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Capital.ro: CA Immo a început construcţia turnurilor din zona Orhideea
Curier.ro, preluat de ziare.com: Administraţia locală nu oferă nimic unui investitor
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la Piteşti:
Camera de Comerţ şi Industrie Argeş a organizat, ieri, o conferinţă cu tema „Economia
argeşeană - provocări şi oportunităţi“. Alături de George Caval, preşedintele acestei
instituţii, au fost prezenţi Mihai Daraban - preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, Traian Caramanian - Secretarul General al Camerei de Comerţ şi Industrie a
României şi Florin Tecău - preşedintele CJ Argeş. Întîlnirea de la Piteşti face parte dintrun plan mai vechi al CCIR, de a vizita toate Camerele din ţară.
Ziarulargesul.ro, preluat de ziare.com, stirimuntenia.net, i-ziare.ro: La CCI Argeş
au poposit şefii, dar fără soluţii concrete pentru mediul de afaceri
Într-un periplu anunţat ce vizează mai toate judeţele din ţară, şefii Camerei de Comerţ şi
Industrie România au poposit ieri la CCI Argeş şi au subliniat câteva dintre problemele
economice cu care ne confruntăm. Din păcate, nu au venit şi cu soluţii.
Ziarulargesenilor.ro: Presedintele Camerei de Comert, in Arges! Firmele autohtone
“pierd teren”! “Rutina economica”, in Romania!
Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, a fost astazi
prezent in judetul Arges, alaturi de secretarul general al CCI, Traian Caramanian, tinand o
conferinta de presa alaturi de George Caval, noul presedinte al CCI Arges.

Bzb.ro: Peste 1.300 de firme braşovene vor primi premii pentru activitatea din 2014
1.300 de firme braşovene vor fi premiate, pe 15 octombrie, în cadrul Topului Naţional al
Firmelor, faza judeţeană, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov. Firmele
admise în acest top au avut, anul trecut, profit din exploatare, o cifră de afaceri de minim
100.000 de lei pentru microîntreprinderi şi de minim 250.000 lei pentru celelalte entităţi.

Graiulsalajului.ro: Zalăul a fost gazda Summitului de Integritate pentru
Prosperitate
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Summitul de integritate pentru prosperitate, proiect co-finanțat de Uniunea Europeană
prin programul specific "Prevenirea și Combaterea Infracționalității", a ajuns ieri în cea
de-a patra sa etapă la Zalău, reunind personalități de vârf din mediul antreprenorial și
oameni de afaceri. Evenimentul a fost organizat de Transparency Internațional România,
Asociația Română pentru Transparență, Griffiths School of Management și Rotary
International - Rotary District 2241 Romania & Republica Moldova. Obiectivul este
promovarea unui model de antreprenori pe care tinerii antreprenori să-l poată integra
exemplului propriu. Conferința a fost deschisă de dr. ec. Vasile Pădurean, președintele
Camerei de Comerț și Industrie a Județului Sălaj, care a subliniat cât de important este
pentru mediul de afaceri și pentru economie un comportament antreprenorial integru.
Adevarul.ro: Oportunităţile de afaceri din Oradea, promovate la un târg
internaţional din Germania
Targul Expo Real 2015 Oradea îşi promovează oportunităţile de afaceri la Târgul
Internaţional de Imobiliare şi Investiţii Expo Real 2015, ce are loc în perioada 5 – 7
octombrie, la Munchen. În cadrul acestui târg, unde România are un stand rezervat,
Eurobusiness Parc Oradea îşi prezintă oportunităţile de investiţii pentru companiile care
vor să vină în Oradea şi facilităţile acordate de administraţia locală celor care aleg să-şi
dezvolte afacerile în parcurile industriale din oraş. Oradea este reprezentată la Expo Real
2015 de către Delia Ungur, directorul general al Eurobusiness Parc, şi Liana Boangiu,
manager resurse umane.

Ziaruldeiasi.ro: Camera de Comerţ vrea să afle care sunt cele mai căutate meserii
din judeţ
Camera de Comerţ şi Industrie încearcă să identifice profesiile la mare căutare în
economia judeţului pentru a lansa noi cursuri de formare profesională. „Vom lansa o
amplă acţiune de identificare a nevoii reale de formare a resursei umane necesare
economiei judeţului.
Monitoruldevaslui.ro: Creste numãrul participantilor la Festivalul Vinului de la
Vaslui
Primãria Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui si Camera de Comert, Industrie si Agriculturã
(CCIA) Vaslui sunt in plinã activitate de organizare a Festivalului Viei si Vinului. Panã la
aceastã datã, pe lista participantilor care au confirmat prezenta la festival au fost trecuti
producãtori din judetele Iasi, Vrancea, Buzãu si din Republica Moldova. Organizatorii isi
doresc ca evenimentul din acest an sã reprezinte un „cap de pod” pentru urmãtoarele
editii, astfel incat manifestarea sã se inscrie, din start, cu succes pe harta evenimentelor
de profil din Romania. „Va iesi, cu sigurantã, o treabã bunã. Vasluiul are traditie in
vinificatie si putem aminti vinurile de exceptie care se fac la Tutova, Berezeni sau
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Bunesti-Averesti. Avem agenti economici care exportã in China peste un milion de sticle
de vin si concureazã cu cele mai bune vinuri europene.

