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Capital.ro:  Camera de Comerț și Industrie organizează Ziua României la Expo
Milano 2015. Ultimele zile de înscriere pentru companiile interesate

Evz.ro,  preluat  de  ziarelive.ro,  news.ournet.ro, ultimele-stiri.eu,  ziar.com,
findnews.ro, revista-presei.com:   Ultimele zile în care firmele se pot înscrie pentru
a participa la Ziua României, în cadrul EXPO Milano, eveniment organizat de
CCIR

Agerpres.ro: Egiptul a cumpărat 235.000 de tone de grâu din România și Rusia

Agerpres.ro:  Teodorovici:  Acordul  României  cu  FMI  și  CE  continuă;
Dombrovskis (CE): Programul este, din nou, deraiat

Agerpres.ro:  Premierul  Ponta  a  decis  înființarea  Grupului  de  Lucru  pentru
Tehnologia informației (GLIT)

Mediafax.ro: ANRM: Noile redevenţe vor fi definitivate în august şi vor intra la
toamnă în Parlament

Mediafax.ro:  PERCHEZIŢII  la  o  sucursală  a  Hidroelectrica  din  Curtea  de
Argeş, într-un dosar de corupţie

Mediafax.ro:  FMI critică acordul privind un nou plan de salvare oferit Greciei
de liderii zonei euro

Mediafax.ro:  Patronii din turism pe litoral: Controalele ANPC-binevenite, cine
nu respectă regulile  să fie exclus. Investitorii spun că autorităţile  locale nu îşi
respectă obligaţiile

Mediafax.ro: Constantin: Cred că această guvernare trebuie să continue

Mediafax.ro:  Yanis Varoufakis: Acordul semnat de Alexis Tsipras cu creditorii
este un fel de "lovitură de stat"

Zf.ro: Cum se pregătesc bancherii? Urmăriţi emisiunea ZF Live de miercuri, 15
iulie, de la ora 12:30, Cosmina Coman, managing partner al LearningPro
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Zf.ro: Investiţiile străine directe urmăresc trendul economiei şi cresc cu 18% la
cinci luni

Zf.ro: Avicola Slobozia a renunţat la delistare şi vrea pe AeRO

Zf.ro:  AFI  vrea  să  ridice  un  mall  de  60-70  mil.  euro  pe  terenul  fostei  uzine
Hidromecanica din Braşov

Zf.ro: FINANŢE PERSONALE

Investitorii ţin jumătate de miliard de lei în fondurile de randament absolut

Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Cum se încheie cercul consumului

Zf.ro:  Băncile  greceşti  au intrat  într-o „furtună perfectă“.  Din patru jucători
mari ar putea rămâne în viaţă doar doi

Zf.ro: SIF Transilvania îşi mută hotelurile pe Sibex

Zf.ro: Raiffeisen Bank International, admis ca agent custode pe bursă

Zf.ro : Iranul intră în joc. Pregătiţi-vă pentru un cutremur pe piaţa petrolului şi
de schimbări geopolitice în Orient!

Zf.ro: Constantin anunţă investiţii de 550 milioane euro în reţeaua de irigaţii

Zf.ro:  Când rafinăriile se închid în toată Europa, Lukoil susţine că a găsit un
cumpărător pentru unitatea din Ploieşti

Bursa.ro: Încrederea în UE se depreciază de opt ani, nu de acum

Bursa.ro : ALERT / ZIUA VOTULUI ÎN PARLAMENTUL GREC

Alexis Tsipras: "Un acord prost era singura mea opţiune să salvez Grecia"
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Bursa.ro:  ESM ar putea  contribui  cu  40-50  miliarde  euro  la  planul  destinat
Greciei

Încă o plată către FMI, ratată de Atena 

Bursa.ro: DEVENIT, ÎN SFÂRŞIT, PREŞEDINTE

Bogdan Drăgoi lucrează la creşterea performanţei SIF1 şi la dezvoltarea Bursei

Bursa.ro: BVB deschide în urcare

Bursa.ro:  Lucian Anghel: "Piaţa noastră de capital a performat foarte bine, în
ciuda turbulenţelor din Grecia"

Bursa.ro:  BCE: Băncile din zona euro au relaxat condiţiile de creditare pentru
companii

Economica.net: Bundesbank: Trebuie adoptate rapid măsuri de "bail-in" pentru
băncile din Grecia

Economica.net: Niciuna din ţările ECE nu se mai grăbeşte să adere la euro, după
lecţia greacă. Românii ar renunţa la leu cel mai uşor

Economica.net:  Prăbuşire  la  Bursă:  acţiunile  Condmag,  Dafora  şi  averea
patronului Călburean sunt în cădere liberă din cauza insolvenţei

Economica.net: Noul grup LafargeHolcim va realiza economii de 1,4 miliarde de
euro, ca urmare a fuziunii

mediafax.ro:  GfK:  Achiziţiile  majore  rămân  aproape  imposibile  pentru
majoritatea românilor
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Agerpes.ro: Aurescu remarcă evoluțiile pozitive în relațiile politice și economice
cu Croația

Mediafax.ro:  FRAUDĂ la Loteria Fiscală:  Sute  de cereri  RESPINSE, zeci  de
bonuri invalidate. Cât au încasat primii câştigători

Capital.ro: Bursa de la Bucureşti a închis marţi în creştere

Adevarul.ro:  PNDR 2015.  Ministerul  Agriculturii  a  lansat  trei  noi  module  de
finanţare, pentru irigaţii şi activităţi neagricole

Digi24.ro:  Răgaz pentru evazionişti: Casele de marcat, conectate la Fisc abia în
primăvara lui 2017

Administratia  Prezidentiala:  Discursul  Preşedintelui  României,  domnul  Klaus
Iohannis, la evenimentul de lansare a emisiunii numismatice „150 de ani de la
nașterea Regelui Ferdinand”

Agerpres.ro: INTERVIU Ahciarliu: Piața de leasing poate crește cu 10% în 2015,
stimulată de noile facilități fiscale și creșterea finanțărilor cu fonduri UE

Agerpres.ro: Băncile din Grecia vor rămâne închise până pe 16 iulie; se așteaptă
finanțare de la BCE (George Stathakis)

Mediafax.ro: Tsipras: Am negociat acordul cu creditorii "cu cuţitul la gât"

Hotnews.ro: Victor Ponta: Azi avem o ordonanta istorica. Desfiintam stampila

Hotnews.ro: Victor Ponta: Sper sa avem Codul Fiscal promulgat si cu acesta sa
mergem la finalizarea legii salarizarii

Economica.net  :  Transgaz  începe  plata  dividendelor  aferente  exerciţiului
financiar 2014
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Adevarul.ro: Fondul Proprietatea a înregistrat un profit de 356 milioane de lei pe
primul semestru, de trei mai mic faţă de recordul de anul trecut 

Zf.ro:  Top 30 companii de software pe 2014, după cifra de afaceri şi numărul
mediu de angajaţi. Au avut împreună 15.690 de angajaţi anul trecut

Agerpres.ro: BVB a lansat o nouă inițiativă pentru educația financiară, 'Fluent
în Finanțe'

agerpres.ro  :  Posesorii  bonurilor câștigătoare  la  prima  Loterie  organizată  de
MFP și-au încasat premiile de câte 56 lei

Agerpres.ro: Isărescu: Ar fi o eroare să cedăm tentației pentru măsuri temporare
în detrimentul dezvoltării pe termen lung

Economica.net: OMV Petrom va deschide benzinării mobile pe 5 tronsoane de
autostradă

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:

