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Jurnaluldearges.ro:  „CAMERA  DE  COMERŢ  ŞI  INDUSTRIE  ARGEŞ  SE
AFLĂ ÎNTRE PRIMELE 10 DIN ŢARĂ CA DINAMICĂ ŞI REZULTATE”

Curier.ro: La Tîrgul EXPOAGROUTIL,

Echipamente, utilaje agricole şi produse ECO   

Agroinfo.ro:  Liderii  negocierii  secolului  dintre  UE şi  SUA vin la  Bucureşti  să
asculte ce vor românii de la TTIP

Tvlitoral.ro: CCINA te ajută să-ți mobilezi casa   

Estnews.ro:  Mai are rost sa ne platim datoriile la stat? Legea salvatoare a rău-
platnicilor

Agerpres.ro:  Dragnea: O să solicit partidelor din Opoziție un dialog pe Legea
salarizării bugetarilor

Mediafax.ro:  Ministerul  Energiei  cere  alegerea  unor  noi  administratori  la
Electrica, prin vot cumulativ

Agerpres.ro: Salonul 'Iubesc vinul românesc' va aduce în prim plan producătorii,
cramele și profesioniștii

Capital.ro: Bursa de la Bucureşti a închis în scădere şedinţa de joi

Economica.net: Scandalul facturilor: GDF Suez - Engie cedează şi anunţă că va
renunţa la încasarea în avans

Economica.net: Petrom vinde singurul parc eolian pe care îl are în România
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bursa.ro: PROIECT ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

ASF vrea să relaxeze accesul la conducerea BVB

Bursa.ro: ÎMPRUMUTAŢII ÎN FRANCI ELVEŢIENI:

"Lupta cu băncile trebuie dusă de către experţi, instituţional"

Bursa.ro:  VICEPREŞEDINTELE  CE  NE  ADEMENEŞTE  CU  UNIUNEA
ENERGETICĂ:

"România poate deveni hub energetic regional"

Bursa.ro: Investitorii în metale preţioase au câştigat doar experienţă

Bursa.ro: BADEA, MINISTERUL ENERGIEI:

"Încă  nu  ne-am  hotărât  dacă  schimbăm  reprezentanţii  statului  în  CA-ul
Electrica"

Economica.net:  Tinerii de la Invest Club fac împreună plasamente la Bursă, ca
să înveţe secretele pieţei. Şi-au înmulţit de multe ori banii

Zf.ro: LIGA DISCRETĂ A ENERGIEI

O firmă din Arad ajunge cel mai mare petrolist independent după ce creşte de 55
de ori în cinci ani

Zf.ro: Industria a luat caimacul tranzacţiilor imobiliare de anul acesta

Zf.ro: Cele mai mari solduri ale creditelor sunt în judeţele unde sunt şi cele mai
mari salarii
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Zf.ro: Europa demonstrează că tot ce ştim despre tipărirea de bani este greşit

Zf.ro:  BERD avea la finele lunii  august  o expunere de aproape 300 mil.  € pe
sectorul financiar românesc

Zf.ro: Finanţele s-au împrumutat pe un an la un cost minim record de 1,2% pe
an

Zf.ro:  Bursa se curăţă de agromecuri:  300 de „rasdace” vor fi  delistate peste
două săptămâni

Zf.ro: Activele SIF Banat-Crişana şi SIF Oltenia au crescut în septembrie

Zf.ro: Oficial BCE: Ţinta de inflaţie va fi ratată în mod clar. Este nevoie de noi
măsuri de stimulare

Zf.ro:  Premierul Ponta a trecut Loteria în curtea Guvernului: „Aduce venituri
pentru finanţarea unor obiective de interes public“

Zf.ro: Sondaj ZEW şi Erste: Aşteptările privind economia României şi-au revenit
uşor în octombrie

Zf.ro: Raiffeisen reduce bonificaţiile plătite la depozite

Hotnews.ro: LUCRĂRILE AU DURAT 5 ANI DE ZILE

Cum arată noua bijuterie a infrastructurii din România. Galerie FOTO

Zf.ro:  Speranţele  că  Fed  nu  va  majora  prea  curând  dobânda  urcă  aurul  la
maximul ultimelor patru luni

Zf.ro: Uniqa Asigurări anunţă ca a simplificat procesul de soluţionare a daunelor
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Digi24.ro: Cea mai profitabilă companie de stat

Digi24.ro:  Mastercard:  A crescut  cu 80% consumul  de  role  de  hârtie  pentru
casele de marcat. E fabulos

 Romanialibera.ro: Autostrada Sibiu-Orăștie, în atenţia premierului Ponta

Adevarul.ro:  Gerea dă asigurări: România are stocul necesar de gaze pentru a
traversa iarna 

Adevarul.ro: Idei de afaceri cu lavandă 

Jurnalul.ro: Modernizare prin blocarea finanțării

Capital.ro: Cât te costă «cazarea» salariului la bancă?