Agerpres.ro: Gabriel Biriș: Investițiile sunt la minime istorice; punem gaz pe foc, în
loc să le stimulăm
Investițiile sunt la minime istorice, iar autoritățile ar trebui să încurajeze stimularea
acestora, a declarat, joi, Gabriel Biriș, partner Biriș Goran, într-o conferință pe fiscalitate.
"Modul în care se transferă bunăstarea nu este unul care să genereze foarte mult
optimism. Noi în această fuziune creată de o aparentă bunăstare deja am început să
repetăm greșelile trecutului. Adică punem gaz pe foc, în loc să stimulăm investițiile. În
toate raportările cu privire la nivelul investițiilor o să vedeți că sunt la minime istorice.
Anul trecut a fost groaznic, anul acesta e un pic mai bun, dar e un pic mai bun pentru că
se raportează la ceva groaznic", a explicat avocatul.

Agerpres.ro: Românii au la dispoziție 1.687 de locuri de muncă vacante în Spațiul
Economic European
Angajatorii din Spațiul Economic European /SEE/ oferă, prin intermediul rețelei EURES
România, 1.687 de locuri de muncă vacante, cu 278 mai multe față de săptămâna
precedentă, informează Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă /ANOFM/.
Românii interesați să lucreze în Spațiul Economic European pot opta pentru Spania, unde
angajatorii oferă cele mai multe locuri de muncă — 801, la fel ca săptămâna precedentă,
însă 800 sunt pentru muncitori necalificați în agricultură și un loc pentru un maseur.

Agerpres.ro: Gazprom amână proiectul Turkish Stream din cauza tensiunilor dintre
Rusia și Turcia
Grupul rus Gazprom a anunțat miercuri că proiectul gazoductului Turkish Stream va fi
amânat în condițiile tensiunilor dintre Moscova și Ankara din cauza intervenției Rusiei în
conflictul din Siria, transmite AFP.
Conducta Turkish Stream ar urma să traverseze Marea Neagră până la granița dintre
Turcia și Grecia, de unde ar putea ajunge la consumatorii din sudul Europei. Conform
acordului preliminar convenit în luna decembrie 2014 între Gazprom și compania turcă
Botas, capacitatea totală a întregului proiect Turkish Stream este estimată la 63 de
miliarde de metri cubi pe an, dintre care 43 de miliarde de metri cubi ar fi pentru Turcia.
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Economica.net: Listarea OMV Petrom la Londra, după majorarea preţului la petrol
- şeful FP
Fondul Proprietatea (FP) aşteaptă majorarea preţului la petrol şi apariţia de oportunităţi
pentru listarea unor acţiuni OMV Petrom la Bursa de la Londra, a afirmat, miercuri,
directorul FP, Greg Konieczny, transmite Bloomberg.
Acţionarii OMV Petrom au aprobat listarea secundară a OMV Petrom pe Bursa de Valori
din Londra prin emisiune de certificate de depozit, având la bază acţiuni suport, această
aprobare fiind valabilă până la data de 31 decembrie 2016, potrivit raportului transmis
Bursei de Valori Bucureşti.

Economica.net: INS: Veniturile medii ale populaţiei s-au situat la 2.655 lei, iar
cheltuielile la 2.314 lei, în T2
Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării din România s-au situat, în al doilea
trimestru, la valoarea de 2.655 lei, în timp ce cheltuielile s-au ridicat, în medie, la 2.314
lei, cea mai mare parte fiind orientată către consum, impozite şi contribuţii, arată datele
Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate miercuri.

Economica.net: Kazahii vor să ne furnizeze tot uraniul de care are nevoie România
pentru funcţionarea Centralei Nucleare de la Cernavodă
Oficiali din Kazakhstan au transmis omologilor săi din România că statul kazah este
dispus să furnizeze orice cantitate necesară de uraniu pentru centrala atomoelectrică de la
Cernavodă. Oficialii statului român au luat notă de propunerea kazahilor, însă
deocamdată, prioritară este producţia internă.

