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Agerpres.ro: UPDATE    Comisia  juridică  a  Senatului:  Aviz  favorabil  pentru
cererea de reexaminare a Codului fiscal

Agerpres.ro: Comisia pentru transporturi a Senatului: Aviz negativ la cererea de
reexaminare a Codului fiscal

Agerpres.ro:  Comisia  economică  a  Senatului:  Aviz  negativ  la  cererea  de
reexaminare a Codului fiscal

Agerpres.ro: Ponta cere Opoziției 10 răspunsuri înainte de dezbaterea pe Codul
fiscal

Agerpres.ro:  Dezbatere  referitoare  la  proiectele  noilor  legi  privind  achizițiile
publice, luni și marți

Mediafax.ro:  Consiliul  Concurenţei:  Monitorul  Preţurilor va fi  lansat până la
finele anului

Zf.ro: COMENTARIU IULIAN ANGHEL, EDITOR POLITIC AL ZF

O dezbatere ratată: foarte multe cuvinte, puţine cifre

Zf.ro: DOUĂ DECIZII MAJORE AU SCHIMBAT O PIAŢĂ DE RETAIL

Creditul în euro pentru populaţie s-a prăbuşit spectaculos în trei ani

Zf.ro:  PARADOXAL, DATORIA PE TERMEN LUNG SCADE, IAR CEA PE
TERMEN SCURT CREŞTE

Datoria externă pe termen scurt creşte din nou peste pragul de 20 de miliarde de
euro
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Zf.ro:  Florin Pogonaru, AOAR: Prin compromisul politic pe Codul fiscal, omul
de afaceri a fost pus din nou în postura de „cetăţean turmentat“

Zf.ro: Valul scăderilor a ajuns şi pe Bursa din Bucureşti

Agerpres.ro:  Vacanțele  turiștilor români în Insula  Kos nu sunt  perturbate de
valul de refugiați, apreciază turoperatorii ANAT

Agerpres.ro:  Fermierii români au solicitat 87 de milioane de euro din fondurile
europene alocate pe noul PNDR 2014-2020

Capital.ro: Rulaje de 170,51 milioane la BVB săptămâna trecută

Capital.ro: Investiţie de 23 milioane în judeţul Constanţa

Adevarul.ro: Modernizarea drumului Focşani - Târgu Secuiesc se va termina în
acest an. Reabilitarea a început în 2007, costurile se ridică la 748 de milioane de
lei 

Zf.ro: Ministrul Agriculturii: Căutăm o variantă pentru a aloca anual 145 mil.
euro sistemului de irigaţii

Zf.ro: Profi are cu 56 de magazine mai mult decât la finalul anului trecut

Zf.ro: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi-a majorat plasamentele în
titluri de stat

Zf.ro: Broker: Când panica de pe burse se va opri, investitorii vor descoperi că
multe acţiuni s-au ieftinit mai mult decât meritau

Zf.ro: Scăderi dramatice pe bursa de la Bucureşti în deschiderea şedinţei, în linie
cu hemoragia de pe pieţele externe
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Zf.ro: Mecanică Fină Bucureşti a trecut pe pierderi în primul semestru

Zf.ro: Preţul petrolului scade la minimul ultimilor 6 ani şi jumătate

Bursa.ro:  Indicii BVB au deschis în scădere cu până la 3,8%

FP şi Electrica, în cădere cu peste 4%

Bursa.ro: Cotaţia petrolului, sub pragul de 40 de dolari barilul

Bursa.ro:   Dimensiunea  şi  lichiditatea  BVB -  marile  provocări  ale  trecerii  la
statutul de piaţă emergentă

Bursa.ro:  VIZIUNEA  ACADEMICIENILOR  PENTRU  DEZVOLTAREA
ROMÂNIEI ÎN URMĂTORII 20 ANI

Creştere anuală de 5% pentru convergenţa economică cu statele occidentale

Bursa.ro: BVB / MARCEL MURGOCI, ESTINVEST FOCŞANI:

Deprecieri la BVB, generate de scăderile de pe bursele străine

Bursa.ro: "Scăderea preţului petrolului ne-a influenţat pozitiv rulajul de marfă"

Interviu  cu  domnul  Sorin  Ciutureanu,  directorul  general  al  companiei  Oil
Terminal

 Capital.ro:  Mii  de  contribuabili  scapă  de  datoriile  fiscale.  ANAF a  publicat
procedurile prin care se anulează obligaţiile restante

Agerpres.ro:  Liderii  coaliției  propun  amânarea  votului  asupra  cererii  de
reexaminare a Codului fiscal

Agerpres.ro:  Ambasadorul  Marii  Britanii:  Piața  de  achiziții  din  România
valorează 15 miliarde de euro pe an

Pagina 3 din 29

http://www.agerpres.ro/economie/2015/08/24/ambasadorul-marii-britanii-piata-de-achizitii-din-romania-valoreaza-15-miliarde-de-euro-pe-an-11-34-23
http://www.agerpres.ro/economie/2015/08/24/ambasadorul-marii-britanii-piata-de-achizitii-din-romania-valoreaza-15-miliarde-de-euro-pe-an-11-34-23
http://www.agerpres.ro/politica/2015/08/24/alerta-liderii-coalitiei-propun-amanarea-votului-asupra-cererii-de-reexaminare-a-codului-fiscal-11-11-39
http://www.agerpres.ro/politica/2015/08/24/alerta-liderii-coalitiei-propun-amanarea-votului-asupra-cererii-de-reexaminare-a-codului-fiscal-11-11-39
http://www.capital.ro/mii-de-contribuabili-scapa-de-datoriile-fiscale-anaf-a-publicat-procedurile-prin-care-se-anuleaza-obligatiile-restante.html
http://www.capital.ro/mii-de-contribuabili-scapa-de-datoriile-fiscale-anaf-a-publicat-procedurile-prin-care-se-anuleaza-obligatiile-restante.html
http://www.bursa.ro/scaderea-pretului-petrolului-ne-a-influentat-pozitiv-rulajul-de-marfa-276877&s=companii_afaceri&articol=276877.html
http://www.bursa.ro/scaderea-pretului-petrolului-ne-a-influentat-pozitiv-rulajul-de-marfa-276877&s=companii_afaceri&articol=276877.html
http://www.bursa.ro/scaderea-pretului-petrolului-ne-a-influentat-pozitiv-rulajul-de-marfa-276877&s=companii_afaceri&articol=276877.html
http://www.bursa.ro/bvb-marcel-murgoci-estinvest-focsani-deprecieri-la-bvb-generate-de-scaderile-de-pe-bursele-strain...&s=piata_de_capital&articol=276889.html
http://www.bursa.ro/bvb-marcel-murgoci-estinvest-focsani-deprecieri-la-bvb-generate-de-scaderile-de-pe-bursele-strain...&s=piata_de_capital&articol=276889.html
http://www.bursa.ro/viziunea-academicienilor-pentru-dezvoltarea-romaniei-in-urmatorii-20-ani-crestere-anuala-de-5-pro...&s=macroeconomie&articol=276895.html
http://www.bursa.ro/viziunea-academicienilor-pentru-dezvoltarea-romaniei-in-urmatorii-20-ani-crestere-anuala-de-5-pro...&s=macroeconomie&articol=276895.html
http://www.bursa.ro/viziunea-academicienilor-pentru-dezvoltarea-romaniei-in-urmatorii-20-ani-crestere-anuala-de-5-pro...&s=macroeconomie&articol=276895.html
http://www.bursa.ro/dimensiunea-si-lichiditatea-bvb-marile-provocari-ale-trecerii-la-statutul-de-piata-emergenta-276893&s=piata_de_capital&articol=276893.html
http://www.bursa.ro/dimensiunea-si-lichiditatea-bvb-marile-provocari-ale-trecerii-la-statutul-de-piata-emergenta-276893&s=piata_de_capital&articol=276893.html
http://www.bursa.ro/cotatia-petrolului-sub-pragul-de-40-de-dolari-barilul-276900&s=materii_prime&articol=276900.html
http://www.bursa.ro/indicii-bvb-au-deschis-in-scadere-cu-pana-la-3-8-procente-276904&s=piata_de_capital&articol=276904.html
http://www.bursa.ro/indicii-bvb-au-deschis-in-scadere-cu-pana-la-3-8-procente-276904&s=piata_de_capital&articol=276904.html
http://www.zf.ro/companii/energie/pretul-petrolului-scade-la-minimul-ultimilor-6-ani-si-jumatate-14685790
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/mecanica-fina-bucuresti-a-trecut-pe-pierderi-in-primul-semestru-14685239