Lichiditate de aproximativ 14 milioane lei pe BVB

Hotnews.ro:  Aurel  Badea,  expert  UNSAR,  despre  efectele  modificarii  legii
asigurarii obligatorii a locuintelor: In anumite zone     proprietarii ar putea renunta
complet     la asigurarea caselor

Hotnews.ro: Schauble: Multi oameni din guvernul Germaniei cred Grexitul e cea
mai buna solutie pentru greci

Agerpres.ro:  Ponta: CExN se va reuni joi; e bine să ne întâlnim mai repede să
stabilim cine conduce PSD
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Mediafax.ro: Premierul condiţionează finalizarea legii salarizării de promulgarea
Codului Fiscal

Economica.net: Isărescu: România nu a avut niciodată costuri de finanţare atât
de scăzute ca în prezent

Bursa.ro: GUVERN:

Reglementări privind accesul operatorilor de aeronave la certificatele de emisii
de gaze cu efect de seră

Bursa.ro:  RADET a cerut în instanţă suspendarea executării  silite,  impusă de
către ELCEN

Mediafax.ro: Comisia Europeană propune un împrumut punte de 7 miliarde de
euro pentru Grecia

Economica.net:  Contribuabilii  care solicită  ANAF documente  vor fi  scutiţi  de
taxele extrajudiciare

Capital.ro:  Camera de Comerț și Industrie organizează Ziua României la Expo
Milano 2015. Ultimele zile de înscriere pentru companiile interesate

Expo Milano 2015 continuă să își țină porțile deschise până în octombrie, iar prezența
României  va  continua cu evenimente  organizate  de  instituțiile  din țară.  Următorul
eveniment important va avea loc pe 29 iulie, când Camera de Comerț și Industrie a
României  (CCIR)  va  organiza  în  parteneriat  cu  Ministerul  Afacerilor  Externe
festivitatea care va marca celebrarea Zilei Imnului Național, eveniment intitulat Ziua
României.

 Evz.ro,  preluat  de  ziarelive.ro,  news.ournet.ro, ultimele-stiri.eu,  ziar.com,
findnews.ro, revista-presei.com: Ultimele zile în care firmele se pot înscrie pentru
a participa la Ziua României, în cadrul EXPO Milano, eveniment organizat de
CCIR

Camera de Comerţ şi Industrie a României organizează miercuri, 29 iulie 2015,
în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, festivitatea cea mai importantă
din perioada reprezentării României la Expo Milano, intitulată Ziua României.
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Agerpres.ro: Egiptul a cumpărat 235.000 de tone de grâu din România și Rusia

Autoritatea Generală pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt a cumpărat 235.000 de
tone de grâu din România și Rusia pentru a produce pâine la prețuri subvenționate,
transmite Reuters.

GASC  este  responsabilă  pentru  achizițiile  strategice  de  grâu  în  numele  statului
egiptean, cel mai mare importator mondial de grâu.

Agerpres.ro:  Teodorovici:  Acordul  României  cu  FMI  și  CE  continuă;
Dombrovskis (CE): Programul este, din nou, deraiat

Acordul României cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană continuă, a
anunțat,  marți,  ministrul  Finanțelor  Publice,  Eugen  Teodorovici,  în  timp  ce
vicepreședintele  Comisiei  Europene,  Valdis  Dombrovskis,  a  declarat  că  programul
privind balanța de plăți este deraiat, însă CE este gata să discute din nou cu autoritățile
române.

Agerpres.ro:  Premierul  Ponta  a  decis  înființarea  Grupului  de  Lucru  pentru
Tehnologia informației (GLIT)

Premierul Victor Ponta a decis marți înființarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia
informației  (GLIT),  care  are  ca  sarcină  finalizarea  în  termen  de  trei  luni  a  unei
evidențe clare a inventarului de echipamente și aplicații IT din administrația publica
centrală.

De asemenea, potrivit  deciziei publicate în Monitorul Oficial,  grupul trebuie,  ca în
termen de cinci  luni,  să  elaboreze un plan național  pentru perioada 2015-2018 de
reducere și eficientizare a cheltuielilor de suport IT.

Mediafax.ro: ANRM: Noile redevenţe vor fi definitivate în august şi vor intra la
toamnă în Parlament

Noua modalitate de taxare a hidrocarburilor, la care Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale  (ANRM)  lucrează  împreună  cu  Ministerul  Finanţelor  Publice,  va  fi
definitivată în luna august şi va intra în dezbatere în Parlament în sesiunea din toamnă.

Mediafax.ro:  PERCHEZIŢII  la  o  sucursală  a  Hidroelectrica  din  Curtea  de
Argeş, într-un dosar de corupţie

Procurorii  DNA Piteşti  fac,  miercuri,  percheziţii  în judeţul  Argeş,  la  o sucursală a
Hidroelectrica din Curtea de Argeş, la Centrala Hidroenergetică CHE Noapteş şi la
mai  multe  firme,  într-un dosar  privind fapte  de  corupţie  care  ar  fi  fost  comise  în
perioada 2011-2012.

Direcţia Naţională Anticorupţie arată, într-un comunicat de presă, că se fac cercetări
într-o  cauză  penală  ce  vizează  "suspiciuni  privind  săvârşirea  unor  infracţiuni  de
corupţie şi asimilate celor de corupţie comise în perioada  2011-2012".
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Mediafax.ro: FMI critică acordul privind un nou plan de salvare oferit Greciei
de liderii zonei euro

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a criticat marţi seara acordul privind un nou plan
de salvare oferit Greciei de liderii zonei euro, apreciind că datoria publică a statului
grec a devenit nesustenabilă şi că Atena are nevoie de reducerea datoriilor.

Evaluarea FMI intervine în contextul în care Parlamentul de la Atena trebuie să voteze
miercuri patru legi prevăzute de acordul încheiat luni la Bruxelles.

Studiul FMI pune sub semnul întrebării validitatea reformelor cerute de liderii zonei
euro şi aprobă reducerea datoriilor cerută de opinia publică din Grecia.

Potrivit BBC, studiul publicat de FMI va complica misiunea premiereului grec Alexis
Tsipras, care trebuie să convingă parlamentarii, inclusiv pe cei din partidul său, Syriza,
să  voteze aceste  legi.  De altfel,  Tsipras  a  declarat  marţi  că  nu crede în  planul  de
salvare propus, dar este dispus să îl  implementeze pentru "a evita dezastrul pentru
ţară" şi colapsul băncilor.

Mediafax.ro: Patronii din turism pe litoral: Controalele ANPC-binevenite, cine
nu respectă regulile  să fie exclus. Investitorii spun că autorităţile  locale nu îşi
respectă obligaţiile

Patronii din turismul de pe litoral consideră că acţiunile de control făcute de ANPC
"sunt binevenite", spunând că unităţile care nu respectă regulile şi creează "imagine
negativă" trebuie excluse din sistem.

Patronatele  din  turism,  conducerea  Autorităţii  Naţionale  pentru  Protecţia
Consumatorilor (ANPC) şi cea a Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) au avut,
marţi, o întâlnire într-un complex hotelier din Mamaia Nord.

Mediafax.ro: Constantin: Cred că această guvernare trebuie să continue

Liderul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, ministrul Daniel Constantin, consideră că
actuala  guvernare  trebuie  să  continue  şi  că  este  "indicată"  continuarea  proiectelor
economice alături de premierul Victor Ponta.

"Eu cred că această guvernare trebuie să continue. Premierul Victor Ponta a ajutat
foarte mult agricultura românească. Reducerea TVA la 9% nu s-ar fi putut realiza fără
sprijinul premierului", a declarat ministrul Agriculturii.