Bursa.ro: Opt indici BVB au deschis în urcare
Opt din cei nouă indici de pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au deschis în urcare
şedinţa de tranzacţionare de astăzi.
Indicele BET, al celor mai lichide zece acţiuni, creşteau cu 0,61%, la 7.041,31 puncte, iar
indicele BETPlus urca cu 0,58%, la 1.038,55 puncte.
Noul indice BET Total Return, introdus pe 23 septembrie, se aprecia cu 0,61%, la
8.020,17 puncte.

Bursa.ro: INS:
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Cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile procesatoare a scăzut cu 11,2%
În luna august 2015, cantitatea de lapte de vacă colectată de la exploataţiile agricole şi
centrele de colectare de către unităţile procesatoare a scăzut cu 8,9% faţă de luna iulie
2015 şi cu 11,2% faţă de luna august 2014, potrivit unui raport INS.
În luna august 2015 cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile procesatoare a scăzut
cu 7732 tone (-8,9%) faţă de luna precedentă.

Bursa.ro: DACĂ AUTORITATEA NU VA ÎNCEPE ACŢIUNILE ÎN ÎNCETARE
Debitorii vor să deschidă proces penal împotriva ANPC
Clienţii bancari intenţionează să acţioneze în judecată, pe latura penală, Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), dacă aceasta din urmă nu va demara
acţiunile în încetare împotriva băncilor.
Anunţul consumatorilor vine din partea Grupului de acţiune al debitorilor în franci
elveţieni (CHF), care a demarat demersurile pentru acţiunile în încetare.
"Îi vom ataca penal conform art. 298 - Neglijenţa în serviciu, din Codul Penal",
avertizează unul dintre clienţi.
Bursa.ro: PROFESORUL MIRCEA COŞEA:
"Consumăm mai puţină energie pentru că s-au închis întreprinderi, nu că suntem
mai eficienţi"
Creşterea economică şi consumul de energie din ţara noastră au fost decuplate începând
cu anul 1998, iar intensitatea energetică a economiei, măsurată prin consumul de energie
primară pe unitate de produs intern brut, a scăzut în mod substanţial, arată un raport al
ANRE (reglementatorul pieţei noastre de energie).
După contracţiile mari ale consumului de energie şi economiei în anii 1990, PIB-ul a
crescut cu 53% în perioada 2000-2011, în timp ce cererea de energie a rămas aproape
constantă, menţionează documentul, subliniind că acest lucru a fost cauzat în mare parte
de ajustările structurale ale economiei spre o valoare adăugată a producţiei şi serviciilor
mai mare şi îmbunătăţirii semnificative a eficienţei energetice în industrie.

Bursa.ro: Repetenţii la absorbţia de fonduri nu pot fi premianţi la cote de imigranţi
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Marile puteri europene s-au supărat, ne-au certat, ne-au şi ameninţat uşor şi în final ne-au
impus ce şi cum să facem în ceea ce priveşte primirea, cazarea şi integrarea imigranţilor.
Îndărătnicia liderilor autohtoni, care se blocaseră la o cifră fixă, undeva la 1600 de
imigranţi, nu a fost privită cu ochi buni în principalele cancelarii ale ţărilor care compun
Uniunea Europeană. Acest lucru dovedeşte în mod evident că Europa nu înţelege exact
cum funcţionează guvernarea la Bucureşti sau se face că nu înţelege. Să pretinzi de la o
ţară codaşă la absorbţia de fonduri europene - adică la primit bani - să fie premiantă şi
foarte deschisă în materie de cazat imigranţi - adică la cheltuit bani - este uşor cinic şi
dovedeşte că te interesează mai mult soarta unor cetăţeni din afara graniţelor UE decât a
unora din interiorul lor.
Bursa.ro: SIBEX
Volumele de pe ATS continuă să se îmbunătăţească
La Sibex, şedinţa de la mijlocul săptămînii a reconfirmat creşterea interesului
participanţilor pentru unele societăţi tranzacţionate pe sistemul alternativ administrat de
Sibex, dar şi adâncirea crizei segmentului futures, care pare părăsit de jucători. Conform
datelor de la ora 17.30 (cu jumătate de oră înainte de închiderea pieţei spot) se observa un
total de 9593 de acţiuni tranzacţionate, cu o valoare de 3165 de lei.
Bursa.ro: BVB
Indicii, în urcare, pe un rulaj de 11,97 milioane de euro
Principalii indici ai Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au încheiat şedinţa de
tranzacţionare de ieri apreciindu-se, pe fondul unei lichidităţi cres¬cute faţă de ziua
anterioară, de 52,88 milioane de lei (11,97 milioane de euro).
Raportul zilnic realizat de Prime Transaction menţionează: "Valoarea tranzacţiilor de la
BVB a înregistrat un reviriment în şedinţa de astăzi (ieri, n.r.), ajungând până la 11,9
milioane de euro, dintre care 11,7 milioane pe piaţa de acţiuni. În ciuda tranzacţiilor mai
mari, indicii au rămas în apropierea valorilor de marţi. (...) Singurul indice pe minus a
fost BET-FI, cu o scădere de 0,11%".