Capital.ro:  ȘEFUL Alro Slatina: România mai are multe  de spus la  capitolul
investiții

Antena3.ro:  Companiile  de  construcţii,  declin  total  de  la  debutul  crizei.  Câţi
angajaţi mai lucrează în domeniu

 

Hotnews.ro:  Alina Gorghiu: PNL nu are nicio obiectie la  solicitarea lui  Liviu
Dragnea pentru o noua runda de negocieri pe marginea Codului Fiscal

Agerpres.ro:  Gorghiu: O discuție politică pe Codul fiscal este necesară; coaliția
se disociază de heirupismul lui Ponta

Hotnews.ro:   ING:  Euro  ar  putea  trece  de  pragul  de  4,45  de  lei,  pe  fondul
tensiunilor din pietele pietele asiatice

Digi24.ro:  Purtătorul de cuvânt al BNR: Economia României nu este pregătită
pentru un șoc fiscal

Ziare.com: Noul Cod Fiscal: Pentru ce vom avea TVA de 5%

Agerpres.ro: Exporturile de îmbrăcăminte și accesorii au totalizat 891,6 milioane
euro, în primele 4 luni

mediafax.ro:  Oprea,  despre amânarea Codului  Fiscal: Nu pot să spun altceva
decât a spus colegul meu Dragnea

Capital.ro:  Din septembrie, românii vor fi obligaţi să cumpere centrale termice
noi mai performante, dar nu trebuie să le înlocuiască pe cele existente

Opiniatimisoarei.ro:  CCIAT ajuta persoanele defavorizate sa-si gaseasca un loc
de munca

Agerpres.ro:   Predoiu îi răspunde lui Ponta cu contra-întrebări: E prea târziu să
faci pe tehnocratul și seriosul
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Agerpres.ro: Sindicatele din Învățământ se întâlnesc, luni, cu premierul Ponta
pentru a discuta despre majorarea salariilor

Hotnews.ro:  Tariceanu  face  si  el  un  pas  inapoi  in  privinta  Codului  Fiscal:
Sesiunea extraordinara a Parlamentului nu se va putea tine / Trebuie sa dam
garantia ca nu exista riscul modificarii dupa alegeri

Ziare.com: Schimbare majora la achizitiile publice: Contractul va fi impartit pe
loturi

Agerpres.ro: Majoritatea românilor preferă vacanțele de relaxare, urmate de cele
cu beneficii pentru sănătate și concediile însorite (studiu)

Agerpres.ro:  Popa  (Ministerul  Transporturilor):  Pentru  investițiile  în
infrastructură trebuie să avem în vedere ciclul de viață

Agerpres.ro: Ponta: Nu mi-am schimbat părerea despre Codul fiscal

Agerpres.ro: INTERVIU Lucia Morariu (ANAT): Valoarea pieței de franciză în
turismul românesc este de 10 milioane euro, dar previziunile sunt de creștere

Agerpres.ro:  Bănicioiu,  despre  posibilitatea  fiscalizării  "atențiilor":  Vrem  să
punem punct unui sistem care nu a funcționat

Economica.net: MOL caută administratori pentru 35 de benzinării din România

Adevarul.ro : Locuri de muncă pentru IT-işti în străinătate

Agerpres.ro:  Kelemen Hunor, despre amânarea dezbaterilor la Codul fiscal: E
mai bună decât o respingere a cererii de reexaminare

Agerpres.ro:  Ponta,  despre  greva anunțată  la  ROMATSA: Eu cred  că  atunci
când se discută cu bună-credință se pot rezolva lucrurile
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Agerpres.ro:  Stroe: Vom fi prezenți la discuțiile politice pe Codul Fiscal și vom
contribui la construirea unei soluții consensuale

Agerpres.ro: Ordinea de zi a ședinței plenului Senatului în sesiune extraordinară,
respinsă; Codul fiscal, amânat pentru sesiune ordinară

Agerpres.ro:  Voicu:  Întâlnirea  Comisiei  de  Cod  electoral  cu  reprezentanții
grupurilor, amânată pentru cel târziu săptămâna viitoare

Mediafax.ro:  Site-ul Bursei de Valori Bucureşti  nu poate fi  accesat,  din cauza
traficului ridicat. Piaţa scade cu 8%

Mediafax.ro: Vacanţele online ale românilor: 73% folosesc internetul în perioada
în care sunt în concediu

Stiri.tvr.ro: Preţul carburanţilor, în continuă scădere. Motorina, sub 5 lei litrul

Zf.ro: Dan Prodan, CEO Vienna Energy: Preţul spot de tranzacţionare a energiei
a scăzut cu 50% în ultimii ani

Mediafax.ro: Teodorovici: Vom vedea care este formula finală a Codului Fiscal,
după discuţiile politice