Mediafax.ro: Yanis Varoufakis: Acordul semnat de Alexis Tsipras cu creditorii
este un fel de "lovitură de stat"

Fostul ministru grec al Finanţelor, Yanis Varoufakis, a condamnat vehement acordul
pe  care  fostul  său  aliat,  premierul  Alexis  Tsipras,  l-a  semnat  cu  creditorii
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internaţionali, calificându-l drept "o umilire" a Greciei şi comparându-l cu lovitura de
stat militară din anul 1967.

"Acordul cu creditorii este o predare a Greciei, care devine un vasal al Eurogrupului.
Este o umilire totală a Greciei, o anulare completă a suvernităţii naţionale", a declarat
Varoufakis pe propriul blog.

Zf.ro: Cum se pregătesc bancherii? Urmăriţi emisiunea ZF Live de miercuri, 15
iulie, de la ora 12:30, Cosmina Coman, managing partner al LearningPro

Cum se pregătesc  bancherii?  O discuţie  cu Cosmina Coman,  managing partner  al
LearningPro

Urmăriţi emisiunea ZF Live aici de la ora 12:30

 

Zf.ro: Investiţiile străine directe urmăresc trendul economiei şi cresc cu 18% la
cinci luni

Investiţiile străine directe au fost în primele cinci luni din an de aproape 1,3 mld. euro,
în creştere cu 18% faţă de perioada similară a anului trecut, ritm în care au şanse să
depăşească la finele anului 3 miliarde de euro, nivel nemaiatins de cinci ani.

Zf.ro:  AFI  vrea  să  ridice  un  mall  de  60-70  mil.  euro  pe  terenul  fostei  uzine
Hidromecanica din Braşov

Compania  israeliană  AFI  Europe,  proprietara  mallului  AFI  Palace  Cotroceni  şi  a
birourilor AFI Park din Bucureşti, a cumpărat un teren de 40.000 de metri pătraţi în
centrul  oraşului  Braşov,  pe fosta platformă industrială Hidromecanica,  unde are în
plan să construiască un centru comercial şi un proiect de birouri.

Zf.ro: FINANŢE PERSONALE

Investitorii ţin jumătate de miliard de lei în fondurile de randament absolut

Administratorii  de  active  au  strâns  589  mil.  lei  în  fonduri  etichetate  drept  de
randament  absolut,  care  au  drept  scop  obţinerea  de  câştiguri  indiferent  de  cât  de
vitrege sunt condiţiile de piaţă.

Spre deosebire de fondurile clasice de investiţii, acestea sunt mai greu de evaluat şi
comparat  de  investitori,  pentru  că folosesc  tehnici  de  investiţii  complexe,  similare
fondurilor  de  hedging.  Fondurile  denumite  de  randament  absolut  folosesc  obliga-
ţiunile,  derivatele,  valutele  şi  acţiunile  în  strategii  de  investiţii  menite  să  obţină
randamente ce nu sunt afectate de mişcările negative de pe pieţele financiare.
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Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Cum se încheie cercul consumului

E cert că nu trăim ca să consumăm. Dar consumăm ca să trăim. Iar ca să consumăm –
ţinând seamă de întregul  tablou al  gurilor  de  consum: nevoi  vitale,  stringente  sau
obişnuite, plăceri, capricii,  vicii – e nevoie întâi şi întâi să găsim pe piaţă o ofertă
îndestulătoare, desigur diversificată. Şi, mai departe, să avem bani.

Desigur, banii pot fi şi împrumutaţi. Iar a te împrumuta – în condiţiile în care, astăzi,
băncile dau credite pentru 10, pentru 20 sau pentru 30 de ani – înseamnă să forţezi
timpul să-ţi  vină în ajutor.  Să muţi viitorul în prezent.  Sigur,  creditul e scump. Te
îndatorezi pentru un mare număr de ani şi dai înapoi, an de an, lună de lună, nu doar
cota cuvenită (rata) ci şi dobânda. Plus comisioanele. În schimb, obţii bunuri de care
ai nevoie sau pe care ţi le doreşti. Dacă nu accepţi preţul nu vei avea bunurile.

Zf.ro:  Băncile  greceşti  au intrat  într-o „furtună perfectă“.  Din patru jucători
mari ar putea rămâne în viaţă doar doi

Una  dintre  precondiţiile  impuse  Greciei  pentru  un  nou  acord  de  bailout  este
transpunerea în lege a unor reguli europene care conferă Băncii Centrale Europene şi
autorităţilor  de  la  Bruxelles  responsabilitatea  de  a  identifica,  sparge  sau  desfiinţa
băncile  bolnave.  Aceasta  înseamnă  că  sistemul  bancar  ar  putea  fi  restructurat,  cu
pierderi  impuse  deţinătorilor  de  obligaţiuni  şi  poate  chiar  persoanelor  cu  depozite
mari, iar guvernul grec pierde controlul sistemului bancar şi nu va putea face nimic
pentru a împiedica un astfel de rezultat, scrie Reuters.   

Zf.ro: SIF Transilvania îşi mută hotelurile pe Sibex

Operatorii  hotelieri  Orizont  Turism  Predeal  (ORTU)  şi  THR  Prahova  (TUSI),
controlaţi de SIF Transilvania (SIF3), vor fi delistaţi de pe bursa de la Bucureşti şi vor
fuziona cu Feper (FEP), o firmă controlată tot de SIF, dar listată pe sistemul alternativ
al bursei de la Sibiu.

Orizont Turism, care deţine hotelul cu acelaşi nume din Predeal, are o capitalizare de
45  milioane  de  lei  pe  piaţa  RASDAQ  şi  este  controlată  de  SIF  Transilvania  în
proporţie de 93%.

Zf.ro: Raiffeisen Bank International, admis ca agent custode pe bursă

Depozitarul Central, instituţia responsabilă de decontarea tranzacţiilor cu acţiuni pe
bursa de la Bucureşti, a anunţat că Raiffeisen Bank International AG, grupul austriac
ce controlează Raiffeisen Bank România, va activa în calitate de agent custode pe
bursa de la Bucureşti.

Un agent custode este responsabil de păstrarea în siguranţă a activelor financiare ale
clienţilor săi care investesc pe bursă,  de aranjarea decontării  pentru tranzacţiile de
cumpărare sau de vânzare, de colectarea dividendelor în numele clienţilor.
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Zf.ro : Iranul intră în joc. Pregătiţi-vă pentru un cutremur pe piaţa petrolului şi
de schimbări geopolitice în Orient!

Acordul istoric încheiat între Iran şi marile puteri ale lumii în privinţa programului
nuclear al Teheranului a trimis ieri preţurile petrolului în jos, un semnal a ceea ce ar
putea urma dacă Iranul iese pe pieţe internaţionale cu rezervele sale uriaşe de petrol şi
reuşeşte să facă faţă competiţiei.

Redeschiderea spre exterior a Iranului, o ţară cu o populaţie de 77 de milioane de lo-
cuitori, dar blocată de un embargo internaţional, va avea implicaţii care vor depăşi
piaţa petrolului.

Zf.ro: Avicola Slobozia a renunţat la delistare şi vrea pe AeRO

Producătorul de carne de pasăre Avicola Slobozia (AVSL), firmă cu capitalizarea de
22 milioane de lei, a renunţat la planul de delistare de pe RASDAQ şi va încerca să se
transfere pe piaţa alternativă, AeRO. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) l-
a  sancţionat  însă  pe  directorul  companiei  pentru  că  s-a  răzgândit  şi  nu  a  mai
răscumpărat titlurile acţionarilor minoritari.

