
împrumut!
Grecia a depus o cerere oficială pentru un acord de împrumut cu Mecanismul
European de Stabilitate (ESM).
Informaţia a fost transmisă miercuri de un purtător de cuvânt al Fondului de salvare al
zonei euro, transmite Reuters, preluată de Agerpres.
Romanialibera.ro: Investiţie de 10 milioane de euro la Cluj. Ce companie oferă
clujenilor oportunități de angajare
Investiţie de 10 milioane de euro la Cluj. Ce companie oferă clujenilor oportunități de
angajare
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O companie germană, Henschel, îşi va deschide o fabrică în parcul industrial din
comuna Jucu şi caută acum 100 de muncitori. Investiția nemților se ridică la 10
milioane de euro, relatează Digi24.
Agerpres.ro: Corina Crețu apreciază decizia Guvernului de alocare a 100
milioane euro pentru Inițiativa pentru IMM-uri
Comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, apreciază decizia
Guvernului de a aloca 100 milioane de euro din Programul Operațional Regional în
favoarea Inițiativei pentru IMM-uri, care își propune să sprijine întreprinderile mici și
mijlocii în vederea unui acces mai facil la finanțare, se arată într-un comunicat de
presă remis, miercuri, AGERPRES.
"Inițiativa pentru IMM-uri nu necesită co-finanțare din partea bugetelor naționale sau
regionale. Fără a afecta bugetul național, Inițiativa pentru IMM-uri va stimula crearea
locurilor de muncă și creșterea economică în România", a spus Crețu.
Agerpres.ro: România a preluat președinția Organizației Intraeuropene a
Administrațiilor Fiscale
România a preluat, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF),
președinția Organizației Intraeuropene a Administrațiilor Fiscale, pentru o perioadă de
un an, în cadrul celei de-a XIX-a Adunări Generale a Organizației (IOTA), care a avut
loc la începutul acestei luni la Rotterdam, se arată într-un comunicat al ANAF
transmis, miercuri, AGERPRES.
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