Capital.ro: Zgonea: După Codul fiscal, o lege a salarizării este binevenită

Bursa.ro: INVESTIŢIE DE 23 MILIOANE EURO
"Premium Porc" a inaugurat Fabrica de Nutreţuri Combinate

Jurnalul.ro: 3.054 firme străine în 2015

Mediafax.ro:  INVESTIGAŢIE desfăşurată de Consiliul  Concurenţei  în paralel
cu DIICOT, privind un caz de trucare a unor licitaţii Transgaz

Hotnews.ro:  Actionarii Astra Asigurari propun sa aduca 425 milioane de lei la
capitalul  social  al  societatii  pana in  30  septembrie  2016:  Care  sunt  conditiile
cerute de la ASF

Economica.net:  Profitul  net  al  EximBank a  urcat  la  40  de  milioane  de  lei  în
primul semestru
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Mediafax.ro:  Rubla rusească s-a depreciat  faţă de dolar la minimul ultimelor
şapte luni

Hotnews.ro:  Eugen Teodorovici anunta ca forma finala a Codului Fiscal va fi
discutata joi, intr-o intalnire a liderilor politici. Victor Ponta nu va participa la
discutii, urmand sa plece intr-o vizita oficiala la Chisinau

Agerpres.ro:  Comisia  juridică  a  Senatului:  Aviz  favorabil  pentru  cererea  de
reexaminare a Codului fiscal

Comisia juridică a Senatului a dat, luni, un aviz favorabil cererii de reexaminare a
președintelui Klaus Iohannis asupra noului Cod fiscal, aducând patru amendamente,
care sunt rezultatul acordului dintre partidele parlamentare.

Reprezentanții partidelor parlamentare au avut joia trecută, la Palatul Parlamentului, o
întâlnire tehnică pe tema Codului fiscal.

Aceștia au convenit ca TVA să fie scăzută în două etape, astfel: de la 1 ianuarie 2016
la 20%, iar de la 1 ianuarie 2017 la 19%.

Agerpres.ro: Comisia pentru transporturi a Senatului: Aviz negativ la cererea de
reexaminare a Codului fiscal

Senatorii  Comisiei  pentru transporturi  și  energie  au avizat  luni  negativ  cererea  de
reexaminare a președintelui Klaus Iohannis privind Codul fiscal.

"După discuții cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și după analizarea solicitării
președintelui României privind Codul fiscal, am decis, cu majoritate de voturi, să dăm
aviz negativ la solicitarea de reexaminare a președintelui Iohannis. Am considerat că
în  ceea  ce  privește  Comisia  de  transporturi  și  energie  nu  sunt  elemente  care  să
conducă  la  o  modificare  a  punctului  nostru  de  vedere,  respectiv  susținerea  cu
amendamente a Codului fiscal. Cu alte cuvinte, ar trebui retrimis președintelui pentru
promulgare  în  forma  aprobată  de  Parlament",  a  afirmat  președintele  Comisiei  de
transporturi, Mihai Fifor.

Agerpres.ro:  Comisia  economică  a  Senatului:  Aviz  negativ  la  cererea  de
reexaminare a Codului fiscal

Senatorii Comisiei economice, industrii și servicii au avizat negativ, luni, cererea de
reexaminare a președintelui Klaus Iohannis privind noul Cod fiscal.

Senatorii Comisiei economice s-au pronunțat cu șase voturi pentru, unul împotrivă și o
abținere  ca  proiectul  să  fie  trimis  spre  promulgare  în  forma  inițială  adoptată  de
Parlament.
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Agerpres.ro: Ponta cere Opoziției 10 răspunsuri înainte de dezbaterea pe Codul
fiscal

Premierul Victor Ponta afirmă că partidele parlamentare au obligația să răspundă, în
contextul  dezbaterii  asupra  noului  Cod fiscal,  la  10  întrebări  fundamentale  pentru
viitorul economic și social al României.

Într-o  postare  pe Facebook,  Ponta  întreabă,  în  primul  rând,  dacă  partidele
parlamentare  consideră  că  noul  Cod  fiscal  propus  de  Guvern  este  un  instrument
legislativ categoric mai bun decât cel aflat acum în vigoare.

"Ajută  economia  românească  să  se  dezvolte  în  continuare,  păstrând  și  crescând
numărul de locuri de muncă, plătind salarii mai decente, achitând taxe mai mici și mai
puține (sprijinind efortul autorităților de combatere a birocrației și evaziunii fiscale)?
Dacă nu sunt de acord cu aceste afirmații, de ce votează pentru?", continuă premierul.
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Agerpres.ro:  Dezbatere  referitoare  la  proiectele  noilor  legi  privind  achizițiile
publice, luni și marți

Freedom  House  Romania  și  Expert  Forum  organizează  luni  și  marți  o  dezbatere
referitoare la proiectele noilor legi privind achizițiile publice, aceste acte normative
urmând  să  transpună  noile  directive  europene  și  să  remedieze  deficiențele  OUG
34/2006 care reglementează în prezent acest domeniu.

La  această  dezbatere  vor  participa  reprezentanți  ai  Ministerului  Transporturilor,
președinții  Consiliului  Concurenței,  Agenției  Naționale  a  Funcționarilor  Publici,
Consiliului  Național pentru Soluționarea Contestațiilor,  Autorității  Naționale pentru
Reglementarea  și  Monitorizarea  Achizițiilor  Publice,  dar  și  experți  în  achiziții,
reprezentanți  ai  ambasadelor  unor  state  occidentale,  ai  mediului  de  afaceri  și
camerelor de comerț.

Mediafax.ro:  Consiliul  Concurenţei:  Monitorul  Preţurilor va fi  lansat până la
finele anului

Consiliul Concurenţei va lansa până la sfârşitul acestui an Monitorul Preţurilor,
site-ul care va afişa preţurile practicate de principalii retaileri pentru produsele
care  fac  parte  din  coşul  zilnic  al  populaţiei,  a  declarat  pentru  MEDIAFAX
preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu.

"Vrem să creăm, preferabil cu cooperarea retailerilor, o platformă on-line, care
va  reprezenta  un  instrument  de  monitorizare  a  preţurilor,  prin  intermediul
căreia  clienţii  vor  putea  afla  unde  găsesc  mai  ieftin  produsele  de  care  sunt
interesaţi. În acest fel, se va crea o presiune concurenţială asupra magazinelor
pentru a oferi preţuri din ce în ce mai bune", a afirmat Chiriţoiu.