Capital.ro:   Parteneriatului  Transatlantic  pentru Comerț și  Investiții  va ajuta
industriile din România să se dezvolte mai mult

Bursa.ro: EY:

Noul  Cod  de  Procedură  fiscală  aduce  provocări  suplimentare  pentru
contribuabili

Bursa.ro: Cei nouă indici BVB au deschis în creştere

Economica.net: Acţionarii Nuclearelectrica, forţaţi să accepte o pierdere de 30%
la achiziţia de titluri noi, ca să nu-şi dilueze voturile

Economica.net: Scăderea TVA la alimente în România umflă încasările grupului
Carrefour

Gandul.info: Când va fi gata şi cine va construi "ciotul" de autostradă care leagă
Capitala de autostrada Bucureşti-Ploieşti
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Hotnews.ro: Codul fiscal si Mesterul Manole

Zf.ro: ZF CELE MAI CITITE

Staţiunea din România cu plaje  artificiale  şi  sporturi nautice  la 900 de metri
altitudine: „E mai plăcut ca-n Austria”

Jurnaluldearges.ro:  „CAMERA DE  COMERŢ  ŞI  INDUSTRIE  ARGEŞ  SE
AFLĂ ÎNTRE PRIMELE 10 DIN ŢARĂ CA DINAMICĂ ŞI REZULTATE”

 Daclară Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României

Săptămâna trecută, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai
Daraban, a vizitat judeţul Argeş, însoţit de secretarul Camerei de Comerţ a României,
Traian Caramanian, această deplasare făcând parte dintr-un amplu program de vizitare
a tuturor camerelor de comerţ din ţară. În cadrul acestui eveniment, l-am abordat pe
preşedintele Mihai Daraban, care a acceptat cu amabilitate să ne ofere un interviu. 

Curier.ro: La Tîrgul EXPOAGROUTIL,

Echipamente, utilaje agricole şi produse ECO 

# Evenimentul are loc pînă pe 18 octombrie, în parcarea Jupiter City

 Tîrgul  de  Echipamente  şi  Utilaje  Agricole  EXPOAGROUTIL,  organizat  de
Camera  de  Comerţ  şi  Industrie  Argeş,  în  parteneriat  cu  Consiliul  Judeţean
Arges,  Ministerul Agriculturii,  Camera Agricolă,  APIA Argeş,  Direcţia pentru
Argicultură Argeş, are loc pînă pe 18 octombrie, în parcarea Carrefour Piteşti.     

Agroinfo.ro:  Liderii  negocierii  secolului  dintre  UE şi  SUA vin la  Bucureşti  să
asculte ce vor românii de la TTIP

Pe 16 octombrie 2015, sunt prezentate la Bucureşti rezultatele consultării publice din
România privind așa numita „negociere a secolului”, acordul comercial negociat în
prezent între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii: Parteneriatul Trans-
Atlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP).

Tvlitoral.ro: CCINA te ajută să-ți mobilezi casa 

Mobilă  modernă  sau  clasică,  din  lemn  masiv  de  nuc  sau  de  cireş,  dormitoare,
bucătării, uși de interior și parchet laminat – toate pot fi admirate la ediţia de toamnă a
Târgului „Mobila Expo Constanţa”. Cei interesați pot cumpăra obiectele pe care le
doresc, la prețuri avantajoase și cu discount special.
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Camera  de  Comerţ,  Industrie,  Navigaţie  şi  Agricultură  (CCINA)  Constanţa
organizează, până pe 18 octombrie, ediţia de toamnă a Târgului de mobilă „Mobila
Expo Constanţa“. Evenimentul este unul important de profil în domeniul mobilei, cu
tradiţie pentru Dobrogea. Târgul se desfăşoară la Pavilionul Expoziţional şi reuneşte
24  de  firme,  producători  şi  comercianţi  de  mobilă  din  întreaga  ţară,  dar  și  din
străinătate.  Acest  producător  venit  din  Turcia  prezintă  la  târg  noile  tendinţe  prin
introducerea materialelor diversificate cu fronturi din MDF, uși de interior și parchet
laminat, toate la prețuri avantajoase.

Estnews.ro: Mai are rost sa ne platim datoriile la stat? Legea salvatoare a rău-
platnicilor

În cadrul ședinței de guvern de miercuri, 14 octombrie, a fost aprobată Ordonanța de
Urgență privind amnistia fiscală. Contribuabilii –  persoane fizice și juridice – care,
până  la  data  de  31  martie  anul  viitor,  își  achită  dările  la  stat,  scapă  de  plata
penalităților de întârziere și a unei părți din dobânzile aferente.

Agerpres.ro: Dragnea: O să solicit partidelor din Opoziție un dialog pe Legea
salarizării bugetarilor

Liderul PSD, Liviu Dragnea,  a declarat  joi  seară,  într-o emisiune televizată,  că va
solicita partidelor din opoziție un dialog despre Legea salarizării în sistemul bugetar,
care va fi prezentată cel mai probabil săptămâna viitoare de către ministrul Muncii,
Rovana Plumb.

Mediafax.ro:  Ministerul  Energiei  cere  alegerea  unor  noi  administratori  la
Electrica, prin vot cumulativ

Ministerul  Energiei,  actionar  al  Electrica,  a  solicitat  convocarea Adunării  Generale
Extraordinare a Acţionarilor furnizorului şi distribuitorului de energie, propunând pe
ordinea de zi alegerea de noi membri ai Consiliului de Administraţie prin aplicarea
metodei votului cumulativ.