Zf.ro: Constantin anunţă investiţii de 550 milioane euro în reţeaua de irigaţii

România va avea până în 2020 o reţea secundară de irigaţii,  care va acoperi circa
750.000 de hectare, după investiţii de aproximativ 550 de milioane de euro, din care
370  de  milioane  de  euro  reprezintă  fonduri  europene,  a  declarat,  marţi,  ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin.

Zf.ro: Când rafinăriile se închid în toată Europa, Lukoil susţine că a găsit un
cumpărător pentru unitatea din Ploieşti

Ruşii de la Lukoil susţin că au primit o ofertă de cumpărare pentru rafinăria Petrotel
din Ploieşti, „miezul“ celui mai fierbinte scandal de evaziune fiscălă şi spălare de bani
din aceste zile, chiar de la o companie locală, dar că intenţia grupului petrolier nu este
de a vinde.

Bursa.ro: Încrederea în UE se depreciază de opt ani, nu de acum

Liderii europeni au repetat insistent, în ultima perioadă, discursul pierderii încrederii
în Grecia şi în guvernul de la Atena, ca şi cum ei, înşişi, ar fi exemple de seriozitate şi
moralitate.

     "Cea mai importantă monedă, încrederea, a fost pierdută", a declarat cancelarul
german Angela Merkel, duminică, înainte de întâlnirea cu liderii europeni, în care a
fost agreat un plan de măsuri pentru Grecia.
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     Declaraţia  lui  Merkel  îl  viza  pe  Alexis  Tsipras,  premierul  Greciei,  iar  opinii
asemănătoare, cu diverse grade de duritate, au fost lansate şi de alţi lideri europeni, de
şefi ai instituţiilor europene şi de directorul FMI Christine Lagarde.

Bursa.ro : ALERT / ZIUA VOTULUI ÎN PARLAMENTUL GREC

Alexis Tsipras: "Un acord prost era singura mea opţiune să salvez Grecia"

Parlamentarii de la Atena se pregătesc pentru un vot crucial, astăzi, asupra măsurilor
de austeritate agreate de premierul Alexis Tsipras cu creditorii internaţionali, în timp
ce  Fondul  Monetar  Internaţional  a  avertizat  că  Grecia  va  avea  nevoie  de  o
restructurare suplimentară a datoriei.

       Înţelegerea la care au ajuns liderii europeni, sub rezerva obţinerii aprobărilor, este
un bailout de 86 miliarde de euro, pe trei ani, pentru Grecia. 

       În schimbul ajutorului, Parlamentul grec va trebui să aprobe legi de simplificare a
sistemului  TVA  şi  extindere  a  bazei  de  aplicare  a  taxei,  pentru  asigurarea
independenţei  totale  a  Institutului  de  Statistică  ELSTAT,  pentru  operaţionalitarea
Consiliului Fiscal şi reforma pensiilor,  până pe 15 iulie, dar şi să adopte Codul de
Procedură  Civilă,  şi  să  implementeze  Directiva  UE  referitoare  la  redresarea  şi
închiderea băncilor, cu sprijinul Comisiei Europene, până pe 22 iulie.

Bursa.ro:  ESM ar  putea  contribui  cu  40-50  miliarde  euro  la  planul  destinat
Greciei

Încă o plată către FMI, ratată de Atena 

     *  Grecia îşi achită datoriile către creditorii privaţi

       Mecanismul European de Stabilitate (ESM) ar contribui cu o sumă cuprinsă între
40 şi  50 de  miliarde de euro  la  cel  de-al  treilea  posibil  plan  de asistenţă  acordat
Greciei,  a cărui  valoare totală este evaluată la 82 -  86 de miliarde de euro şi este
programat să dureze trei ani, potrivit oficialilor europeni.

     Pe lângă ESM - fondul de salvare al zonei euro -, Fondul Monetar Internaţional
(FMI) ar putea contribui la acest pachet cu 16 miliarde de euro, sumă disponibilă
dintr-un program ce expiră în martie 2016. 

Bursa.ro: DEVENIT, ÎN SFÂRŞIT, PREŞEDINTE

Bogdan Drăgoi lucrează la creşterea performanţei SIF1 şi la dezvoltarea Bursei

Drăgoi: "Din păcate, avem o piaţă inexistentă din punct de vedere al volumelor" 

     *  "BVB oferă într-o măsură limitată posibilitatea de diversificare", ne-a spus noul
preşedinte SIF1
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       Bogdan Drăgoi, devenit, ieri, preşedinte-director general al SIF1 Banat Crişana,
ne-a declarat că mandatul său se va axa pe două paliere, domnia sa intenţionând să
lucreze pentru creşterea  performanţei  SIF1,  transformând-o în  lider  al  pieţei,  şi  să
creeze  o  piaţă  de  capital  în  care  să  poată  investi,  astfel  să  îndeplinească  primul
obiectiv.

     Fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi a fost ales de acţionari în funcţia de
administrator SIF1 Banat Crişana, în martie, însă Consiliul de Administraţie a putut fi
completat abia după încă o rundă de alegeri, în aprilie, şi după ce toţi  cei aleşi au
primit avizele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Bursa.ro: BVB deschide în urcare

Bursa de Valori  Bucureşti  (BVB) a  deschis  în  urcare  şedinţa  de  tranzacţionare  de
astăzi.

     Indicele BET, al celor mai lichide zece acţiuni, creşte cu 0,10% fiind cotat la
7.401,99 puncte.

     Indicele BET Plus, introdus pe 23 iunie, urcă, de asemenea, cu 0,12%, la 1.088,05
puncte.  BET-FI,  indicele  celor  cinci  societăţi  de  investiţii  financiare  plus  Fondul
Proprietatea, se majorează, totodată, cu 0,40%, atingând valoarea de 30.454,76 puncte.

     Indicele BET Total Return se apreciază cu 0,10%, la 8.437,06 puncte.

     Titlurile Fondului Proprietatea (FP) creşteau pe BVB, în deschiderea şedinţei de
astăzi, cu 0,50%, la valoarea de 0,81 lei per acţiune.

Bursa.ro: Lucian Anghel: "Piaţa noastră de capital a performat foarte bine, în
ciuda turbulenţelor din Grecia"

Piaţa noastră de capital a performat foarte bine, în ciudat turbulenţelor din Grecia şi a
inflamării percepţiei faţă de situaţia din zonă, consideră Lucian Anghel, preşedintele
Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), care a precizat că
un element pozitiv a fost şi nivelul foarte ridicat al dividendelor pe care l-au oferit
companiile locale listate, în comparaţie cu societăţile din regiune.

Bursa.ro: BCE: Băncile din zona euro au relaxat condiţiile de creditare pentru
companii

Băncile din zona euro au relaxat condiţiile de creditare pentru companii, în trimestrul
al doilea din 2015, iar cererea de finanţare din partea acestora a crescut substanţial,
anunţă Banca Centrală Europeană (BCE).

     Potrivit unui sondaj trimestrial efectuat de BCE, relaxarea standardelor de acordare
a  împrumuturilor  a  depăşit  aşteptările  anterioare  ale  reprezentanţilor  băncilor
comerciale.
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Economica.net: Bundesbank: Trebuie adoptate rapid măsuri de "bail-in" pentru
băncile din Grecia

Măsuri de 'bail-in'  pentru băncile din Grecia ar trebui introduse cât mai curând cu
putinţă, a afirmat, miercuri, Andreas Dombret, membru al Boardului Băncii Centrale a
Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.

