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Agerpres.ro:  EY  a  revizuit  în  creștere  la  3,5%  prognoza  privind  avansul
economiei românești din acest an

Agerpres.ro: Brandul de țară al României valorează 141 de miliarde de dolari, în
creștere cu 11% comparativ cu 2014
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electronic"

Capital.ro: În primele nouă luni ale anului 2015, inspectorii antifraudă fiscală au
verificat PESTE 26.000 de firme

Bursa.ro: EY:

Şomajul va rămâne o problemă majoră în zona euro, în următorii ani

Zf.ro: DIN PARADOXURILE PIEŢEI DE ENERGIE:

România exportă curent în Ungaria, dar ungurii au facturi mai mici decât ale
românilor

Antena3.ro: Daily Income. Cum să nu mai pierdem miliarde din bani europeni

Bursa.ro: PwC:

Cheltuielile  bugetare  vor  afecta  capacitatea  de  apărare  a  multor  state  din
întreaga lume

Bursa.ro: CNADNR:
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Rovinietele  vor putea  fi  cumpărate  de  la  toate  terminalele  de  procesare  plăți
neasistate

Economica.net:  Contract  câştigat.  Rompetrol  va  furniza  motorină  de  50  de
milioane de euro pentru autobuzele din Bucureşti

Economica.net:  MFP a împrumutat 200 de milioane de lei de la bănci, pe şapte
ani şi jumătate, la un randament de 3,18% pe an

Radioconstanta.ro: Începe Târgul de mobilă la Constanţa

Hotnews.ro:    EXCLUSIV     Avocatul  Piperea  intra  in  procesul  in  care  ASF cere
falimentul Astra: Vrem sa recuperam 10 milioane de euro pentru Oltchim

Zf.ro:  BERD analizează  acordarea  unui  împrumut  de  8  mil.  euro  companiei
Sonaca, pentru o fabrică în România

Bursa.ro: Guvernul negociază cu sindicaliştii din Educaţie mărirea salariilor

Antena3.ro: Economia României, distrusă în 25 de ani

Hotnews.ro:  Sorin Cimpeanu:  A fost  acceptata o crestere de 15% a salariilor
pentru tot personalul din invatamant, din decembrie

capital.ro:  20 milioane de euro, fonduri europene pentru Pasajul Piaţa Sudului,
în pericol să se evapore

Capital.ro:  Romgaz  a  finalizat  proiectul  de  investiţii  pentru  Staţia  de
Comprimare Roman

Agerpres.ro:  Winkler:  Putem vorbi  de  un eșec  în  cazul  absorbției  fondurilor
europene
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Bursa.ro: DIJSSELBLOEM:

"Zona euro va discuta cu FMI soluţii de reducere a poverii datoriilor Greciei"

Hotnews.ro:Stadiul lucrarilor pe autostrada A1 Timisoara - Lugoj, Lot 2. Care
sunt sansele sa fie deschisa anul acesta

Agerpres.ro: Comunicat de presă - Senat

În perioada 13-17 octombrie 2015, va avea loc vizita delegației parlamentare, condusă
de președintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, domnul Petru
Filip, la Ierusalim și Ramallah.

Din delegația română fac parte domnul Titus Corlățean, președintele Comisiei speciale
pentru aderarea României la spațiul Schengen, domnul Ben Oni Ardelean, secretarul
Comisiei pentru Politică Externă și domnii Daniel Barbu și Florea Voinea, membri ai
Comisiei pentru Politică Externă.

Agerpres.ro:  EY  a  revizuit  în  creștere  la  3,5%  prognoza  privind  avansul
economiei românești din acest an

EY și-a  revizuit  în  creștere  cu  0,4  puncte  procentuale,  la  3,5%,  prognoza  privind
avansul economiei românești pentru acest an, se arată într-un comunicat al companiei
remis, luni, AGERPRES.

"Ne așteptăm ca PIB-ul să crească cu 3,5% în 2015 — peste estimarea EEF (EY
Eurozone Forecast n.r.) de 3,1% din iunie 2015. Aceasta ne așteptăm să fie urmată de
o creștere și mai mare, de 3,7%, în 2016, ca urmare a cererii interne puternice și a
îmbunătățirii  balanței  nete  a  exporturilor.  Ulterior,  ritmul  va  încetini,  dar  se  va
stabiliza la o medie de aproximativ 3% pe an între 2017 și 2019", spune EY.