Capital.ro: Amenzi de 1,5 milioane de lei pentru munca la negru
Inspecţia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 1.510.800 de lei şi a depistat 124 de
persoane care lucrau fără forme legale într-o săptămână
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Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 28 septembrie – 02 octombrie 2015, acţiuni de
control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 343.363 de euro, adică
1.510.800 de lei. Au fost depistate 124 persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 21
erau din judeţul Bihor şi 13 din judeţul Braşov.

Digi24.ro: Munca de acasă, tot mai populară în România
Ca urmare e evoluției tehnologice, a dorinței de păstra un echilibru între muncă și viața
personală, dar și din dorința de a câștiga mai mulți bani, tot mai multe persoane aleg să
muncească pe cont propriu, ca freelanceri. Ei nu au niciun angajament pe termen lung
cu nicio companie. În SUA, studiile arată că numai în 2014, zeci de mii de americani au
ales să muncească de acasă. În România, tot mai mulți tineri, veniți de pe băncile
facultății, aleg să lucreze de acasă.

Digi24.ro: BIZIDAY. Românii, mai atenți cu banii
Românii sunt mai atenţi la bani şi şi-ar dori să fie şi mai atenţi, doar că le lipseşte cultura
în acest sens. De exemplu, mulţi ar vrea să ştie cum să economiseşti fără să apelezi la
ajutorul băncilor şi cât de profitabil ar fi să cumperi de exemplu un apartament pe care să
îl închiriezi. În momentul de faţă, o treime dintre români economisesc regulat pentru
viitorul familiei.
Românii au devenit tot mai atenţi la cheltuielile zilnice şi lunare. Unii renunţă la maşină
cel puţin o zi pe săptămână ca să meargă cu transportul în comun, alţii au început să
gătească mai des acasă. Indiferent de metodele abordate, este clar că românii sunt tot mai
precupaţi să facă economii. În total, o treime dintre români economisesc regulat pentru
viitorul familiei.

Digi24.ro: Fermierii vor subvenții ca să-și vândă produsele în supermarketuri
Fermierii români privesc cu reticenţă proiectul de lege adoptat de senatori, care obligă
marile magazine să aibă la raft carne, legume şi fructe româneşti în proporţie de 51%.
Deşi spun că iniţiativa este una bună, cei mai mulţi cred că va fi greu de pus în practică.
Asta pentru că aduce după sine mai multe costuri, cu transportul şi ambalarea produselor.
Ei vor subvenţii de la stat pentru acoperirea acestor cheltuieli. Până atunci, cei mai mulţi
preferă să-şi vândă marfa tot în pieţe.
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Evz.ro: PE CINE va afecta legea falimentului personal!
Legea falimentului personal nu va afecta tot volumul pieţei imobiliare, cu atât mai mult
cu cât randamentele investiţionale sunt bune.
„Ideea de scădere a creditării ca urmare a intrării în vigoare a Legii falimentului personal
este una dintre temele care pot alimenta fricile. Piaţa a depăşit un anumit nivel psihologic
de încredere, iar acesta va alimenta o creştere a pieţei imobiliare. Sigur că finanţarea este
un element cheie în susţinerea tranzacţiilor care mai departe generează creşterea
construcţiilor. Nu cred că o astfel de modificare legislativă va modifica de-a dreptul tot
volumul pieţei imobiliare şi, oricum, nu pe termen lung”, a spus Răzvan Cuc, director
regional RE/MAX România, într-o conferinţă de specialitate, potrivit Agerpres.

Ziare.com: Romanii, datori pana-n gat: Un proiect dezamagitor destinat
restantierilor la banci
Guvernul ar urma sa garanteze jumatate din datoria convertita in lei pe care o au
romanii care au luat credite imobiliare in valuta, insa acest proiect de lege este
nesustenabil.

Ideea a fost prezentata in aceasta saptamana in Comisia de Buget-Finante a Camerei
Deputatilor si presupune ca statul sa acorde garantii pentru jumatate din suma, daca un
client care a contractat un credit il converteste in lei.