Propunerea ministerului a fost anuntata de Electrica, printr-un comunicat transmis joi
Bursei de Valori Bucureşti.

Agerpres.ro: Salonul 'Iubesc vinul românesc' va aduce în prim plan producătorii,
cramele și profesioniștii

Bucureștenii sunt așteptați săptămâna viitoare să deguste peste 200 de vinuri aduse de
cei 15 producători români prezenți la o nouă ediție a salonului Vintest - 'Iubesc vinul
românesc', care se va desfășura la Centrul de Afaceri Green Gate, în perioada 21 - 23
octombrie 2015.
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"Salonul Vinvest reprezintă vinul de vest de la Timișoara, ajuns la a 12-a ediție, iar
Vintest  a  fost  Salonul  național  de  vinuri  și  băuturi  alcoolice  de  la  București,  însă
acum, în acest an, îl  numim 'Iubesc vinul românesc',  după campania începută anul
trecut în cadrul acestui salon de la București. Este un brand, o marcă înregistrată. Am
creat și această tematică — 'Gala vinului nou și vechi', unde îi vom avea pe cei 15
producători înscriși până în prezent la acest eveniment, deși lista rămâne deschisă", a
declarat,  joi,  Lucia  Pîrvu,  expert  degustător  și  organizator  al  evenimentului,  într-o
conferință de presă.

Capital.ro: Bursa de la Bucureşti a închis în scădere şedinţa de joi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere şedinţa de tranzacţionare de joi,
valoarea tranzacţiilor fiind de 18,87 milioane de lei (4,27 milioane de euro).

Schimburile cu acţiuni au totalizat 17,6 milioane de lei (3,99 milioane de euro), iar
cele  mai  semnificative  au  fost  tranzacţiile  cu  acţiunile  Banca  Transilvania  (3,3
milioane lei), BRD (3,26 milioane lei) şi Romgaz (3,06 milioane de lei). 

Economica.net: Scandalul facturilor: GDF Suez - Engie cedează şi anunţă că va
renunţa la încasarea în avans

În urma articolelor apărute pe ECONOMICA.NET în care am semnalat practicile de
facturare neconforme cu reglementările ale furnizorilor de gaze şi energie electrică,
reglementatorul  pieţei  de  energie  s-a  sesizat  şi  a  avertizat  oficial  companiile  să
înceteze să mai trimită facturi totale care să conţină şi consumul estimat de energie.
GDF SUEZ / ENGIE a trimis pe adresa redacţiei precizări despre modul de expediere
a facturilor de gaze naturale. Puteţi citi mai jos răspunsul companiei.

Economica.net: Petrom vinde singurul parc eolian pe care îl are în România

OMV Petrom face pregătiri pentru a-şi vinde singurul parc eolian pe care îl deţine în
România, în condiţiile în care compania petrolieră renunţă la operaţiunile care nu au
legătură cu activitatea de bază, iar preţul petrolului este în scădere, au declarat joi,
pentru Bloomberg, două surse apropiate situaţiei.

bursa.ro: PROIECT ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

ASF vrea să relaxeze accesul la conducerea BVB

Acţionarii burselor vor trebui să aibă bună reputaţie, conform proiectului

       Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a pus în dezbatere publică un
proiect de regulament care relaxează regulile privind conflictul de interese între funcţii
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pe piaţa de capital, astfel încât vor putea accede la conducerea burselor şi membrii
consiliilor de administraţie ale emitenţilor.

Bursa.ro: ÎMPRUMUTAŢII ÎN FRANCI ELVEŢIENI:

"Lupta cu băncile trebuie dusă de către experţi, instituţional"

APC: "Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor nu demarează acţiunile în încetare
împotriva băncilor" 

     *  ANPC: "Tratăm fiecare consumator în mod egal şi aplicăm legea în totalitate,
fără niciun fel de reţineri"

       Clienţii împrumutaţi în franci elveţieni (CHF) sunt extrem de supăraţi de faptul că
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) nu va demara acţiunile
în  încetare  împotriva  băncilor  şi  se  organizează  pentru  o  "luptă  instituţională"  cu
operatorii bancari, bazată pe "înscrisuri" şi dusă de experţi.

Bursa.ro: ÎMPRUMUTAŢII ÎN FRANCI ELVEŢIENI:

"Lupta cu băncile trebuie dusă de către experţi, instituţional"

APC: "Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor nu demarează acţiunile în încetare
împotriva băncilor" 

     *  ANPC: "Tratăm fiecare consumator în mod egal şi aplicăm legea în totalitate,
fără niciun fel de reţineri"

Bursa.ro:  VICEPREŞEDINTELE  CE  NE  ADEMENEŞTE  CU  UNIUNEA
ENERGETICĂ:

"România poate deveni hub energetic regional"

România  poate  deveni  hub  energetic  regional,  iar  proiectul  Uniunii  Energetice
reprezintă un sprijin puternic în acest sens, a declarat, ieri, într-un forum energetic,
Maros  Sefcovic,  vicepreşedinte  al  Comisiei  Europene  (CE)  responsabil  pentru
Uniunea Energetică.  Oficialul  a  amintit,  în  acest  context,  că ţara noastră este deja
exportator  de  electricitate  în  regiune  şi  poate  deveni  şi  exportator  de  gaze,  din
perspectiva recentelor descoperiri din Marea Neagră, dacă va construi şi reţelele de
transport.