Agerpres.ro: Brandul de țară al României valorează 141 de miliarde de dolari, în
creștere cu 11% comparativ cu 2014

România se situează și în acest an pe locul 48 într-un clasament al primelor 100 de țări
ca valoare a brandului  de țară,  la  fel  ca și  în 2014,  dar  cu toate  acestea valoarea
brandului de țară al României a crescut cu 11% până la 141 de miliarde de dolari,
arată un studiu publicat luni de compania americană de consultanță Brand Finance.

Mediafax.ro:  Proiect  legislativ:  Operatorii  economici  ar  putea  avea  "sediu
electronic"

Senatorul PNL Teodor Atanasiu a depus la Parlament o iniţiativă legislativă prin
care propune înfiinţarea sediului electronic pentru operatorii economici, acesta
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urmând a lua forma unei adrese de e-mail identică cu codul unic de înregistrare
sau codul de identificare fiscală.

Conform expunerii  de  motive  depuse  de  senatorul  liberal,  iniţiativa  legislativă  îşi
propune să faciliteze derularea comunicării şi eliminarea multor costuri generate de
tipărirea unor formulare, decizii, citaţii şi alte asemenea acte administrative, în paralel
cu eliminarea unor întârzieri generate de imposibilitatea dovedirii  transmiterii  unor
documente prin menţiunile efectuate de factorul poştal sau agentul procedural.

Capital.ro: În primele nouă luni ale anului 2015, inspectorii antifraudă fiscală au
verificat PESTE 26.000 de firme

În primele nouă luni ale anului 2015, inspectorii antifraudă fiscală au verificat 26.214
operatori economici,  selectaţi în urma analizei de risc fiscal.  În urma acţiunilor de
control, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au stabilit peste 3
miliarde de lei drept sume datorate bugetului consolidat al statutului (678,83 milioane
de euro).

Bursa.ro: EY:

Şomajul va rămâne o problemă majoră în zona euro, în următorii ani

Şomajul va rămâne o problemă majoră în zona euro, în următorii ani, deşi estimările
indică o scădere constantă, se arată într-un comunicat al EY care citează ediţia din
octombrie 2015 a EY Eurozone Forecast (EEF). 

Într-un comunicat EY se precizează: "În următorii câţiva ani, şomajul va rămâne o
problemă majoră. Estimările indică o scădere constantă a ratei şomajului, dar aceasta
nu va ajunge sub 10%, până în 2019. Companiile care îşi desfăşoară activitatea în
Europa vor fi nevoite să se adapteze la această 'nouă stare de normalitate" a creşterii
economice lente şi constante pe întreg cuprinsul zonei euro".

Zf.ro: DIN PARADOXURILE PIEŢEI DE ENERGIE:

România exportă curent în Ungaria, dar ungurii au facturi mai mici decât ale
românilor

În timp ce Ungaria şi-a făcut prioritate naţională din lupta cu preţurile la utilităţi, în
România  autorităţile  nu  au  ştiut  cum să  implemeneteze  mai  repede  calendarul  de
liberalizare a preţurilor pentru a le aduce la media UE. România este exportator net de
energie şi a cincea ţară din Europa în funcţie de producţia de petrol şi gaze.

Pagina 4 din 8



Antena3.ro: Daily Income. Cum să nu mai pierdem miliarde din bani europeni

Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a vorbit în cadrul emsiunii Daily Income
de la Antena 3, despre măsurile pe care statul român trebuie să le adopte pentru a nu
mai pierde fonduri europene.

"Eu  estimez  că  la  sfârşitul  acestui  an,  la  sfârşitul  acestui  exerciţiu  2007-2013,
România nu va pierde 6 miliarde de euro. Din datele pe care le avem şi din estimările
beneficiarilor, România poate avea un grad de absorţie de peste 70%. O imagine fidelă
o vom avea în  jurul  lunii  februarie",  a  precizat  Marius Nica,  ministrul  Fondurilor
Europene, a declarat ministrul într-o intervenţie telefonică. 

Bursa.ro: PwC:

Cheltuielile  bugetare  vor  afecta  capacitatea  de  apărare  a  multor  state  din
întreaga lume

Sistemele naţionale de apărare se confruntă cu ameninţări complexe şi diverse, de la
multitudinea de grupări teroriste până la necesitatea reducerii cheltuielilor de apărare,
potrivit unui comunicat PwC. 

 Experţii globali PwC în materie de securitate şi apărare au evaluat provocările cu care
se confruntă 60 dintre statele din întreaga lume, inclusiv primele 50 de state în funcție
de cheltuielile militare. 