Zf.ro: ANALIZĂ ZF
Un deceniu de la privatizările strategice din energie. Ce am câştigat şi ce am
pierdut: România are facturi duble la curent, gaze şi benzină, în schimb a câştigat
„calitate şi dialog“
Investiţiile, transferul de know-how şi managementul depolitizat sunt câştigurile
cedării utilităţilor.

perioada 2004-2005 România a trecut prin cel mai important val de privatizări din
domeniul energetic, deschizând unul dintre cele mai puternice sectoare de activitate
pentru investitorii străini în scopul atragerii de investiţii.
Şi atunci, dar şi acum, România ocupă o poziţie forte la nivel european în ceea ce priveşte
resursele disponibile, fiind al cincilea cel mai mare producător de petrol şi gaze şi având
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un mix energetic de invidiat. Niciunul dintre aceste atribute nu a transformat-o într-o
forţă, iar privatizarea pe bucăţi a sectorului energetic şi spargerea acestuia poate fi una
dintre explicaţii.
Zf.ro: Preţurile cerute de proprietarii apartamentelor din Bucureşti au crescut cu
1,5% în T3
Preţurile solicitate de proprietarii apartamentelor din Bucureşti au crescut cu 1,5% în
trimestrul al treilea, faţă de precedentele trei luni, suma medie fiind de 59.140 euro

Zf.ro: OPTIMISMUL EXAGERAT DEVINE MODERAT
INS reconfirmă reducerea ritmului de creştere economică în T2: agricultura cade,
iar industria, construcţiile şi comerţul stagnează
Avansul de doar 0,1% în T2 faţă de T1 este cel mai redus din ultimele patru trimestre,
fiind influenţat puternic de agricultură, care a căzut cu 7,8%, de industrie, care s-a
contractat cu 0,7% şi de construcţii şi comerţ, unde scăderea a fost de 0,3% respectiv
1,4%.
Zf.ro: Carrefour a revenit în joc, expansiunea din ultimul an aducând un plus de
15% în S1
Carrefour România, cea mai mare companie deţinută de gigantul francez pe piaţa locală,
a terminat primul semestru cu afaceri de 2,3 mld. lei, cu 15% mai mari decât în perioada
similară din 2014, avans ce aminteşte de vremurile de boom.
Avansul a fost însă susţinut în principal de expansiunea puternică din ultimul an, când au
fost inaugurate trei hipermarketuri şi zece magazine de proximitate.
Compania Carrefour România operează hipermarketurile Carrefour şi este responsabilă
pentru alimentarea magazinelor de proximitate în franciză deschise sub brandurile
Express şi Contact.

Zf.ro: „Promisiune electorală“ la Fondul Proprietatea: Templeton oferă un dividend
constant pentru încă doi ani
Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, cere un nou mandat de doi ani
din partea acţionarilor şi le promite că va menţine neschimbată valoarea distribuţiilor de
capital, la 0,05 lei/acţiune, neimpozabil.
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Zf.ro: România a ajuns la o pondere de 42% a salariului minim în salariul mediu
Cu toate acestea, cel mai prost plătiţi angajaţi români câştigă de şase ori mai puţin decât
salariaţii „săraci” ai Franţei.
Ritmul rapid de creştere a salariului minim pe economie din ultimii ani prin hotărâri de
guvern a făcut ca ponderea acestuia în salariul mediu să crească semnificativ, de la circa
30% la începutul anului 2008 până la 42% în prezent. Astfel, cel mai prost plătiţi angajaţi
din România câştigă astăzi câte 237 de euro brut pe lună (faţă de un salariu mediu pe
economie de circa 560 de euro), în timp ce angajaţii cu salarii minime din Franţa primesc,
în medie, câte 1.500 de euro brut pe lună (şi care reprezintă aproape jumătate din salariul
mediu).

Zf.ro: ÎN CIFRELE CUI SĂ MAI CREDEM?
Prognozele economice ale FMI sunt o loterie mai ales în criză, însă experţii Fondului
sunt mai buni decât cei ai băncilor centrale
Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a revizuit pentru a patra oară în ultimul an
prognoza de creştere a economiei mondiale. Investitorii se simt lăsaţi în ceaţă de Rezerva
Federală americană, iar Banca Centrală Europeană introduce cenzura în privinţa a ceea ce
pot spune, relevant pentru pieţe, membrii boardului executiv. Marii „forecasteri“ şi
băncile centrale au o problemă de încredere.
Zf.ro: ASF caută un lichidator provizoriu pentru Astra Asigurări
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat pe site-ul propriu un anunţ prin
care „invită“ practicienii în insolvenţă să depună, până azi oferte pentru rolul de
lichidator al Astra Asigurări, companie în cazul căreia a cerut în instanţă deschiderea
procedurii de faliment.
Lichidatorul numit de ASF va fi unul provizoriu, dreptul de numire a unui practician în
insolvenţă cu rol de lichidator aparţinând instanţei judecătoreşti. Totuşi, o decizie privind
numirea unui lichidator de către ASF nu a fost hotărâtă definitiv.