 

Bursa.ro: Investitorii în metale preţioase au câştigat doar experienţă

Teama de hiperinflaţie după turarea tiparului în SUA a făcut ca plasamentele în aur şi
argint să fie destul de populare între 2009 şi 2011. Din păcate, investitorii autohtoni
care trag linie în aceste zile constată că au reuşit,  în cel mai fericit  caz, doar să-şi
conserve valoarea banilor.
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Bursa.ro: BADEA, MINISTERUL ENERGIEI:

"Încă  nu  ne-am  hotărât  dacă  schimbăm  reprezentanţii  statului  în  CA-ul
Electrica"

Ministerul Energiei a solicitat conducerii Electrica să convoace Adunarea Generală a
Acţionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie (CA) prin metoda
votului cumulativ, potrivit unui raport remis aseară BVB.

Evenimentul  a  stârnit  rumori  în  piaţă  cum  că  statul  vrea  să  schimbe  tot  CA-ul
Electrica şi să acapareze mai multe posturi de administratori, mai ales că în AGA din
10 noiembrie Ministerul Energiei a solicitat majorarea numărului de administratori de
la 5 la 7 membri.

Economica.net: Tinerii de la Invest Club fac împreună plasamente la Bursă, ca
să înveţe secretele pieţei. Şi-au înmulţit de multe ori banii

29 dintre membrii Asociaţiei Invest Club din Cluj Napoca au plasat în comun o mie de
lei  la  Bursă,  printr-un fond de investiţii  înfiinţat  ad-hoc,  ca  să  înveţe  tehnicile  de
investiţie şi să experimenteze administrarea unui portofoliu activ. Toate deciziile se iau
cu  majoritate  de  voturi,  după  dezbateri  pe  cât  de  aprinse  pe  atât  utile,  potrivit
membrilor lor.

 

Membrii Invest Club din Cluj Napoca lasă să se înţeleagă faptul că mia de lei, pusă la
bătaie în comun iniţial,  s-a înmulţit  de multe ori,  în cele cîteva luni de când s-au
asociat. Ei se feresc, totuşi, să precizeze care este valoarea actuală a portofoliului lor
comun. Spun că nu suma este relevantă, mai ales că, oricum, li se pare mică.

Zf.ro: LIGA DISCRETĂ A ENERGIEI

O firmă din Arad ajunge cel mai mare petrolist independent după ce creşte de 55
de ori în cinci ani

Smart Diesel se îndreaptă spre afaceri de 545 mil. lei din vânzarea de motorină către
flotele marilor transportatori.

În 2010, Smart Diesel, o companie din Arad deţinută de câţiva oameni de afaceri puţin
cunoscuţi, avea un business de 9,7 milioane de lei. Anul acesta se îndreaptă spre 545
mil. lei, Smart Diesel activând pe o nişă a pieţei petroliere, un domeniu de aproape 10
miliarde de euro: alimentarea marilor flote auto.

Zf.ro: Industria a luat caimacul tranzacţiilor imobiliare de anul acesta
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Cele mai mari zece tranzacţii încheiate în sectorul local de real estate în primele nouă
luni ale acestui an se ridică la aproape 300 mil. euro, adică jumătate din totalul pieţei,
arată o analiză a ZF pe baza datelor transmise de companiile de consultanţă.

După ce anii trecuţi proiectele de birouri sau de centre comerciale au fost la vârful
marilor tranzacţii de vânzare-cumpărare din România, în 2015 a venit rândul proprie-
tăţilor industriale şi logistice să fie în prim-planul pieţei de investiţii. Mai mult, o serie
de companii străine, printre care cehii de la P3 sau CTP, cu sediul în Olanda, şi-au
făcut intrarea pe plan local în ultima perioadă, arătând că România începe să devină
din ce în ce mai atractivă pentru investiţii.

Zf.ro: Cele mai mari solduri ale creditelor sunt în judeţele unde sunt şi cele mai
mari salarii

Clienţii persoane fizice din municipiul Bucureşti, inclusiv Ilfov, aveau la finele lunii
august credite contractate în lei şi în valută de la bănci în valoare de aproximativ 36 de
miliarde de lei (echivalentul a 8 mld. euro), în urcare cu un miliard de lei faţă de
nivelul atins în august 2014, şi se poziţionau astfel pe primul loc în topul celor mai
mari solduri ale împrumuturilor contractate de la bănci, potrivit datelor agregate de
BNR.

Zf.ro: Europa demonstrează că tot ce ştim despre tipărirea de bani este greşit

Banca  Centrală  Europeană  nu  a  reuşit  nici  să  ridice  preţurile  activelor,  nici  să
slăbească euro şi nici să ajute economia, scrie Matthew Lynn, jurnalist economic, într-
o opinie publicată de MarketWatch.