La 1 ianuarie 2015, în Grecia şi în restul statelor membre ale Uniunii Europene a intrat
în vigoare o lege de implementare a Directivei privind redresarea şi rezoluţia bancară,
care prevede, printre altele, constituirea unui fond de rezoluţie în care băncile trebuie
să contribuie cu o sumă reprezentând 1% din valoarea depozitelor garantate, într-un
termen de 10 ani. La aceste sume se adaugă măsurile de bail-in, precum confiscarea
depozitelor negarantate de peste 100.000 de euro, care vor face posibilă salvarea unei
bănci  în  dificultate  exclusiv  din  fondurile  investitorilor  privaţi  fără  a  se  apela  la
fondurile publice, cum s-a întâmplat până acum.

Economica.net: Niciuna din ţările ECE nu se mai grăbeşte să adere la euro, după
lecţia greacă. Românii ar renunţa la leu cel mai uşor

Nimeni din ţările Europei Centrale şi de Est (ECE) nu se mai grăbeşte să adere la
euro.  Totuşi, 65% dintre români ar renunţa la leu, în favoarea euro, potrivit celui mai
recent  eurobarometru.  „Chiar  dacă  popularitatea  euroscepticilor  este  în  creştere  în
unele ţări ECE, majoritatea cetăţenilor lor recunosc beneficiile apartenenţei la UE”,
remarcă analiştii de la Erste Group Research.

Niciuna  din  ţările  ECE  nu  se  mai  grăbeşte  să  adere  la  euro,  după  lecţia  greacă.
Românii ar renunţa la leu cel mai uşor

   Economica.net:  Prăbuşire  la  Bursă:  acţiunile  Condmag,  Dafora  şi  averea
patronului Călburean sunt în cădere liberă din cauza insolvenţei

Grupul  de  firme  al  omului  de  afacri  Gheorghe  Călburean  este  în  criză.  Acţiunile
constructorului de conducte petroliere şi de gaze Condmag Braşov (COMI), scad de la
deschiderea  Bursei,  cu  maximul  permis  de  regulamente:  15%.  Compania  a  cerut
tribunalului intrarea in insolvenţă, ca şi Dafora Mediaş.

Acţiunile  Condmag  Braşov  (COMI),  a  doua  ce  mai  mare  companie  din  grupul
patronat de omul de afaceri Gheorghe Călburean, se prăbuşesc, după anunţul intrării în
insolvenţă a companiei. Au deschis ziua cu scăderi de aproape 15%, maximul permis
de reglementările Bursei de Valori Bucureşti.

Economica.net: Noul grup LafargeHolcim va realiza economii de 1,4 miliarde de
euro, ca urmare a fuziunii

Noul  grup LafargeHolcim şi-a  lansat,  mercuri,  operaţiunile  pe  plan  mondial,  unul
dintre obiective fiind realizarea unor economii de 1,4 miliarde de euro în următorii trei
ani, ca urmare a fuziunii dintre Lafarge (Franţa) şi Holcim (Elveţia), transmit RTT
News şi Reuters.
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Tranzacţia va da naştere celui mai mare producător mondial de ciment, cu o cifră de
afaceri de 34 de miliarde de euro (44 miliarde de dolari), scrie Agerpres.

mediafax.ro:  GfK:  Achiziţiile  majore  rămân  aproape  imposibile  pentru
majoritatea românilor

Românii  sunt  optimişti  cu  privire  la  creşterea  economică  şi  cea  a  salariilor,  dar
standardul de viaţă rămâne foarte scăzut, veniturile permiţând doar asigurarea nevoilor
zilnice,  astfel  că  achiziţiile  majore  rămân  aproape  imposibile  pentru  majoritatea
populaţiei, potrivit companiei de cercetare GfK.

Concluziile sunt incluse în studiul GfK Climatul de consum Europa pentru al doilea
trimestru din 2015.

Agerpes.ro: Aurescu remarcă evoluțiile pozitive în relațiile politice și economice
cu Croația

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a exprimat satisfacție miercuri față de
evoluțiile  pozitive  înregistrate  în  relațiile  româno-croate  pe  plan  bilateral,  atât  din
perspectiva politico-diplomatică, cât și economică, în mandatul de ambasador al dnei
Andrea Gustovic-Ercegovac, pe care a primit-o în vizită de rămas bun la încheierea
misiunii la București, a informat MAE.

Mediafax.ro:  FRAUDĂ la  Loteria Fiscală:  Sute  de cereri  RESPINSE, zeci  de
bonuri invalidate. Cât au încasat primii câştigători

Ministerul Finanţelor Publice a plătit premiile pentru prima Loterie Fiscală, respectiv
câte 56 de lei pentru 17.837 bonuri, după ce a respins 313 cereri care nu îndeplineau
condiţiile, iar alte 65 de bonuri au fost invalidate, Fiscul suspectând fraude.

Capital.ro: Bursa de la Bucureşti a închis marţi în creştere

Bursa de Valori  Bucureşti  /BVB/ a  închis  în  creştere  şedinţa  de  tranzacţionare  de
marţi,  iar valoarea totală a tranzacţiilor a fost de 32,621 de milioane de lei (7,373
milioane de euro).

Schimburile cu acţiuni au totalizat 30,422 milioane de lei (6,876 milioane de euro). 

Adevarul.ro:  PNDR 2015.  Ministerul  Agriculturii  a  lansat  trei  noi  module  de
finanţare, pentru irigaţii şi activităţi neagricole 

Dezvoltarea  infrastructurii  de  irigare  este  finanţată  100% nerambursabil  prin  noul
PNDR Ministerul Agriculturii a lansat trei noi măsuri din cadrul Programului Naţional
de  Dezvoltare  Rurală  (PNDR)  2014-2020:  sub-măsura  4.3  „Investiţii  pentru
dezvoltarea, modernizarea  sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Irigaţii“,
sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale“  şi
sub-măsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole“. În ceea ce
priveşte  sub-măsura  4.3  „Sprijin  pentru  investiţii  în  infrastructură  legate  de
dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea sectoarelor agricol şi forestier” - Componenta
irigaţii, aceasta dispune de o alocare financiară totală aferentă PNDR 2014-2020 de
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435,3 milioane de euro (FEADR + Buget Naţional), respectiv de o alocare financiară
aferentă sesiunii 2015 de 218 milioane de euro (FEADR + Buget Naţional). 100%
nerambursabil pentru asociaţiile utilizatorilor de apă Sub-măsura poate fi accesată de
organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă înfiinţate în conformitate cu legislaţia în
vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

Digi24.ro: Răgaz pentru evazionişti: Casele de marcat, conectate la Fisc abia în
primăvara lui 2017

Comercianţii  care  nu  înregistrează toate  vânzările  în  casele  de  marcat  primesc un
răgaz  nesperat.  Ei  vor  fi  obligaţi  să  aibă  case  de  marcat  care  pot  fi  conectate  la
calculatoarele Fiscului abia din primăvara anului 2017, cu şase luni mai târziu decât
era prevăzut iniţial. Amânarea este propusă chiar de Ministerul Finanţelor, care spune
că este nevoie de mai mult timp pentru crearea noului sistem, care ar reduce evaziunea
fiscală cu până la două miliarde de euro pe an.

Administratia  Prezidentiala:  Discursul  Preşedintelui  României,  domnul  Klaus
Iohannis, la evenimentul de lansare a emisiunii numismatice „150 de ani de la
nașterea Regelui Ferdinand”

România a beneficiat,  cu precădere în ultima perioadă, de un sistem bancar stabil,
solid, iar acesta este, în primul rând, meritul Băncii Naționale a României. În ciuda
unei tranziții sinuoase, chiar împovărătoare prin dezechilibre și ajustări, BNR a rămas,
în  conștiința  societății  românești,  un pilon  de  stabilitate  și  echilibru.  Actualmente,
România are în față un nou context economic, cu toate provocările unui orizont post-
tranziție,  post-aderare europeană și post-criză. Sunt convins că Banca Națională va
rămâne, în continuare, același factor esențial în parcursul de modernizare  a României.