Bursa.ro: CNADNR:

Rovinietele  vor putea  fi  cumpărate  de  la  toate  terminalele  de  procesare  plăți
neasistate

Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR)
au avut astăzi o întâlnire cu oficialii CNADNR în vederea clarificării și găsirii unor
soluții  pentru plata rovinietei prin terminalele/mașinile automate de procesare plăți
numerar/electronice neasistate, potrivit unui comunicat de presă remis astăzi redacţiei.

Economica.net:  Contract  câştigat.  Rompetrol  va  furniza  motorină  de  50  de
milioane de euro pentru autobuzele din Bucureşti

Licitaţia pentru achiziţionarea a 50.000 de tone de motorină şi 41 de tone de benzină a
fost câştigat de Rompetrol în dauna ungurilor de la MOL. Livrările se întind pe o
perioadă de doi ani.
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Economica.net: MFP a împrumutat 200 de milioane de lei de la bănci, pe şapte
ani şi jumătate, la un randament de 3,18% pe an

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, luni, 200 de milioane de lei de la
bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat cu maturitatea reziduală la şapte ani şi
jumătate, la un randament mediu de 3,18% pe an.

Valoarea din prospectul  emisiunii  a  fost  de 200 de milioane de lei,  iar  băncile au
transmis oferte în valoare totală de 319 milioane de lei.

Radioconstanta.ro: Începe Târgul de mobilă la Constanţa

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA Constanța),
în parteneriat cu Asociatia Producătorilor de Mobilă din Romania, Asociaţia Clubul
Român de Mobilă şi ROMEXPO, organizează, în perioada 15 – 18 octombrie 2015,
ediția de toamna  a Târgului de mobila MOBILA EXPO CONSTANTA,  eveniment 
important de profil în domeniul mobilei si activitatilor conexe, cu tradiţie pentru zona
Dobrogea.

Hotnews.ro:  EXCLUSIV Avocatul  Piperea  intra  in  procesul  in  care  ASF cere
falimentul Astra: Vrem sa recuperam 10 milioane de euro pentru Oltchim

 Luarea unei decizii in procesul in care ASF cere deschiderea falimentului la Astra a
fost  amanata  pana  pe  28  octombrie,  dar  in  proces  a  intrat  si  avocatul  Gheorghe
Piperea,  ca  partener  colaborator  al  Rominsolv  SPRL,  administratorul  judiciar  al
Oltchim, societate aflata in insolventa, care are de recuperat 10 milioane de euro de la
Astra.  In  afara de recuperarea sumei,  Piperea vrea sa obtina un lichidator judiciar
independent,  acuzand  ca  cele  doua  societati  de  insolventa  propuse  de  ASF,  ca
lichidatori la Astra, respectiv KPMG Restructuring SPRL si Dascal Insolvency SPRL,
au mari probleme de incompatibilitate.  

Zf.ro:  BERD analizează  acordarea  unui  împrumut  de  8  mil.  euro  companiei
Sonaca, pentru o fabrică în România

BERD analizează acordarea unui împrumut pe termen lung în valoare de 8 milioane
de euro companiei Sonaca, pentru finanţarea construcţiei unei fabrici în judeţul Cluj,
care va creşte capacitatea producătorului de componente de avioane.

Valoarea totală a proiectului, care va fi realizat în doi ani, este de 15,7 milioane de
euro,  se  arată  într-un  comunicat  al  Băncii  Europene  pentru  Reconstrucţie  şi
Dezvoltare. Costurile includ terenul, construcţia fabricii, echipamentele şi dezvoltarea
unor noi produse.

Bursa.ro: Guvernul negociază cu sindicaliştii din Educaţie mărirea salariilor

Reprezentanţii sindicatelor din Educaţie s-au prezentat, luni, la Palatul Victoria, pentru
o  nouă  rundă  de  negocieri  cu  miniştrii  responsabili  pe  tema  măririi  salariilor  în
învăţământ. 
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     La  discuţii,  din  partea  Guvernului,  sunt  prezenţi  ministrul  Educaţiei,  Sorin
Cîmpeanu, şi cel al Finanţelor, Eugen Teodorovici. 

     Din partea sindicaliştilor la negocieri participă, printre alţii, preşedintele executiv
al  Sindicatului  "Spiru  Haret",  Marius  Nistor,  şi  preşedintele  FNS  "Alma  Mater",
Anton Hadăr. 