Zf.ro: CUM ARATĂ CREDITAREA DE RETAIL DE PESTE 20.000 DE LEI ÎN
LUNA AUGUST:
Numărul restanţierilor s-a diminuat într-un an cu 8.000, însă ratele neplătite la timp
au crescut
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Aproape 175.000 de clienţi persoane fizice aveau la finele lunii august rate restanţe în
valoare de 6,3 miliarde de lei (echivalentul a 1,4 mld. euro) în contul creditelor de valori
mari contractate de la bănci, potrivit datelor de la Centrala Riscului de Credit (CRC).
Zf.ro: Investitorii au început să-şi marcheze profitul la Oltchim Vâlcea
Acţiunile combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea (simbol bursier OLT) erau ieri în
scădere cu 3%, acesta fiind primul declin după ce în cele cinci zile anterioare compania a
crescut pe bursă neîntrerupt cu variaţia zilnică maximă, dublându-şi capitalizarea.

Zf.ro: BNR: Falimentul Astra nu prezintă risc de contagiune în sectorul bancar
Falimentul Astra Asigurări nu va avea efecte semnificative asupra sistemului bancar
local, riscul de contagiune prin intermediul expunerilor directe în sistemul bancar fiind
scăzut. Cea mai mare parte a conturilor şi depozitele Astra sunt plasate la o singură
bancă, însă valoarea acestora este redusă.

Zf.ro: Vârf de plată de peste 7 miliarde de lei pentru Trezorerie la sfârşitul lunii
octombrie
Ministerul Finanţelor va avea o misiune destul de dificilă în octombrie în condiţiile în
care la sfârşitul lunii ajung la scadenţă titluri de stat de peste 7 mld. lei. Pe parcursul
acestui an au mai existat şi alte vârfuri de plată. Astfel, în martie a ajuns la scadenţă o
emisiune de eurobonduri de 1 mld. euro, iar la finele lunii aprilie a fost un alt vârf de
plată a datoriei, ajungând la maturitate titluri de stat de 7 mld. de lei.

Zf.ro: Schimbare de atitudine. Alro nu mai cere curent ieftin, ci reciclare mai multă
După ce până nu demult producătorul de aluminiu Alro Slatina cerea autorităţilor sprijin
în privinţa accesului la electricitate mai ieftină, pe care o foloseşte în procesele de
producţie, şi diminuarea sprijinului acordat de Guvern energiilor regenerabile, acuzate de
încărcarea facturii, compania atrage atenţia asupra reciclării aluminiului şi a nevoii de
educare a populaţiei în această privinţă.

Zf.ro: Boardul Teraplast Bistriţa, reconfirmat pentru încă un an
Acţionarii producătorului de materiale de construcţii Teraplast Bistriţa (simbol bursier
TRP) au acordat un nou mandat de un an celor cinci membri ai consiliului de
administraţie, din care trei sunt reprezentanţi ai acţionarilor şi doi sunt administratori
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independenţi. Omul de afaceri clujean Dorel Goia, care deţine 46,77% din acţiunile
Teraplast, a fost reconfirmat ca membru al Consiliului de Administraţie, urmând ca
boardul să decidă dacă îi acordă un nou mandat de preşedinte.

Zf.ro: BNR a calculat averea românilor la zi. Avuţia netă pe persoană a ajuns la
circa 10.000 de euro. Datoria netă este de 1.300 euro/persoană
Avuţia netă pe persoană în România a ajuns la 44.000 de lei (aproape 10.000 de euro),
nivelul fiind de 13 ori mai mic decât în zona euro, potrivit datelor BNR din Raportul
asupra stabilităţii financiare 2015.

Zf.ro: Banca Naţională angajează auditor intern
Banca Naţională a României, instituţie în cadrul căreia lucrează aproximativ 1.900 de
persoane, scoate la concurs un post de auditor intern cu contract pe durată nedeterminată,
potrivit site-ului instituţiei.

Zf.ro: Sectorul agriculturii a suferit pagube de 25 de milioane de euro în acest an
din cauza secetei
Seceta din vara acestui an a produs pagube de aproape 25 de milioane de euro
agricultorilor din judeţul Vaslui, în condiţiile în care au fost afectate peste 135.000 de
hectare de teren, peste 7.000 de fermieri declarând pierderi, transmite corespondentul
MEDIAFAX.
Reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului (DAJ) Vaslui au raportat pierderi
de peste 108 milioane de lei, respectiv 24,7 milioane de euro, provocate de seceta din
perioada aprilie - august.