Ca țară membră a Uniunii Europene, ca parte a proiectului european, România trebuie
să  se  pregătească,  atent  și  consecvent,  și  pentru  integrarea  monetară.  Euro  este
proiectul politic, economic și instituțional la care România poate și trebuie să aspire.
Ferestrele de oportunitate există pentru a fi valorificate. În acest sens, obiectivul de
aderare la zona euro este pentru România, în egală măsură, o ancoră pentru disciplină
economică, pentru predictibilitate și stabilitate.

Dezvoltarea României trebuie să pornească de la exigențele elementare ale unui model
economic de succes: responsabilitate și sustenabilitate. Istoria recentă arată că nu ne
mai putem permite experimente economice sau politici publice cu jumătăți de măsură,
mai ales când acestea atentează la aspirațiile noastre de libertate și prosperitate pe
termen lung. 

Tocmai de aceea, devine imperativ să renunțăm la cel puțin câteva iluzii: în primul
rând, iluzia că prosperitatea se poate construi pe deficite bugetare și datorie publică,
rostogolită continuu, de la un an la altul; apoi, iluzia că politicile monetare și fiscale
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pot  compensa  absența  reformelor  reale;  nu  în  cele  din  urmă,  iluzia  că  odată  ce
prosperitatea a fost obținută, ea nu se va mai pierde, ceea ce este profund greșit. De
aici  și  nevoia  pentru  o  nouă  abordare,  una  bazată  pe  responsabilitate  și  principii
sănătoase. 

Aș  putea  invoca,  drept  exemplu,  noul  Cod  fiscal,  pe  care  chiar  zilele  acestea  îl
analizez,  pentru  a  decide  asupra  oportunității  promulgării  sale.  Nu  știu  cum  s-a
strecurat aprecierea că acest Cod fiscal ar revoluționa finanțele României, prin simpla
reducere a unor impozite. Cred  că n-ar trebui să ne preocupe doar scăderea taxelor, ci
și maniera în care se face aceasta. O asemenea schimbare este utilă, însă fără să pună
în pericol anumite beneficii, cum ar fi sustenabilitatea finanțelor publice, care a fost
consolidată, cu eforturi serioase, în ultima perioadă. În plus, aflați totuși în prag de an
electoral, trebuie să înțelegem distanța dintre tentația politică și realitatea economică.

Totodată, contextul actual, atât economic cât și geopolitic, impune abordări prudente,
responsabile pentru starea finanțelor publice, și echilibre economice. Situația cu care
se confruntă Grecia în acest moment este, fără îndoială, una cu adevărat dificilă. Însă,
în ultima vreme, prea des și parcă prea nedrept, problemele economice ale Greciei au
fost trecute în contul monedei comune, al Uniunii Europene chiar. Mai degrabă, în
această etapă post-criză, Grecia ne-a dezvăluit un model economic susținut decenii de-
a  rândul  prin  deficite  și  datorie  publică.  Astfel  de  dezechilibre  trebuie  corectate
profund iar economia ne arată că soluțiile politice miraculoase nu există. 

Pentru ca economia noastră să devină cu adevărat competitivă, România are nevoie de
îmbunătățirea calității instituționale a mediului de afaceri. Transparența, stabilitatea și
predictibilitatea  fiscală  și  legislativă  sunt  elemente  importante  pentru  stimularea
investițiilor  și  a  antreprenoriatului.  Birocrația  și  povara  reglementărilor  afectează
funcționarea mediului de afaceri, iar fenomenul corupției poate submina subtil și sigur
dezvoltarea economică.  Nu este suficient ca progresul economic al României să aibă
doar o alură cantitativă, statistică, prin rate înalte de creștere, care atunci când sunt
obținute ușor se pot pierde la fel de ușor. Avem nevoie de o economie sănătoasă, care
să prospere și în sens calitativ, prin productivitate și competitivitate, căci de aici va
veni bunăstarea pe termen lung în viața de zi cu zi a românilor.

Ultimii ani au arătat că România a ieșit definitiv din paradigma inflaționistă. Putem
spune că tranziția economică a fost încheiată, însă aceasta nu înseamnă că România a
făcut  saltul  decisiv,  definitiv  și  generalizat,  la  principiile  economiei  de  piață.
Economia pare construită, în continuare, în jurul bugetului de stat, ceea ce explică de
ce  românii  așteaptă  ca  multe  lucruri  să  vină,  în  continuare,  de  la  stat  sau  prin
intermediul statului. În același timp, sectorul public poate să participe tot mai mult, în
calitate de actor competitiv, însă în cadrul regulilor economice de bază. Este nevoie ca
întreprinderile  de  stat  să  își  corecteze  dezechilibrele,  care  trădează  indisciplină
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financiară și management defectuos. Încă nu este târziu, în acest sens, să înțelegem
necesitatea  regândirii  rolului  statului,  prin  întărirea  prezenței  sale  instituționale  și
restrângerea prezenței sale economice. Avem nevoie, în continuare, de consolidarea
principiilor economiei de piață, de o democrație centrată pe interesele cetățeanului, nu
ale  politicianului,  de  un  stat  de  drept  care  să  arbitreze,  nu  care  să  joace  în  mod
discreționar. Altfel nu vom putea spera la europenizarea României, la dezvoltarea unei
clase de mijloc puternice, care este indicatorul autentic al dezvoltării economice.

Cred că a venit vremea maturității, a schimbărilor de paradigmă și a reformelor duse
până la capăt.  România are astăzi nevoie, poate mai mult  ca niciodată,  de o nouă
perspectivă,  de  un  nou  model  de  dezvoltare,  unul  durabil,  construit  pe  bazele
sănătoase ale competitivității și libertății economice. Totodată, trebuie să păstrăm și să
protejăm progresele  de  până în prezent,  căci  acumulările  prezentului  oferă  șansele
performanțelor viitoare, cele pe care cu toții ni le dorim. Vă mulțumesc!”.

Agerpres.ro: INTERVIU Ahciarliu: Piața de leasing poate crește cu 10% în 2015,
stimulată de noile facilități fiscale și creșterea finanțărilor cu fonduri UE

Piața românească de leasing financiar ar putea crește cu 10% în acest an, de la un
nivel de 1,32 miliarde euro în 2014, pe fondul extinderii finanțărilor către proiectele
din sectorul agricol cu fonduri europene, dar și al creșterii numărului de clienți, după
introducerea unor stimulente în noul Cod Fiscal, a declarat într-un interviu acordat
AGERPRES Adriana Ahciarliu, secretar general al Asociației Societăților Financiare -
ALB România. 

Agerpres.ro: Băncile din Grecia vor rămâne închise până pe 16 iulie; se așteaptă
finanțare de la BCE (George Stathakis)

Băncile  din  Grecia,  care  nu  au  funcționat  în  ultimele  două  săptămâni  din  cauza
retragerilor masive de numerar, vor rămâne închise până joi, a anunțat ministrul elen
al Economiei, George Stathakis, transmite Reuters.

Instituțiile  elene  de  creditare  nu  vor  fi  redeschise  până  când BCE nu va  restabili
finanțarea de urgență destinată creditorilor eleni (ELA), a afirmat George Stathakis.