Zf.ro: COMENTARIU IULIAN ANGHEL, EDITOR POLITIC AL ZF

O dezbatere ratată: foarte multe cuvinte, puţine cifre

Parlamentul se întruneşte astăzi în sesiune extraordinară având pe ordinea de zi un
singur punct: adoptarea legii Codului fiscal ce prevede, între altele, scăderea, de la 1
ianuarie 2016, a TVA de la 24% la 20% (faţă de varianta cu TVA de 19% cât prevedea
prima variantă a codului adoptată în iunie).

Parlamentul putea la  fel  de bine să stea acasă.  Peste o săptămână începe sesiunea
ordinară. Nu era nicio urgenţă, codul putea fi adoptat şi peste o săptămână, de vreme
ce o vară întreagă tot a fost pierdută.

Au fost două luni pierdute pentru o dezbatere care ar fi trebuit să fie un reper pentru
deliberările publice viitoare: încotro se îndreaptă România?
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Zf.ro: DOUĂ DECIZII MAJORE AU SCHIMBAT O PIAŢĂ DE RETAIL

Creditul în euro pentru populaţie s-a prăbuşit spectaculos în trei ani

Băncile au ajuns să vândă credite de retail de numai 15 mil. euro pe lună, faţă de 200
mil. euro, cât plasau în boom.

Creditul în euro pentru retail, adică pentru populaţie - atât cel de consum, cât şi cel
imobiliar - s-a prăbuşit spectaculos, bancherii ajungând să vândă acum împrumuturi în
euro de numai 15 milioane de euro pe lună, faţă de 200 mil. euro cât plasau în 2010-
2011.

Zf.ro:  PARADOXAL, DATORIA PE TERMEN LUNG SCADE, IAR CEA PE
TERMEN SCURT CREŞTE

Datoria externă pe termen scurt creşte din nou peste pragul de 20 de miliarde de
euro

Datoria  externă  pe  termen scurt  a  ajuns  să  reprezinte  aproximativ  67% din
rezerva  valutară  a  BNR,  departe  de  vârful  de  aproximativ  90%,  atins  în
noiembrie 2008. Datoria externă totală a făcut în prima jumătate a anului un pas
înapoi,  coborând  spre  90  mld.  euro. 

Datoria externă pe termen scurt, principala vulnerabilitate care a trimis România în
corzi la sfârşitul  anului 2008, depăşea la sfârşitul  primului semestru 20 mld. euro,
fiind cu 1,6 mld. euro peste nivelul de la finele anului trecut. Totuşi, soldul datoriei
externe pe termen scurt, care include atât datoria privată, cât şi datoria statului, este cu
4 mld. euro sub maximul din toamna anului 2008, de 24 mld. euro.

Zf.ro:  Florin Pogonaru, AOAR: Prin compromisul politic pe Codul fiscal, omul
de afaceri a fost pus din nou în postura de „cetăţean turmentat“

De la un „mare consens politic“ pe Codul fiscal s-a ajuns la ceartă politicianistă şi în
final la un compromis ce a creat perplexitate.

Motivarea poziţiilor adoptate de cele două tabere, „pro“ şi „contra“ Codului fiscal, nu
s-a putut face în mod raţional, cu cifre, dat fiind momentul de cotitură în colectarea
taxelor.

Tabara „pentru“ motiva cu actualul nivel de colectare.

Zf.ro: Valul scăderilor a ajuns şi pe Bursa din Bucureşti
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Indicele BET, principala referinţă a bursei de la Bucureşti,  s-a depreciat cu 1% în
şedinţa de vineri, coborând astfel sub pragul de 7.300 de puncte.

Indicele  BET  reuneşte  evoluţia  celor  mai  lichide  zece  acţiuni  de  la  bursa  din
Bucureşti. După evoluţia de vineri, valoarea cumulată a companiilor listate pe piaţa
principală la Bucureşti a scăzut la 147 miliarde de lei, cea mai mică valoare din ultima
lună.

Lideri de pluton la scăderi în şedinţa de vineri au fost acţiunile din sectorul financiar:
titlurile bancare BRD şi Banca Transilvania au scăzut cu circa 2%, titlurile Erste Bank
au pierdut 4,2% din valoare, cele ale SIF-urilor au raportat deprecieri de până la minus
4%.

Agerpres.ro:  Vacanțele  turiștilor români în Insula  Kos nu sunt  perturbate de
valul de refugiați, apreciază turoperatorii ANAT

Vacanțele  turiștilor  români  în  Insula  Kos  nu  sunt  perturbate  de  valul  de  refugiați
proveniți  din  Siria,  Iran,  Afganistan  și  Pakistan,  apreciază  reprezentanții
turoperatorilor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

'Am cerut informații despre situația refugiaților partenerilor noștri greci, pentru a ne
informa corect turiștii despre ce se întâmplă acolo, și suntem în măsură să informăm
că stațiunile din Insula Kos nu sunt afectate de valul de refugiați proveniți din Siria,
Iran, Afganistan și Pakistan. Cei care ajung în orașul Kos sunt îmbarcați imediat ce le
sunt eliberate documentele și trimiși la Atena, de unde vor pleca spre țări din Europa
de Vest. Tot timpul sunt supravegheați de forțele de ordine ca să nu creeze probleme
localnicilor și turiștilor', spune Adriana Goicea, director general al unui turoperator cu
însemnate operațiuni pe Grecia.

Agerpres.ro:  Fermierii români au solicitat 87 de milioane de euro din fondurile
europene alocate pe noul PNDR 2014-2020

Numărul proiectelor depuse la nivel național pe o parte din măsurile deschise din noul
Program Național  de  Dezvoltare  Rurală  (PNDR)  2014-2020  a  ajuns  la  1.215,  iar
valoarea acestora totalizează aproape 87 de milioane de euro, potrivit datelor furnizate
AGERPRES de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Astfel, în cadrul Submăsurii 4.1 "Investiții în exploatații agricole" au fost primite până
la această dată 104 proiecte, în valoare totală nerambursabilă de 44.048.398 de euro,
în  timp ce  pe  Submăsura  6.1  "Sprijin  pentru  instalarea  tinerilor  fermieri"  au  fost
depuse 901 cereri de finanțare conforme, valoarea totală nerambursabilă, cumulată,
pentru toate  proiectele  depuse fiind  de 38.330.000 de euro.  Pentru ambele  măsuri
menționate,  sesiunea de deschidere pentru primirea de proiecte de investiție  a fost
deschisă pe 25 martie 2015.

Capital.ro: Rulaje de 170,51 milioane la BVB săptămâna trecută
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Valoarea este în scădere cu 4% faţă de săptămâna precedentă.