Zf.ro: Deputaţii au respins propunerea ca pragul la SIF-uri să fie decis de acţionari
în AGA
Deputaţii din Comisia de buget şi finanţe au respins în şedinţa de marţi 6 octombrie propunerea adusă la Ordonanţa de Urgenţă 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, susţinută de Coaliţia pentru Dezvoltarea României,
de a lăsa acţionarii să decidă în AGA dacă menţin sau elimină pragul de deţinere la SIFuri.
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Agerpres.ro: Rădulescu (ANRE): O familie din România alocă, în medie, 30% din
buget pentru factura de energie
Suma alocată de o familie din România pentru plata facturii de energie are o pondere, în
medie, de 30% din bugetul total, în timp ce, în unele țări, este considerat vulnerabil
consumatorul care alocă peste 10% din buget pentru același tip de factură, a declarat, joi,
directorul general al Departamentului de Eficiență Energetică din Autoritatea Națională
pentru Reglementare în Energie /ANRE/, Corneliu Rădulescu.
Mediafax.ro: Deutsche Bank anticipează pierderi de 6,2 miliarde de euro în
trimestrul trei, după reevaluări de active
Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, anticipează pierderi de 6,2 miliarde
de euro în trimestrul al treilea, ca urmare a reevaluării în scădere a activelor operaţiunilor
de investment banking şi private banking cu 5,8 miliarde de euro, transmite
MarketWatch.
Capital.ro: Ce taxe pe clădiri se vor plăti în Bucureşti, în 2016?
Consiliul local al municipiului Bucureşti a elaborat proiectul de Hotărâre privind
stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2016, în conformitate
cu modificările aduse de noul Cod fiscal. Astfel, cotele de impozit pentru clădirile
nerezidenţiale deţinute de persoane fizice se vor dubla., iar cele pentru clădiri rezidenţiale
(de locuit) vor rămâne la fel. În cazul firmelor, va scădea cota impozabilă de la 1,5% la
0,2% pentru clădirile rezidenţiale.
Economica.net: OTP mai pierde un proces pe clauze abuzive. Banca, obligată să
încaseze un credit la cursul CHF de la semnarea contractului
OTP Bank a pierdut încă un proces pe clauze abuzive, banca fiind obligată de o instanţă a
Tribunalului Bucureşti să recalculeze ratele unui credit în CHF la cursul de la semnarea
contractului, din 2008, de 2,3 lei/franc. Decizia nu este definitivă.

Economica.net: Exclusiv. Fosta DOMO Retail SA, executată de Fisc. Cum explică
fostul imperiu din retail această prăbuşire dramatică
SC Family Home Concept SRL, compania creată anul acesta prin redenumirea SC Domo
Retail SA, firma înfiinţată în 1994 de omul de afaceri Lorand Szarvadi prin care
comercializa electrice şi electrocasnice prin magazinele Domo, intrată recent în
insolvenţă, se luptă în instanţă pentru suspendarea şi anularea executării silite dispuse de
Direcţia Marilor Contribuabili din cadrul ANAF. Compania îşi explică declinul prin criza
financiară, dezvoltarea vânzărilor online de către concurenţă şi scăderea "adaosului
aferent vânzărilor".
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Capital.ro: Cartierele în care merită să cumperi un apartament
Într-o perioadă în care dobânzile anuale la depozitele în lei au scăzut sub 2%, iar
fondurile monetare oferă randamente de circa 3% pe an, achiziţia unui apartament
cu scopul închirierii este cea mai viabilă opţiune pentru un investitor pe termen
lung.

Bursa.ro: Scădere record pentru rezervele valutare ale Chinei
Yuanul - aproape de cursul maxim al ultimelor două luni, faţă de dolar
Rezervele valutare ale Chinei, cele mai mari din lume, au înregistrat, în perioada iulieseptembrie 2015, cel mai mare declin trimestrial din istorie, în condiţiile în care banca
centrală de la Beijing şi-a accelerat intervenţiile menite să stabilizeze yuanul şi să
calmeze pieţele după devalorizarea neaşteptată a monedei ţării.