Dacă băncile centrale ar trebui sau nu să lanseze programe de ajustare (relaxare) canti-
tativă, de achiziţii de obligaţiuni  cu bani electronici emişi special în acest sens, este
încă o problemă intens dezbătută. Publicitatea care i se face este bună: impulsionează
preţurile  activelor,  slăbeşte  cursul  de  schimb valutar,  salvează bănci.  Acestea  sunt
efectele observate, şi dorite, în unele din ţările în care QE a fost aplicată.

Zf.ro:  BERD avea la finele lunii  august  o expunere de aproape 300 mil.  € pe
sectorul financiar românesc

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cel mai mare investitor
instituţional străin din România, avea la sfârşitul lunii august un portofoliu de 286 mil.
euro  pe  sectorul  financiar  românesc,  reprezentând  14%  din  total.  Cea  mai  mare
expunere este pe sectorul bancar.

Cumulat, în primele opt luni din acest an BERD a aprobat nouă proiecte în valoare de
aproximativ 440 mil. euro.
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Zf.ro: Finanţele s-au împrumutat pe un an la un cost minim record de 1,2% pe
an

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri 700 milioane de lei (echivalentul a 160 mil.
euro) de la bănci printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, la un cost
minim record de 1,2% pe an, susţinut de faptul că dealerii au venit cu ordine agresive
în contextul îmbunătăţirii condiţiilor de lichiditate.

Astfel, Finanţele au primit oferte de 2,5 miliarde de lei (500 milioane de lei), adică de
peste trei ori şi jumătate mai mult faţă de suma planificată în prospectul de împrumut
pentru licitaţia de ieri, respectiv 700 de milioane de lei.

Zf.ro:  Bursa se curăţă de agromecuri:  300 de „rasdace” vor fi  delistate peste
două săptămâni

Peste trei sute de firme, inclusiv o sută de „agromecuri“, vor fi delistate concomitent,
pe 27 octombrie, în urma unei decizii a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF)
de accelerare a procesului de desfiinţare a pieţei RASDAQ. Majoritatea firmelor sunt
oricum  suspendate  de  la  tranzacţionare  de  mai  mulţi  ani  şi  nici  măcar  cele
tranzacţionabile nu au mai atras atenţia investitorilor în ultimii şase ani.

Zf.ro: Activele SIF Banat-Crişana şi SIF Oltenia au crescut în septembrie

SIF Banat-Crişana (SIF1) a încheiat luna septembrie cu active nete în administrare în
valoare de 1,765 miliarde de lei, în creştere cu circa 0,5% faţă de luna precedenta.
Societatea se menţine drept cea mai mare dintre SIF-uri, după valoarea activelor nete
la finalul primelor nouă luni. Cea mai mare investiţie a SIF1 sunt acţiunile Erste Bank
(EBS), care au urcat cu 36% în euro pe bursa de la Viena în acest an. Profitul după
primele nouă luni din an al SIF1 este de 51 milioane de lei. Cea mai profitabilă dintre
SIF-uri este SIF Oltenia (SIF5), cu un câştig de 140 milioane de lei după primele nouă
luni. În cazul SIF Oltenia, profitul din primele opt luni a fost alimentat în principal de
trecerea la venituri, şi ulterior ca profit, a dividendelor de 82,6 mil. lei neridicate de
acţionarii SIF-ului timp de mai bine de trei ani. 

Zf.ro: Oficial BCE: Ţinta de inflaţie va fi ratată în mod clar. Este nevoie de noi
măsuri de stimulare

Banca Centrală Europeană (BCE) va rata în mod clar ţinta unei inflaţii de aproape 2%,
din  cauza  declinului  dramatic  al  preţurilor  petrolului,  a  declarat  Ewald  Nowotny,
membru în consiliul guvernatorilor instituţiei, care crede că sunt necesare noi măsuri
de stimulare a economiei zonei euro. Scăderea dramatică a preţurilor petrolului este
principalul factor din spatele inflaţiei scăzute a preţurilor de consum din zona euro,
dar  băncile  centrale  nu  pot  influenţa  acest  lucru,  a  spus  Nowotny,  care  este
guvernatorul  băncii  centrale  a  Austriei,  într-un  discurs  la  Varşovia,  relatează
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MarketWatch.  Nowotny  consideră  că  este  necesară  o  creştere  economică  mai
puternică în zona euro, iar BCE trebuie să ia noi măsuri în această direcţie.

Zf.ro:  Premierul Ponta a trecut Loteria în curtea Guvernului: „Aduce venituri
pentru finanţarea unor obiective de interes public“

Ordonanţa de urgenţă (OUG) care trece Loteria Română în subordinea Guvernului a
fost publicată ieri în Monitorul Oficial, motivul Executivului pentru această mutare
fiind acela că ea aduce venituri necesare finanţării  unor obiective de interes public
naţional  şi  serveşte  "interesele  consacrate"  prin  exclusivitate  în  domeniul  jocurilor
loteristice. 