Valoarea  totală  tranzacţionată  la  Bursa  de  Valori  Bucureşti  s-a  ridicat  la  170,51
milioane lei în săptămâna care se încheie duminică, din care valoarea tranzacţiilor cu
acţiuni a însumat 159,74 milioane de lei, potrivit analizei Puls Capital. Tranzacţiile cu
acţiuni s-au diminuat cu 4,19% comparativ  cu săptămâna precedentă,  iar cele mai
importante schimburi s-au realizat pe titlurile Romgaz (SNG) - 37,79 milioane de lei,
Banca Transilvania (TLV) - 27,50 milioane de lei, Electrica (EL) - 26,22 milioane de
lei, BRD - GSG (BRD) - 19,17 milioane de lei şi Fondul Proprietatea (FP) - 12,84
milioane de lei,  arată analiza citată.  Tranzacţiile cu produse structurate au totalizat
10,50 milioane de lei, iar cele cu unităţi de fond 0,27 milioane de lei. În piaţa deal s-au
realizat schimburi în valoare de 30,10 milioane lei.

Capital.ro: Investiţie de 23 milioane în judeţul Constanţa

Suma a fost alocată de compania daneză DCH International pentru Fabrica de
Nutreţuri Combinate din localitatea Sibioara.

Danezii de la holdingul DCH International au investit aproximativ 23 milioane euro în
Fabrica de Nutreţuri Combinate din localitatea Sibioara, judeţul Constanţa, se arată
într-un  comunicat  al  companiei  Premium  Porc  Group,  remis  presei.  Inaugurarea
Fabricii de Nutreţuri Combinate de la Sibioara face parte dintr-un proiect amplu al
companiei Premium Porc Group de a moderniza şi extinde fermele pe care le operează
în judeţul Constanţa. "Avem o strategie ambiţioasă - aceea de a continua dezvoltarea
companiei şi de a dubla producţia Premium Porc Group, până în 2019", a spus Lars
Drescher, CEO-ul DCH International.

Adevarul.ro: Modernizarea drumului Focşani - Târgu Secuiesc se va termina în
acest an. Reabilitarea a început în 2007, costurile se ridică la 748 de milioane de
lei 

 DN 2D,  aşa  cum este  cunoscut  drumul  dintre  Focşani  şi  Târgu  Secuiesc  este  în
reparaţii  de  8  ani  Modernizarea  Drumului  Naţional  2D,  între  Focşani  şi  Târgu
Secuiesc, va fi finalizată până la sfârşitul acestui an, în urma unor lucrări în valoare de
748  milioane  lei,  a  anunţat  vineri,  Ministerul  Transporturilor.  Iulian  Matache,
ministrul de resort, a vizitat şantierele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România (CNADNR), din judeţele Braşov, Harghita şi Vrancea.   „Am
vizitat  şantiere  deschise  pe  drumurile  naţionale  din  judeţele  Braşov,  Harghita  şi
Vrancea şi am discutat cu reprezentanţii administraţiilor locale şi cei ai CNADNR.
Am verificat la faţa locului stadiul lucrărilor. M-am oprit în mod special pe DN 2D,
drumul de la Focşani la Târgu Secuiesc.

Zf.ro: Ministrul Agriculturii: Căutăm o variantă pentru a aloca anual 145 mil.
euro sistemului de irigaţii
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Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării  Rurale (MADR) vrea să aloce anual,  timp de
şapte  ani,  145  milioane  euro  pentru  modernizarea  sistemului  principal  de  irigaţii,
infrastructura secundară putând beneficia de fonduri europene în valoare de peste 430
de milioane de euro, potrivit instituţiei. 

Fondurile europene, aferente perioadei de programare 2014 - 2020, vor fi alocate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Zf.ro: Profi are cu 56 de magazine mai mult decât la finalul anului trecut

Lanţul de supermarketuri Profi, controlat de fondul de investiţii polonez Enterprise
Investors, a ajuns la 331 de magazine în România după ce a deschis şapte unităţi în
ultimele două săptămâni.

Compania a mers atât  către oraşe mari  precum Timişoara sau Tulcea,  dar  şi  către
localităţi  de nici  10.000 de locuitori  precum Târgu-Bujor (judeţul Galaţi)  şi  Vânju
Mare (judeţul Mehedinţi).

Zf.ro: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi-a majorat plasamentele în
titluri de stat

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) şi-a schimbat anul trecut politica
de investiţii, orientându-se preponderent spre investiţii în titluri de stat, după ce în anii
trecuţi structura plasamentelor a fost relativ echilibrată între titluri de stat şi depozite
bancare. Astfel, la fondul destinat garantării depozitelor bancare ponderea investiţiilor
în titluri de stat a crescut de la 50,8% în 2013 la peste 70% în 2014. Sumele plasate în
depozite bancare a coborât de la circa 44% în 2013 la aproape 27% în 2014, potrivit
datelor din raportul anual al FGDB. Suma plasamentelor în titluri de stat a crescut de-
a lungul anului 2014 cu 1,4 mld. lei.  În cazul Fondului de Restructurare Bancară,
resursele au fost plasate în proporţie de aproximativ 84% în titluri de stat şi 16% în
depozite bancare. În strategia de investiţii, FGDB urmăreşte în principal lichiditatea
plasamentelor şi minimizarea riscului, dar se uită şi la randamente.

Zf.ro: Broker: Când panica de pe burse se va opri, investitorii vor descoperi că
multe acţiuni s-au ieftinit mai mult decât meritau

"Panica" de pe burse, transmisă prin contagiune de pe piaţa chineză până la piaţa mică
de la Bucureşti, se va opri la un moment dat, iar investitorii ar putea descoperi atunci
că unele acţiuni s-au ieftinit într-atât încât au devenit atractive pentru achiziţii, spune
un broker.

Zf.ro: Scăderi dramatice pe bursa de la Bucureşti în deschiderea şedinţei, în linie
cu hemoragia de pe pieţele externe
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Indicele  BET,  principala  referinţă  a  bursei  de  la  Bucureşti,  a  deschis  şedinţa  de
tranzacţionare de azi cu un minus de 4%, intrând astfel în teritoriu negativ faţă de
începutul anului.

Scăderea are loc pe un rulaj mai ridicat în deschidere, de circa 2 milioane de euro, faţă
de şedinţele precedente, semn că investitorii au accelerat vânzările.

La ora 10.30, acţiunile Romgaz scad cu 3,7%, cele ale Fondului Proprietatea pierd în
deschidere  3,8% din  valoare.  Acţiunile  bancare  rapirtează  piederi  mai  mari  decât
titlurile companiilor de energie şi utilităţi : acţiunile Banca Trasilvania scad cu 4,3%
iar cele ale BRD se depreciază cu 5,2% în deschiderea şedinţei de luni.