Mediafax.ro: Tsipras: Am negociat acordul cu creditorii "cu cuţitul la gât"

Premierul elen Alexis Tsipras a mers marţi seara la televiziunea naţională pentru a
susţine acordul cu creditorii, afirmând că l-a negociat "cu cuţitul la gât", în timp ce
oficialii europeni nu ştiu cum să asigure o finanţare punte pentru a preveni intrarea
Greciei în incapacitate de plată.
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O sursă europeană a spus că situaţia financiară a Greciei pare să se înrăutăţească cu
fiecare reuniune, iar guvernele sunt reticente să ajute chiar şi numai cu fonduri pe
termen scurt, relatează Bloomberg.

Hotnews.ro: Victor Ponta: Azi avem o ordonanta istorica. Desfiintam stampila

 Premierul Victor Ponta considera ca actul normativ privind desfiintarea stampilei este
o "ordonanta istorica". "Azi avem ordonanta simpla. Simpla, dar istorica. Domnule
ministru Teodorovici (n.red. ministrul finantelor), azi desfiintam stampila? Jurati ca
asa  este(...)  Chiar  este  o  ordonanta  istorica.  Nu  stiu  cum va  arata  Romania  fara
stampile,  dar  va  arata  cu  siguranta  mai  bine  cu  cat  mai  multa  comunicare
informatizata", a declarat premierul Victor Ponta, la inceputul seditei de Guvern de
miercuri.

Hotnews.ro: Victor Ponta: Sper sa avem Codul Fiscal promulgat si cu acesta sa
mergem la finalizarea legii salarizarii

 Premierul  Victor  Ponta  conditioneaza  finalizarea  legii  salarizarii  de  promulgarea
Codului  Fiscal.  "Sper  sa  avem  Codul  Fiscal  promulgat  si  sa  avem  in  felul  asta
predictibilitate  pentru  toamna.  Cu  Codul  Fiscal  promulgat  si  cu  toate  datele
economice,  putem sa mergem la finalizarea  legii  salarizarii  in  toamna",  a  declarat
premierul  Victor  Ponta,  la  inceputul  sedintei  de  Guvern  de  miercuri.

Economica.net  :  Transgaz  începe  plata  dividendelor  aferente  exerciţiului
financiar 2014

Transgaz începe miercuri plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2014, prin
intermediul Depozitarului Central şi al BRD Groupe Societe Generale - agentul de
plată desemnat.

Conform  unui  comunicat  al  companiei,  dividendele  se  vor  acorda  acţionarilor
înregistraţi la data de 24 iunie 2015, iar ultima zi de plată este 15 iulie 2018.

Adevarul.ro: Fondul Proprietatea a înregistrat un profit de 356 milioane de lei pe
primul semestru, de trei mai mic faţă de recordul de anul trecut 

Fondul Proprietatea (FP) a obţinut un profit de 356,6 milioane de lei pe primele şase
luni, în scădere de trei ori faţă aceeaşi perioadă a anului trecut, când a raportat un
câştig record, de 1,06 miliarde de lei, în urma vânzării unei participaţii de aproape 5%
la Romgaz (SNG). Compania a înregistrat pierderi începând din luna ianuarie, odată
cu  trecerea  la  evaluarea  la  standarde  internaţionale  de  contabilitate  IFRS  a
portofoliului acţiuni cotate. Investiţiile Fondului în acţiuni au fost înregistrate, după
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standardele  IFRS,  la  valoare  justă  prin  profit  sau  pierdere.  Cea  mai  mare  parte  a
pierderii  a  rezultat  din  declinul  titlurilor  Petrom,  influenţate  de  evoluţia  preţului
petrolului pe pieţele externe.  

Zf.ro: Top 30 companii de software pe 2014, după cifra de afaceri şi numărul
mediu de angajaţi. Au avut împreună 15.690 de angajaţi anul trecut

Doar trei firme de soft au un număr mediu de peste 1.000 de angajaţi.  Majoritatea
companiilor  care  intră  în  clasament  sunt  filiale  ale  unor  jucători  internaţionali.
Bitdefender,  cel  mai  bine  plasat  jucător  controlat  de  antreprenori  locali,  este  şi
compania de soft care a reuşit cea mai puternică extindere pe plan global.

Agerpres.ro: BVB a lansat o nouă inițiativă pentru educația financiară, 'Fluent
în Finanțe'

Bursa  de  Valori  București  (BVB)  a  lansat  oficial,  miercuri,  o  nouă  inițiativă
educațională, sub numele 'Fluent în Finanțe', proiectul urmând să reprezinte un sprijin
atât pentru dezvoltarea personală și profesională a angajaților, cât și pentru creșterea
gradului de conștientizare în ceea ce privește administrarea propriilor finanțe.

agerpres.ro  :  Posesorii  bonurilor câștigătoare  la  prima  Loterie  organizată  de
MFP și-au încasat premiile de câte 56 lei

Reprezentanții administrațiilor publice au validat 17.902 de bonuri fiscale, astfel încât,
după împărțirea fondului de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare
revendicate  în  termen,  a  rezultat  un  premiu  cu  o  valoare  de  56  lei,  informează,
miercuri, Ministerul Finanțelor Publice.

Ministerul Finanțelor Publice a plătit, în data de 13 iulie, câștigurile aferente extragerii
ocazionale  organizate  în  data  de  13  aprilie  2015,  extragere  la  care  au  participat
bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic 2 februarie — 28 martie 2015.

Agerpres.ro: Isărescu: Ar fi o eroare să cedăm tentației pentru măsuri temporare
în detrimentul dezvoltării pe termen lung

Ar fi o eroare să ignorăm lecțiile crizei internaționale, cedând tentației pentru măsuri
cu  consecințe  temporare  în  detrimentul  dezvoltării  pe  termen  lung,  a  declarat,
miercuri, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României /BNR/, în cadrul
evenimentului de lansare a emisiunii numismatice '150 de ani de la nașterea Regelui
Ferdinand  I'.'Dacă  perioada  ajustărilor  economice  pare  să  se  fi  încheiat  pentru
România, misiunea viitoare a politicilor economice este aceea de a păstra echilibrele
restaurate cu atâta trudă, de a da dovadă de prudență și măsură în dozarea deciziilor
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viitoare, deplasând, totodată, accentul spre reforme structurale de natură să amplifice
potențialul de creștere a economiei românești. Ar fi o eroare să ignorăm lecțiile crizei
internaționale  și  experiențele  noastre,  cedând tentației  pentru  măsuri  cu consecințe
temporare în detrimentul dezvoltării pe termen lung. Nu există substitut la politicile
macroeconomice  echilibrate  corect  implementate  și  corect  explicate.  Această
perspectivă pe termen lung impune ca în centrul politicilor economice să se afle nu
numai managementul cererii  agregate,  ci și  obiectivele stabilității  macroeconomice,
dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea competitivității economice românești', a afirmat
Isărescu.

Economica.net: OMV Petrom va deschide benzinării mobile pe 5 tronsoane de
autostradă

Compania  Naţională  de  Autostrăzi  şi  Drumuri  Naţionale  din  România  a  semnat,
miercuri, cu OMV Petrom Marketing, contractul pentru instalarea de staţii mobile de
alimentare cu carburant pe cinci loturi de autostradă.

Conform unui comunicat al CNADNR, cele cinci loturi unde vor fi instalate staţiile
(pe ambele sensuri) sunt: Lot 1, Autostrada A1, Nădlac - Arad (tronson km 22+218 -
km 38+882), Lot 4, Autostrada A1, Lugoj - Deva (tronson km 0+000 - km 27+620),
Lot  6,  Autostrada  A1,  Orăştie  -  Sibiu  (tronson  km 0+000  -  km 24+110),  Lot  8,
Autostrada A1, Orăştie - Sibiu (tronson km 65+965 - km 82+070) şi Lot 9, Autostrada
A2, Medgidia - Constanţa (tronson km 170+750 - km 201+570).