Zf.ro: Sondaj ZEW şi Erste: Aşteptările privind economia României şi-au revenit
uşor în octombrie

Aşteptările analiştilor financiari privind evoluţia economiei României în următoarele
şase luni şi-au revenit uşor în luna octombrie după scăderea din septembrie şi rămân
cele mai bune din regiune, în contextul în care percepţia pentru Europa Centrală şi de
Est a continuat să se înrăutăţească.

Zf.ro: Raiffeisen reduce bonificaţiile plătite la depozite

Raiffeisen Bank, care la finele anului 2014 ocupa locul patru în sistemul bancar în
funcţie de mărimea activelor,  a  tăiat  bonificaţiile  pe care le  oferă clienţilor  pentru
depozitele  la  termen  în  lei,  precedenta  rundă  de  modificare  a  dobânzilor  pentru
economisirile în lei fiind efectuată în luna iunie a acestui an.

Hotnews.ro: LUCRĂRILE AU DURAT 5 ANI DE ZILE

Cum arată noua bijuterie a infrastructurii din România. Galerie FOTO

Noul pod rutier care traversează Canalul Dunăre - Marea Neagră la Agigea şi face
legătura între DN 39 şi autostrada A4, evitând trecerea prin localităţile Lazu şi Agigea,
cel  mai  mare  pod  rutier  de  tip  hobanat  din  România,  va  fi  deschis  circulaţiei  la
începutul săptămânii viitoare.

Potrivit  unui  comunicat  al  Companiei  Naţionale  Administraţia  Porturilor  Maritime
SA,  lucrările  de  montaj  al  aparatelor  de  reazem  definitive  s-au  finalizat  pe  6
octombrie, "în prezent fiind îndeplinite condiţiile pentru demararea etapei de recepţie
la terminarea lucrărilor”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Zf.ro:  Speranţele  că  Fed  nu  va  majora  prea  curând  dobânda  urcă  aurul  la
maximul ultimelor patru luni
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Uncia de aur a urcat până la 1.184 dolari (4.558 lei) pe bursa de la Londra în şedinţa
de  ieri,  în  creştere  cu  6,3%  faţă  de  începutul  lunii,  avansul  fiind  alimentat  de
speranţele investitorilor că banca centrală a SUA – Fed – nu va majora prea curând
dobânda de referinţă. O uncie este echivalentă cu 31,1 grame. Investitorii de pe pieţele
financiare internaţionale sunt îngrijoraţi  de apariţia unor opinii divergente la vârful
Fed cu privire la momentul creşterii dobânzii. Recent, doi membri din boardul băncii
centrale au dat de înţeles pieţelor că se opun unei majorări în perioada următoare,
punând  astfel  sub  semnul  întrebării  abordarea  preşedintelui  Fed,  Janet  Yellen.
Creşterea aurului din această lună are loc după ce în septembrie s-a ieftinit cu 2%.
Investitorii s-au retras din acest activ, aşteptându-se ca banca centrală a SUA să facă
prima majorare de dobândă din ultimul deceniu, lucru care nu s-a întâmplat.

Zf.ro: Uniqa Asigurări anunţă ca a simplificat procesul de soluţionare a daunelor

Asigurătorul  cu  acţionariat  austriac  Uniqa  a  anunţat  că  a  simplificat  procesul  de
soluţionare a daunelor şi va acorda despăgubiri fără constatare pentru daunele mai
mici de 1.000 de lei. Pentru daunele cuprinse între 1.000 şi 2.000 de lei va fi necesar
“un minim” de documente solicitate în format electronic, cel mai adesea fotografii ale
daunei  respective.  Asigurătorul  promite  că  prin  nou  flux  de  lucru,  timpul  de
soluţionare se reduce, iar plata se efectuează în minimum două zile lucrătoare de la
acceptarea sumei de către client. Businessul local al Uniqa s-a restrâns cu aproximativ
16% în perioada ianuarie-iunie a acestui an, iar asigurătorul a cumulat afaceri de 183
milioane de lei. Uniqa avea în trecut o expunere semnificativă pe segmentul RCA,
însă  după  pierderile  constante  raportate  pe  această  nişă  austriecii  au  decis  să-şi
restrângă operaţiunile.

Digi24.ro: Cea mai profitabilă companie de stat

Complexul Energetic Oltenia are cele mai mari pierderi dintre toate companiile de
stat. A reuşit această „performanţă” înregistrând, în 2014, o pierdere de aproape 700
de milioane de lei. La polul opus se află Romgaz, cu un profit net de 1,4 miliarde de
lei.

La Complexul Energetic Oltenia dispar banii şi apar dosarele, printre ele şi Turceni
Rovinari, în care e implicat premierul Victor Ponta.

Digi24.ro:  Mastercard:  A crescut  cu 80% consumul  de  role  de  hârtie  pentru
casele de marcat. E fabulos

Cei de la Mastercard au găsit o modalitate inedită prin care să măsoare scăderea
evaziunii fiscale din România.