Zf.ro: Mecanică Fină Bucureşti a trecut pe pierderi în primul semestru

Societatea Mecanică Fină Bucureşti (simbol bursier MECE), recent transferată de pe
RASDAQ pe piaţa principală a bursei de la Bucureşti, a înregistrat pierderi de 37.000
de  lei  în  primul  semestru,  faţă  de  un  profit  net  de  circa  300.000 de  lei  în  prima
jumătate a anului trecut.

Trecerea pe pierdere a avut loc ca urmare a plăţii impozitului pe profit amânat de circa
250.000 de lei. Din exploatare, firma a câştigat 243.000 de lei, în scădere cu 22% faţă
de rezultatul din prima jumătate a anului trecut.

Zf.ro: Preţul petrolului scade la minimul ultimilor 6 ani şi jumătate

Preţurile petrolului au atins luni noi minime, iar ţiţeiul Brent, de referinţă de Londra, a
atins minimul ultimilor şase ani şi jumătate, din cauza declinului accentuat al burselor
asiatice provocat  de piaţa chineză de capital  şi  de temerile investitorilor  legate de
perspectivele  economiei  mondiale.
Cotaţia petrolului Brent cu livrare în octombrie este în declin cu 2,18%, după ce a
coborât cu 2,5%, la 44,32 dolari pe baril, cel mai redus nivel din martie 2009. Preţul
petrolului Brent este cu 56% sub un maxim de 103,19 dolari pe baril înregistrat în
august anul trecut, transmite MarketWatch.

Petrolul de referinţă pe piaţa americană este în scădere cu 2,9%, la 39,42 dolari pe
baril.

Bursa.ro:  Indicii BVB au deschis în scădere cu până la 3,8%

FP şi Electrica, în cădere cu peste 4%

       Principalii indici de pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au deschis în scădere
şedinţa de tranzacţionare de astăzi, BET coborând cu 3,84%, la 7.019,55 puncte.

     Indicele BETPlus coboară cu 3,77%, la 1.034,01 puncte.
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     Indicele BET Total Return se depreciază cu 3,84%, la 7.999,68 puncte. Potrivit
BVB,  BET-TR este  un indice  ponderat  cu  capitalizarea  "free-float"-ului  celor  mai
tranzacţionate zece companii listate pe piaţa reglementată şi care va fi ajustat şi cu
valoarea  dividendelor  în  numerar  plătite  de  companiile  din  componenţa  indicelui.
BET-TR va fi calculat retroactiv începând cu data de 24 septembrie 2012.

Bursa.ro: Cotaţia petrolului, sub pragul de 40 de dolari barilul

Cotaţia petrolului îşi accentuează scăderea astăzi pe bursele asiatice şi coboară sub
pragul  psihologic  de  40  de  dolari  barilul.  Investitorii  sunt  îngrijoraţi  de  temerile
privind economia chineză şi de oferta mult mai mare decât cererea de petrol, potrivit
AFP.

     Cotaţia unui baril de ţiţei "light sweet crude" cu livrare în octombrie a pierdut 1,04
dolari,  până  la  39,01  dolari.  Barilul  Brent,  referinţă  europeană  a  petrolului,  s-a
devalorizat cu 91 de cenţi până la 44,55 dolari.

     Cotaţia petrolului a scăzut în timpul şedinţei de tranzacţionare de vineri de la New
York sub 40 de dolari barilul pentru prima dată în ultimii şase ani,  dar a reuşit să
încheie peste acest prag psihologic. 

Bursa.ro:   Dimensiunea  şi  lichiditatea  BVB -  marile  provocări  ale  trecerii  la
statutul de piaţă emergentă

Interviu cu domnul Dan Armeanu, membru neexecutiv în Consiliul ASF 

     *  Eliminarea impozitului pe dividend şi a CASS pentru investiţii - măsuri benefice
pentru piaţa de capital

         Îndeplinirea criteriilor cantitative cu privire la dimensiunea şi lichiditatea unei
pieţe (i.e. capitalizarea bursieră a unei companii, capitalizarea bursieră a free float-ului
şi  un  indicator  de  lichiditate)  reprezintă  marile  provocări  ale  Bursei  de  Valori
Bucureşti în vederea trecerii la statutul de piaţă emergentă, consideră Dan Armeanu,
membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, care a avut
amabilitatea să ne acorde un interviu.

       În opinia sa, un element cheie al dezvoltării pieţei şi al creşterii lichidităţii este ca
piaţa de capital să funcţioneze ca o alternativă de finanţare a societăţilor.

Bursa.ro:  VIZIUNEA  ACADEMICIENILOR  PENTRU  DEZVOLTAREA
ROMÂNIEI ÎN URMĂTORII 20 ANI

Creştere anuală de 5% pentru convergenţa economică cu statele occidentale

Dezvoltarea industrială bazată pe inovaţie, exploatarea potenţialului de hub energetic
regional şi diversificarea exporturilor, printre direcţiile de dezvoltare economică
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       După integrarea politică în structurile europene şi euro-atlantice, ţara noastră ar
trebui  să  aibă  drept  obiectiv  fundamental  convergenţa  economică  cu  statele
occidentale,  reiese  din  lucrarea  Academiei  Române  "Strategia  de  dezvoltare  a
României în următorii 20 de ani, 2016-2035", document aflat într-o etapă preliminară.

     Astfel, academicienii apreciază că va fi nevoie de o creştere economică accelerată
(cu ritm anual de urcare a PIB de 5%) şi sustenabilă pe termen lung, care să reducă
decalajele şi să se transforme în dezvoltare pentru întreaga societate, care nu poate fi
realizată decât prin îmbunătăţirea competitivităţii economice. 

     Lucrarea prezintă axele pe care trebuie concentrată dezvoltarea ţării noastre în
următorii 20 de ani.

Bursa.ro: BVB / MARCEL MURGOCI, ESTINVEST FOCŞANI:

Deprecieri la BVB, generate de scăderile de pe bursele străine

Scăderile înregistrate pe pieţele externe, mai ales pe piaţa americană, au determinat,
vineri,  deprecieri  consistente  ale  indicilor  bursieri  autohtoni,  ne-a  declarat  Marcel
Murgoci, director operaţiuni la EstInvest Focşani. 

     Lichiditatea a ajuns la 42,53 milioane de lei (9,6 milioane de euro) per total, "un
volum de tranzacţionare  mai bun faţă de  zilele anterioare",  a  mai  precizat  Marcel
Murgoci.

     Pe piaţa regular, cele mai mari transferuri au fost realizate cu acţiuni Romgaz
(SNG), care au totalizat 8,33 milioane lei. Cotaţia SNG a crescut cu 0,28%, la 32,69
lei/unitate. 