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:

Lichiditate de aproximativ 14 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 14 milioane lei (3,2
milioane euro).

     La orele prânzului, BVB era în urcare. Indicele BET creşte cu 0,42%, ajungând la
valoarea de 7.425,44 puncte, iar indicele BET Total Return se majorează cu 0,41%, la
8.462,85 puncte. BET-FI se apreciază cu 1,23%, până la 30.705,03 puncte. 

     Indicele BET Plus, introdus pe 23 iunie, creşte, totodată, cu 0,43%, la 1.091,42
puncte. 

Hotnews.ro:  Aurel  Badea,  expert  UNSAR,  despre  efectele  modificarii  legii
asigurarii obligatorii a locuintelor: In anumite zone proprietarii ar putea renunta
complet la asigurarea caselor

 Obligatia impusa de lege pentru asiguratorii facultativi de a emite o polita facultativa
numai dupa ce verifica existenta si valabilitatea unei polite obligatorii nu va conduce
la cresterea numarului de polite obligatorii (exceptie face efectul anualizarii politelor
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multianuale)  si  vor  fi  probabil  zone  unde  asiguratii,  care  au  acum  numai  polite
facultative, vor renunta la polita facultativa pentru a cumpara o asigurare obligatorie, a
declarat  pentru  HotNews.ro,  Aurel  Badea,  responsabil  de  bunuri  si  proprietati  in
UNSAR (Uniunea Asiguratorilor si Reasiguratorilor din Romania). Este de asemenea
posibil ca o parte din acesti clienti sa nu mai cumpere nicio forma de asigurare, mai
avertizeaza acesta.

Hotnews.ro: Schauble: Multi oameni din guvernul Germaniei cred Grexitul e cea
mai buna solutie pentru greci

Ministrul german de Finante, Wolfgang Schauble, afirma ca exista "multi" oameni in
guvernul de la Berlin care considera ca iesirea Greciei din zona euro reprezinta cea
mai buna solutie pentru poporul grec.Intrebat despre iesirea Greciei din zona euro,
Schauble le-a spus ziaristilor ca "exista multi oameni in interiorul guvernului german
care cred ca aceasta ar fi, sau ar putea fi cea mai buna solutie pentru Grecia si pentru
poporul grec", potrivit The Wall Street Journal.

Agerpres.ro: Ponta: CExN se va reuni joi; e bine să ne întâlnim mai repede să
stabilim cine conduce PSD

Social-democrații se vor reuni, joi, în cadrul Comitetului Executiv Național, a anunțat
premierul  Victor  Ponta,  precizând  că  el  a  eliberat  deja  biroul  de  președinte  al
partidului și a stabilit împreună cu colegii să se întâlnească mai repede pentru a decide
cine conduce PSD.

"Nu mai sunt președinte, nu mă întorc mâine să-mi iau scaunul, am și eliberat biroul,
de altfel. Îl voi sprijini sau o voi sprijini pe cea/pe cel pe care colegii mei îl consideră
cel mai bun sau o consideră cea mai bună pentru a conduce partidul până la congres.
Mâine (joi — n.r) este CExN, era programat pentru săptămâna viitoare. Am vorbit cu
colegii mei și cred că e bine, după discuțiile de azi din BPN, să ne întâlnim mai repede
și cu ceilalți colegi", a spus miercuri Ponta, la începutul ședinței Biroului Permanent
Național (BPN) al PSD.

Mediafax.ro: Premierul condiţionează finalizarea legii salarizării de promulgarea
Codului Fiscal

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri la sedinţa săptămânală a Executivului, că
speră că noul Cod Fiscal va fi promulgat, astfel încât guvernul să aibă toate datele
pentru a finaliza legea salarizarii bugetarilor.

"Sper să avem Codul Fiscal promulgat şi să avem în felul asta predictibilitate pentru
toamnă. Cu Codul Fiscal promulgat şi cu toate datele economice, putem să mergem la
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finalizarea legii salarizării în toamnă, mergem în Parlament cu toate datele în aşa fel
încât să îndeplinim şi acest obiectiv fundamental”, a declarat Ponta.

Economica.net: Isărescu: România nu a avut niciodată costuri de finanţare atât
de scăzute ca în prezent

România nu a mai avut costuri de finanţare atât de scăzute ca în prezent, atât datorită
reducerii dobânzilor pe plan internaţional, cât şi a scăderii semnificative a primelor de
risc,  a  declarat,  miercuri,  Mugur  Isărescu,  Guvernatorul  Băncii  Naţionale  a
României /BNR/, în cadrul evenimentului de lansare a emisiunii numismatice '150 de
ani de la naşterea Regelui Ferdinand I'.

Bursa.ro: GUVERN:

Reglementări privind accesul operatorilor de aeronave la certificatele de emisii
de gaze cu efect de seră

Rezerva  specială  pentru  operatorii  de  aeronave,  rezervă  specială  din  care  numai
anumiți operatorii pot putea aplica pentru alocarea cu titlu gratuit de certificatee de
emisii de gaze cu efect de seră, reprezintă 3% din numărul total de emisii de gaze cu
efect  de  seră  atribuite  la  nivelul  Uniunii  Europene,  stabilește  o  Hotărâre  aprobată
astăzi de Guvern.

     Actul normativ modifică și completează cadrul legislativ referitor la domeniul
schimbărilor climatice (HG 780/2006 și HG 204/2013). 

Bursa.ro: RADET a cerut în instanţă suspendarea executării  silite,  impusă de
către ELCEN

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice (RADET) informează că a depus,
marţi,  14  iulie,  la  Judecătoria  Sector  3  Bucureşti,  acţiunea  privind  suspendarea
executării silite impuse de către ELCEN prin dosarul de executare nr. 3201/2015.

     Potrivit unui comunicat al companiei, numărul de înregistrare al dosarului este
23.789/301/2015, instanţa urmând să stabilească primul termen de judecată, acţiunea
fiind introdusă pe calea procedurii ordonanţei preşedinţiale.

     Acţiunea a fost decisă ca urmare a imposibilităţii în care se află regia autonomă de
a mai asigura continuitatea serviciului de utilitate publică.

Mediafax.ro: Comisia Europeană propune un împrumut punte de 7 miliarde de
euro pentru Grecia
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Comisia Europeană propune un împrumut punte de 7 miliarde de euro pentru
Grecia,  prin  intermeniul  Mecanismului  European  de  Stabilitate  Financiară
(EFSM) pentru acoperirea necesarului de finanţare din luna iulie, potrivit unui
document citat de Reuters.

 Propunerea,  obţinută  de  Reuters,  prevede  ca  împrumutul  să  aibă  o  maturitate  de
maximum trei luni şi să fie rambursat EFSM din banii care vor fi obţinuţi de Grecia
din fondul de salvare al zonei euro, Mecanismul European de Stabilitate (ESM), după
finalizarea negocierilor pentru viitorul program de salvare în valoare de 86 de miliarde
de euro.

Propunerea de a folosi EFSM pentru un împrumut punte este controversată pentru că
Marea Britanie şi Cehia sunt împotrivă.

Economica.net:  Contribuabilii  care solicită  ANAF documente  vor fi  scutiţi  de
taxele extrajudiciare

Guvernul  a  decis,  în  şedinţa  de  miercuri,  printr-o  ordonanţă,  scutirea  de  la  plata
taxelor  extrajudiciare  de  timbru  a  tuturor  contribuabililor  care  solicită  Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală  eliberarea  unor  certificate,  adeverinţe  sau  alte
asemenea documente.
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