 Cosmin Vladimirescu,  directorul  MasterCard România: „Consumul de role  de
hârtie pentru casele de marcat de când a pornit loteria fiscală a crescut cu 80%. Deci
se dau de aproape două ori mai multe bonuri fiscale. E fabulos".
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Consumul  de  role  de  hârtie  pentru  casele  de  marcat  a  crescut  cu  80%  după
introducerea Loteriei Fiscale, au anunţat cei de la Mastercard. Poate fi un semn că
evaziunea fiscală este în scădere.

 Romanialibera.ro: Autostrada Sibiu-Orăștie, în atenţia premierului Ponta

Ministerul  Transporturilor,  dar  şi  Guvernul  vor  anunţa  săptămâna  viitoare  primele
măsuri  dispuse  şi  concluzii  trase  privind  lotul  3  al  autostrăzii  Sibiu-Orăştie,  unde
lucrările efectuate au fost demolate pe o lungime de câteva sute de metri în vederea
remedierii.

„Vă pot spune că subiectul este în atenţia premierului şi a ministrului Transporturilor.
Urmează ca în zilele următoare, cel mai probabil

săptămâna  viitoare,  să  fie  făcute  comunicări  pe  această  temă”,  a  declarat  pentru
„România liberă“ Corneliu Calotă, purtător de cuvânt al Guvernului.

Anunţul  acestuia  vine  în  condiţiile  în  care  activitatea  Companiei  Naţionale  de
Autostrăzi  şi  Drumuri  Naţionale  din  România  (CNADNR)  face  obiectul  unor
verificări efectuate de către Corpul de Control al ministrului Transporturilor,  Iulian
Matache.

Adevarul.ro: Gerea dă asigurări: România are stocul necesar de gaze pentru a
traversa iarna 

România îşi asigură aproape întreaga cantitate necesară de gaze din producţia internă,
importurile fiind de circa 5% din total România are asigurate stocurile de gaze pentru
această iarnă şi, în plus, ţara noastră va continua investiţiile în capacitatea de stocare, a
declarat,  Andrei  Gerea,  ministrul  Energiei.  „Noi  ne-am pregătit,  avem stocurile  de
gaze, avem capacităţile producţie.  Toate aceste capacităţi  de producţie,  să spunem,
sunt pregătite pentru iarnă. Ţinem legătura cu dispeceratul naţional, deci lucrurile în
mod normal ar trebui să fie în regulă şi să traversăm cu bine şi această iarnă“, a spus
ministrul Energiei, la Palatul Parlamentului, în cadrul unui eveniment de profil.  

 

Adevarul.ro: Idei de afaceri cu lavandă 

O plantaţie de lavandă are cheltuieli minime de întreţinere Un vasluian a plantat un
hectar de lavandă în urma unei investiţii de 28.000 de lei, bani pe care i-a recuperat
chiar după prima recoltă. Iată câteva idei de afaceri cu lavandă. Plantaţiile de lavandă
au început să apară şi la  noi după ce agricultorii  şi-au dat  seama că din punct de
vedere financiar este o afacere din care se poate obţine profit destul de repede.  

Jurnalul.ro: Modernizare prin blocarea finanțării

Premierul Victor Ponta a anunţat că Guvernul nu va mai ajuta autorităţile locale să
plătească subvenţiile pentru încălzire şi le va trimite pe acestea să se împrumute la
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Trezorerie.  Fără  pomenile  de  la  centru,  acestea  ar  fi  forţate  să  investească  în
modernizarea sistemelor de termoficare, speră Executivul.

Capital.ro: Cât te costă «cazarea» salariului la bancă?

Banalul  card  de  salariu,  de  cele  mai  multe  ori  impus  angajatului  de  către
angajator, subţiază, pe nevăzute, venitul. La un salariu net de 2.000 de lei, puţin
peste media pe economie, banca obţine cel puţin 10 lei lunar prin comisioane.

Dacă aplicăm un comision de încasare de 4 lei, unul similar de administrare şi doar
0,1% comisionul de retragere de la ATM, adică 2 lei pentru întreaga sumă, rezultă că,
lunar, banca reţine cel puţin 10 lei dintr-un salariu de 2.000 lei. Câţi dintre cei care, în
ziua de salariu,  dau buzna la ATM să îşi  scot toată suma ştiu cât  îi  costă această
operaţiune?

Capital.ro:   Parteneriatului  Transatlantic  pentru Comerț și  Investiții  va ajuta
industriile din România să se dezvolte mai mult

SUA și UE sunt două economii importante din lume care ar putea colabora foarte
bine prin Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP), iar prin
acest  parteneriat  industriile  din  România  s-ar  dezvolta  mult  mai  bine,  au
declarat în cadrul unei conferințe de presă realizată în parteneriat cu Capital,
Sorin Moisă,membru al Parlamentului European, și Bogdan Aurescu, minstrul
Afacerilor Externe ale României.

„SUA și UE sunt două economii globale importante. Negocierea este primul pas în
dezvoltare.  Noi  românii  avem abilitatea  de  a  vedea imaginea mare,  dar  nu putem
vedea în detaliu.  Începând cu luna mai,  ca europarlamentar în Comisia de Comerț
Internațional a Parlamentului European, în parteneriat media cu Revista Capital, am
organizat o campanie națională de consultare a industriei românești pentru a identifica
interesele  României  în  negocierea  Parteneriatului  Transatlantic  pentru  Comerț  și
Investiții  (TTIP)  ”,  a  spus  Sorin  Moisă,  membru  al  Parlamentului  European  în
deschiderea conferințe organizată în partenerait cu revista Capital.