Bursa.ro: "Scăderea preţului petrolului ne-a influenţat pozitiv rulajul de marfă"

Interviu  cu  domnul  Sorin  Ciutureanu,  directorul  general  al  companiei  Oil
Terminal

       Reporter: Cum apreciaţi activitatea Oil Terminal în acest an?

     Sorin Ciutureanu: Se poate aprecia că este primul an din cei trei de când sunt pe
această poziţie în care suntem într-o perioadă favorabilă,  am aşezat lucrurile astfel
încât compania să aibă numai de câştigat, atât în faţa clienţilor noştri, a autorităţilor,
cât şi a acţionarilor. Spun că este practic primul an favorabil, pentru că anul trecut, pe
vremea aceasta, eram cu securea deasupra capului,  deoarece ANAF ne transmisese
somaţia de executare pentru o presupusă datorie din 2003.

 

Capital.ro:  Mii  de  contribuabili  scapă  de  datoriile  fiscale.  ANAF a  publicat
procedurile prin care se anulează obligaţiile restante
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Procedurile prin care Fiscul va şterge datoriile pentru mii de contribuabili vizaţi
de  amnistierile  reglementate  la  finalul  lunii  iulie  au  fost  publicate  vineri
dimineaţă în Monitorul Oficial.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aprobat trei proceduri distincte,
necesare  în  procesul  de  anulare  a  obligaţiilor  fiscale.  Procedurile  de  anulare  a
obligaţiilor  fiscale au fost  aprobate prin Ordinul  ANAF nr.  2202/2015,  publicat  în
Monitorul Oficial nr. 637 din 21 august 2015, notează avocatnet.ro.  

Agerpres.ro:  Liderii  coaliției  propun  amânarea  votului  asupra  cererii  de
reexaminare a Codului fiscal

Președintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, a anunțat  luni că liderii  coaliției  au
decis să fie amânat votul asupra cererii  de reexaminare a noului Cod fiscal pentru
sesiunea parlamentară ordinară și le-a propus reprezentanților Opoziției ca joi să aibă
o întâlnire pe această temă. 

"Am avut o discuție în coaliție cu privire la pașii de urmat în legătură cu luarea în
dezbatere a solicitării președintelui privind reanalizarea legii privind Codul fiscal. Așa
cum bine știți, a fost o întâlnire tehnică, la care au fost prezenți specialiști de la toate
partidele.  Urmează  să  se  ia  decizia  politică  de  către  conducerile  partidelor
parlamentare", a declarat Dragnea, la finalul ședinței coaliției de guvernare, la care a
participat și premierul Victor Ponta.

Agerpres.ro:  Ambasadorul  Marii  Britanii:  Piața  de  achiziții  din  România
valorează 15 miliarde de euro pe an

Piața de achiziții din România valorează 15 miliarde de euro pe an și este esențial să
existe  o  dezbatere  reală  asupra  modificărilor  legislației,  a  declarat,  luni,  7657155,
ambasadorul  Marii  Britanii  în  România,  în  cadrul  unei  dezbateri  referitoare  la
proiectele noilor legi privind achizițiile publice.

"Ne bucurăm că  Ministerul  de  Finanțe  a  publicat  noua Strategie  Națională  pentru
Achiziții  Publice,  precum și noile proiecte de lege. Piața de achiziții  din România
valorează 15 miliarde de euro pe an și este esențial să existe o dezbatere reală asupra
acestor modificări. Apreciem eforturile Guvernului de a îmbunătăți cadrul legislativ, și
sper că acesta va fi finalizat în urma unei ample dezbateri cu toți cei interesați", a
declarat Paul Brummell.

Capital.ro:  ȘEFUL Alro Slatina: România mai are multe  de spus la  capitolul
investiții

România are resurse potenţiale importante, inclusiv în zona forţei de muncă bine
calificate, a declarat, dar investițiile sunt încă a nivel redus, potrivit lui Marian
Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al companiei Alro Slatina.
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„Faţă de Polonia, de exemplu, care a atins un grad de saturaţie, România, în momentul
de  faţă,  este  încă  mult  subinvestită,  mult  subutilizată  şi  cu  resurse  potenţiale
importante,  inclusiv  în  zona  forţei  de  muncă  bine  calificate,  mai  ales  pe  anumite
segmente”, a declarat Năstase, citat de Agerpres. 

Antena3.ro:  Companiile  de  construcţii,  declin  total  de  la  debutul  crizei.  Câţi
angajaţi mai lucrează în domeniu

Unul dintre cele mai afectate domenii pe timp de criză a fost cel al construcţiilor, care
a pierdut peste 40% din valoare. 

 Companiile de construcţii au pierdut, de la debutul crizei, nu mai puţin de 230.000 de
oameni. Şi numărul firmelor de construcţii a scăzut dramatic din anul 2010. 

 

Hotnews.ro:  Alina Gorghiu: PNL nu are nicio obiectie la  solicitarea lui  Liviu
Dragnea pentru o noua runda de negocieri pe marginea Codului Fiscal

 PNL nu  are  niciun  fel  de  obiectie  fata  de  propunerea  liderului  PSD,  Liviu
Dragnea, de a se amana votul asupra Codului Fiscal pentru sesiunea de toamna a
Parlamentului,  pentru  a  permite  o  noua  discutie  intre  putere  si  opozitie,  a
declarat  luni  co-presedintele  liberalilor  Alina  Gorghiu. 

Aceasta a declarata ca se "bucura" de anuntul facut de Dragnea, in conditiile in care
majoritatea  PSD  din  comisii  incepuse  luni  sa  voteze,  in  sesiunea  extraordinara  a
Parlamentului, impotriva acordului la care ajunsesera liderii partidelor parlamentare.

Agerpres.ro:  Gorghiu: O discuție politică pe Codul fiscal este necesară; coaliția
se disociază de heirupismul lui Ponta

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a declarat luni, pentru AGERPRES, că o discuție
politică  pe  Codul  fiscal  este  necesară,  punctând  că  pentru  prima  oară  coaliția  de
guvernare se disociază de "heirupismul" premierului Victor Ponta în ceea ce privește
măsurile guvernamentale.