Antena3.ro: Economia României, distrusă în 25 de ani

În România ultimilor 25 de ani au dispărut zeci de ramuri industriale şi multe dintre
combinatele care atrăgeau forţa de muncă din zone întregi nu mai există. Studiile arată
că  în  România,  din  primele  42  de  firme ca  mărime şi  importanţă,  doar  9  aparţin
statului  şi  capitaliştilor  români.  Analiştii  economici  atrag  atenţia  însă  asupra  unui
paradox: în timp ce economia a ajuns pe mâinile străinilor, de ani de zile, în dosarele
procurorilor se pare că doar românii fură.

Hotnews.ro:  Sorin Cimpeanu:  A fost  acceptata o crestere de 15% a salariilor
pentru tot personalul din invatamant, din decembrie

 Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, a anuntat ca "a fost acceptata" o crestere de
15% a salariilor pentru tot personalul din invatamant, de la 1 decembrie. Cresterea va
fi  promovata  printr-o  ordonanta  de  urgenta,  promovata  in  cursul  acestei  luni,  a
precizat ministrul. 

"A fost acceptata solicitarea ca, in educatie, dupa ce s-au acordat cresterile salariale de
10%  pentru  personalul  didactic  si  dupa  ce  s-au  acordat  12%  pentru  personalul
nedidactic in august, sa se mai acorde in acest an, incepand din decembrie o crestere
de 15% pentru tot personalul din invatamant", a anuntat astazi, 12 octombrie, de la
Guvern, ministrul Sorin Cimpeanu.

capital.ro: 20 milioane de euro, fonduri europene pentru Pasajul Piaţa Sudului,
în pericol să se evapore

Primăria  Capitalei  riscă  să  piardă  19,5  milioane  de  euro.  Banii,  proveniţi  de  la
Uniunea Europeană, sunt destinați construirii pasajului subteran de la Piața Sudului.

Capital.ro:  Romgaz  a  finalizat  proiectul  de  investiţii  pentru  Staţia  de
Comprimare Roman

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA va pune luni în funcţiune Staţia de
Comprimare  Roman,  din  judeţul  Neamţ,  investiţie  iniţiată  în  baza  unui  studiu  de
evaluare  a  resurselor  geologice  şi  a  performanţelor  în  exploatarea  zăcământului
comercial  Roman,  studiu  care  a  estimat  accesul  la  rezerve  suplimentare  prin
comprimarea gazelor naturale, potrivit unui comunicat remis BVB.
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Agerpres.ro:  Winkler:  Putem vorbi  de  un eșec  în  cazul  absorbției  fondurilor
europene

România  riscă  să  piardă  circa  7  miliarde  de  euro  din  sumele  alocate  de  Uniunea
Europeană pentru exercițiul financiar 2007-2013, în condițiile în care țara noastră a
absorbit, până la jumătatea acestui an, circa 57% din fondurile europene alocate în
exercițiul  financiar  trecut,  a  declarat  luni,  la  Deva,  parlamentarul  european  Iuliu
Winkler (UDMR, PPE).

Bursa.ro: DIJSSELBLOEM:

"Zona euro va discuta cu FMI soluţii de reducere a poverii datoriilor Greciei"

Oficialii zonei euro vor discuta cu cei ai FMI despre soluţiile de atenuare a poverii
datoriilor Greciei, a declarat preşedintele Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem, informează
Kathimerini.

 Dijsselbloem, participant la reuniunea anuală a FMI din Peru, a subliniat poziţia zonei
euro potrivit  căreia sustenabilitatea datoriilor Greciei trebuie evaluată în funcţie de
costul anual al serviciului datoriilor şi nu ca valoare totală.

Hotnews.ro:Stadiul lucrarilor pe autostrada A1 Timisoara - Lugoj, Lot 2. Care
sunt sansele sa fie deschisa anul acesta

 Progresul fizic al lucrarilor pe cei 25,6 km din autostrada A1 Timisoara - Lugoj, Lot 2
se apropie de 90%, iar autoritatile spera la conditii meteo favorabile pentru a putea
deschide circulatia pe intreg tronsonul pana la finele anului, se arata intr-un raspuns
oficial transmis HotNews.ro. Surse apropiate situatiei spun, insa, ca mai realist este
scenariul in care doar 6 km din noul tronson de autostrada sa fie inaugurati pana la
finalul anului astfel incat sa poata fi deschisa circulatia si pe cei 10 km din tronsonul
urmator, Lugoj - Deva Lot 1, finalizati inca din 2013, dar nedeschisi nici pana astazi
pentru ca tronsonul se termina in camp, fara un nod de descarcare a traficului. 

Pagina 8 din 8