Capital.ro: Producătorii agricoli solicită extinderea cotei obligatorii la raft pentru
lapte, miere şi pâine
Mai multe asociaţii de producători solicită extinderea cotei obligatorii la raft pentru alte
produse autohtone, în afară de carne, legume şi fructe, în această categorie fiind introduse
şi lactatele, mierea sau produsele de panificaţie, se arată într-un comunicat al Federaţiei
Pro Agro.
Mediafax.ro: Finanţele lucrează la proiectul normelor de aplicare a Codului Fiscal
până la finele lunii noiembrie
Ministerul Finanţelor Publice lucrează la elaborarea proiectului normelor de
aplicare a noului Cod Fiscal, dorind să aibă "un proiect închegat" până la sfârşitul
lunii noiembrie, a declarat joi Mariana Vizoli, director general adjunct Direcţia de
legislaţie Cod Fiscal şi reglementări vamale în MFP.
"La Ministerul Finanţelor pregătim normele de aplicare pentru Codul Fiscal. În ceea ce
priveşte cota de TVA, vor fi date multe exemple care să vă ajute în activitate, să lămuriţi
diverse aspecte", s-a adresat Vizoli specialiştilor în fiscalitate şi contabilitate, în cadrul
unei conferinţe.

Evz.ro: Delta ACM 93 a obţinut un credit sindicalizat de 52 mil. euro
Compania de construcţii Delta ACM 93, controlată de antreprenorul român Florea
Diaconu, a obţinut un credit sindicalizat în valoare de circa 52 mil. euro, pe o durată
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de doi ani, de la BRD Groupe Société Générale şi Bancpost, se arată într-un
comunicat transmis de BRD.
Finanţarea asigură capitalul de lucru şi emiterea de scrisori de garanţie bancară pentru
contractele încheiate de companie cu diverşi beneficiari.
Hotnews.ro: Joi: Cotatia petrolului se redreseaza usor
Cotatia petrolului este in usoara crestere, joi dimineata, pe bursele asiatice in timp
ce investitorii oscileaza intre cresterea stocurilor americane si previziunile OPEC
privind cresterea cererii, scrie AFP.
Cursul unui baril de titei "light sweet crude" cu livrare in noiembrie a castigat 23 de centi,
pana la 48,04 dolari, in primele tranzactii ale zilei. Barilul de petrol Brent, referinta
europeana a petrolului, s-a scmpit cu 21 de centi, pana la 51,54 dolari.
Adevarul.ro: Fondul Proprietatea cere ca acordul dintre Nuclearelectrica şi China
General Nuclear Power să fie semnat după aprobarea Strategiei Energetice
Construcţia Reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă costă 6,4 miliarde de euro, fără a include
costurile cu dobânzile Fondul Proprietatea, care deţine 9,1% din acţiunile
Nuclearelectrica, vrea ca încheierea memorandumului de înţelegere cu China General
Nuclear Power Corporation privind reactoarele 3 si 4 de la Cernavodă să fie amânată şi să
aibă loc abia după ce Guvernul va aproba strategia energetică.
Adevarul.ro: România a atras în primele nouă luni investiţii imobiliare de 600 de
milioane de euro, ocupând locul al treilea în regiune
CTP Invest, unul dintre liderii parcurilor de business din Europa Centrală, a preluat
proiectul Deva Logistics Park de la grupul belgian Weerts România a înregistrat în
primele nouă luni tranzacţii imobiliare în valoare de 600 de milioane de euro, ocupând
poziţia a treia în Europa Centrală şi de Est (ECE), după Cehia şi Polonia, iar pe
ansamblul întregului an indicatorul ar putea depăşi 800 de milioane de euro.

Agerpres.ro: Teodorovici: La o absorbție de 80%, România pierde patru miliarde
de euro fonduri europene din exercițiul 2007-2013
România va pierde patru miliarde de euro din fondurile europene aferente perioadei de
programare 2007 - 2013, dacă ajunge la o absorbție de 80%, iar situația s-ar putea repeta
în exercițiul financiar următor, dacă nu se schimbă oamenii din instituțiile responsabile, a
avertizat, joi, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, într-o conferință pe teme
de construcții.
Mediafax.ro: CNADNR a reziliat două contracte pentru modernizarea unor
sectoare ale DN 76 Deva - Oradea
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Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a
anunţat, joi, că a reziliat două contracte pentru modernizarea unor sectoare ale DN 76
Deva - Oradea, întrucât constructorii nu şi-au îndeplinit obligaţiile.
Unul dintre cele două sectoare este Ioneşti-Vârfurile, de 14 km, unde lucrările au fost
realizate în proporţie de aproape 30% şi un nou constructor urmează să fie selectat prn
licitaţie.

Capital.ro: CA Immo a început construcţia turnurilor din zona Orhideea
Grupul austriac CA Immo, unul dintre cei mai mari proprietari de spaţii de birouri din
ţară, a demarat luna aceasta lucrările de construcţie la proiectul de birouri Orhideea
Towers de lângă pasajul Basarab, o investiţie de 75 mil. euro. Acesta este primul proiect
de birouri dezvoltat de companie în România.
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