Bursa.ro: EY:

Noul  Cod  de  Procedură  fiscală  aduce  provocări  suplimentare  pentru
contribuabili

La capătul unui lung proces de consultări care a început în vara anului 2013 în cadrul
grupului  de  lucru  special  constituit  la  nivelul  Ministrului  de  Finanțe  și  ulterior  în
Parlament în cadrul comisiilor de specialitate a rezultat o nouă versiune a Codului de
Procedură Fiscală ce urmează să intre în vigoare la  1 ianuarie 2016,  potrivit  unui
comunicat de presă EY. 
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Bursa.ro: Cei nouă indici BVB au deschis în creştere

Cei nouă indici de pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au deschis în creştere şedinţa
de tranzacţionare de astăzi.

     Indicele BET, al celor mai lichide zece acţiuni, urcau cu 0,47% la 7.121,24 puncte,
iar indicele BETPlus urca cu 0,44% la 1.048,95 puncte.

     Noul indice BET Total Return, introdus pe 23 septembrie, sporea cu 0,47% la
8.111,17 puncte.

     BET-FI,  indicele  celor  cinci  societăţi  de  investiţii  financiare  plus  Fondul
Proprietatea, creştea cu 0,05%, fiind cotat la 30.284,24 puncte.

Economica.net: Acţionarii Nuclearelectrica, forţaţi să accepte o pierdere de 30%
la achiziţia de titluri noi, ca să nu-şi dilueze voturile

Nuclearelectrica (SNN) a anunţat detaliile majorării de capital care va avea loc după
subscrierea  de  acţiuni  noi  în  luna  care  urmează.  Acţionarii  existenţi  ar  trebui  să
cumpere acţiuni noi la valoarea nominală de 10 lei / titlu, pierzând din start peste 30%
faţă de preţul din piaţă.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul aferent emisiunii
proporţionate de noi acţiuni ale Nuclearelectrica (SNN),  aferentă majorării de capital
decisă ca urmare a aportului în natură al Ministerului Energiei.

Economica.net: Scăderea TVA la alimente în România umflă încasările grupului
Carrefour

România a devenit una dintre pieţele cu cele mai mari creşteri ale vânzărilor pentru
gigantul francez Carrefour. Retailerul vorbeşte despre vânzări "excelente" în trimestrul
al treilea al anului şi menţionează efectele pozitive ale reducerii TVA în ţara noastră
asupra rezultatelor întregului grup. Pentru că s-a redus TVA-ul la alimente, românii au
cumpărat mai mult. 

Gandul.info: Când va fi gata şi cine va construi "ciotul" de autostradă care leagă
Capitala de autostrada Bucureşti-Ploieşti

"Ciotul" de autostradă de 3,3 kilometri care va lega Capitala de autostrada Bucureşti-
Ploieşti va fi construit de asocierea Aktor SA - Euro Construct Trading '98 SRL, a
anunţat joi CNADNR. Investiţia are o valoare de 129 milioane de lei, fără TVA.

Hotnews.ro: Codul fiscal si Mesterul Manole

 Iata ca, dupa indelungi dezbateri asa zis doctrinare, clasa politica si-a dat mana de la
stanga la dreapta si, incepand cu data de 01 ianuarie 2016,  vom avea un nou cod
fiscal.  La  prima  vedere,  un  lucru  absolut  laudabil,  daca  avem  in  vedere  ca  -  in
perioada ultimilor 5,6 ani - am asistat la numeroase modificari ale legislatiei fiscale.
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Unii numesc asta incercari de modernizare sau de armonizare cu directivele europene,
iar altii - mai carcotasi din fire - instabilitate normativa sau lipsa de predictibilitate. Sa
presupunem ca facem parte din prima categorie, a celor de "buna credinta".

Zf.ro: ZF CELE MAI CITITE

Staţiunea din România cu plaje  artificiale  şi  sporturi nautice  la 900 de metri
altitudine: „E mai plăcut ca-n Austria”

Caniculă,  disconfort  termic...  Vrei  să  fugi  de  aglomeraţia din oraş  şi  de betoanele
încinse? Ce zici de un loc în care poţi găsi mare şi munte în acelaşi loc? Şi nu, nu
vorbim despre Croaţia sau Turcia, ci chiar despre o staţiune din România. 

Mai ştiţi povestea cu „Munţii noştri aur poartă”?! Se pare că, mai nou, munţii noştri au
şi... plaje. Mare şi munte în acelaşi loc, varianta ideală pentru o destinaţie de vacanţă
pe care turiştii o aleg în număr tot mai mare.

Un astfel de loc există în România, situat la 900 de metri altitudine, unde turiştii pot
sta la plajă pe şezlong, sau fac o baie în apă răcoroasă, în timp ce admiră crestele
munţilor.
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