"Necesitatea  unei  discuții  politice  s-a  demonstrat  și  prin  faptul  că  astăzi  comisiile
parlamentare în care PSD are majoritatea au votat împotriva cererii de reexaminare a
Codului  fiscal,  deci  a  înțelegerii  din  urma  întâlnirii  tehnice  a  partidelor.  Cel  mai
probabil, același lucru s-ar fi  întâmplat și în plen. Remarc cu satisfacție că, pentru
prima dată, coaliția se disociază de heirupismul lui Victor Ponta în ceea ce privește
măsurile guvernamentale. Am încredere că această schimbare de atitudine este doar
începutul", a afirmat Gorghiu.
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Hotnews.ro:  ING:  Euro  ar  putea  trece  de  pragul  de  4,45  de  lei,  pe  fondul
tensiunilor din pietele pietele asiatice

 "Leul ar putea trece luni peste 4,45/EUR astazi in conditiile in care tensiunile din
pietele  pietele  asiatice  au  continuat.  Perechea  EUR/RON  s-a  tranzactionat  vineri
neschimbata in jurul nivelului de 4,4300 pentru cea mai mare parte a zilei, insa in
tranzactiile de seara s-a aflat sub presiuni de crestere si a urcat pana aproape de 4,4500
pe volume bune. Monedele regionale s-au depreciat si mai mult in sedinta de vineri",
se arata intr-un raport al economistilor de la ING Bank, transmis investitorilor. Autorii
raportului  continua sa vada presiuni de scadere asupra leului,  in  conditiile  in  care
primele  tranzactii  s-au  facut  la  peste  4,44/EUR.  Codul  Fiscal  pentru  2016  va  fi
discutat  astazi  in  Parlament  si  am putea  vedea,  in  continuare,  surprize,  mai  spun
autorii  raportului  citat.

Digi24.ro:  Purtătorul de cuvânt al BNR: Economia României nu este pregătită
pentru un șoc fiscal

Economia României nu este pregătită pentru un şoc fiscal, spune purtătorul de cuvânt
al BNR, Dan Suciu. Invitat la emisiunea Kilometrul 0, reprezentantul băncii centrale
a mai declarat că reducerile de taxe prevăzute în noul Cod fiscal ar trebui precedate
de reforme structurale, care să atragă investiţii private şi să echilibreze bugetul.

Ziare.com: Noul Cod Fiscal: Pentru ce vom avea TVA de 5%

Noul  Cod  Fiscal,  daca  va  fi  aprobat  doar  cu  modificarile  anuntate  dupa
intalnirea partidelor politice, prevede o cota de TVA de 5% pentru unele cazuri.

Ca  orice  lege  ampla,  noul  Cod  Fiscal  produce  atat  efecte  bune,  cat  si  efecte
nefavorabile.

Puterea si Opozitia s-au inteles: TVA de 20% din 2016. Ce se intampla cu celelalte
taxe

Ce ne asteapta dupa dezmatul bugetar al Codului Fiscal si cresterii salariilor - deficit
de cel putin 4% din PIB? (Video)

Agerpres.ro: Exporturile de îmbrăcăminte și accesorii au totalizat 891,6 milioane
euro, în primele 4 luni

Exporturile de îmbrăcăminte și accesorii au totalizat, în primele patru luni ale acestui
an, 891,6 milioane euro și au fost cu 0,5% mai mari față de cele din perioada similară
a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

În  perioada menționată,  importurile  s-au ridicat  la  343,2 milioane euro,  cu 12,8%
peste nivelul din primele patru luni din 2014.
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Mediafax.ro: Oprea, despre amânarea Codului Fiscal: Nu pot să spun altceva
decât a spus colegul meu Dragnea

Preşedintele UNPR Gabriel Oprea a declarat, luni, întrebat referitor la amânarea
discuţiilor din  Parlament  pe  Codul  Fiscal,  că  este  normal  ca  după întâlnirea
tehnică  a  reprezentanţilor  partidelor  să  urmeze  discuţii  la  nivelul  liderilor,
arătând că şi copreşedinţii PNL au spus acest lucru.

 

"Nu pot să spun altceva decât ce a spus colegul meu, domnul preşedinte Dragnea.
Au fost discuţii tehnice între specialişti. Şi UNPR a susţinut că e nevoie de discuţii
tehnice între partide, urmează să ne întâlnim şi cu colegii din opoziţie, la nivel de
preşedinţi  de  partide  parlamentare,  şi  să  luăm o decizie  politică",  a  precizat
Oprea,  întrebat  despre  amânarea  discuţiilor  pe  Codul  fiscal  anunţată  de
preşedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea.

Capital.ro:  Din septembrie, românii vor fi obligaţi să cumpere centrale termice
noi mai performante, dar nu trebuie să le înlocuiască pe cele existente

Potrivit unei directive europene care va intra in vigoarea în luna septembrie, cei
care vor să-şi monteze centrale termice de apartament vor fi obligaţi să cumpere
centrale "în condensaţie", cu până la 20% mai eficiente decât cele clasice, dar si
mai scumpe. În acelaşi timp, producătorii şi comercianţii de centrale îi asigură pe
oameni  ca  nu vor fi  obligaţi  să-şi  înlocuiască  centralele  pe  care  le  au  acasă,
indiferent de vechimea lor.

Opiniatimisoarei.ro:  CCIAT ajuta persoanele defavorizate sa-si gaseasca un loc
de munca

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de partener coordonator
al Proiectului ”CASE – Competente Antreprenoriale SocialE”, cofinantat din Fondul
Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 „Investeste in oameni”, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”,
Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, organizeaza in
data  de  25  august  2015,  intre  orele  10.00-  20.00,  in  Salon  Parc  al  Hotelului
Continental Resort din B-dul Revolutiei 1989 nr. 5, un Targ de job-uri sociale

Agerpres.ro: Predoiu îi răspunde lui Ponta cu contra-întrebări: E prea târziu să
faci pe tehnocratul și seriosul

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu îi răspunde premierului Victor Ponta cu
contra-întrebări și îi transmite că este prea târziu să facă pe ''tehnocratul și seriosul'',
susținând că timpul său ca prim-ministru a expirat.

"Chiar crezi că te mai ia cineva în serios cu Codul fiscal, după ce ai dezinformat prin
omisiune Banca Națională cu privire la lista pachetului de relaxare fiscală? Chiar crezi
că  te  mai  ia  cineva  în  serios  cu  Codul  fiscal,  după  ce  ai  dezinformat  Comisia
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Europeană cu privire la eșecul reformelor și programul lor 'deraiat'? Chiar crezi că te
mai ia cineva în serios cu Codul fiscal, după ce ai dezinformat Parlamentul cu privire
la încadrarea deficitului pe anii următori în deficitul bugetar MTO asumat inclusiv
prin  votul  tău,  pe  vremea când îți  mai  asumai  un vot  în  Parlament,  în  2012?",  îl
întreabă Predoiu pe Ponta, pe care îl cataloghează "tehnocratul de Stambul", potrivit
unui comunicat remis AGERPRES.

Agerpres.ro: Sindicatele din Învățământ se întâlnesc, luni, cu premierul Ponta
pentru a discuta despre majorarea salariilor

Sindicatele din Învățământ sunt invitate să participe luni, de la ora 14,00, la sediul
Guvernului, la o întâlnire cu premierul Victor Ponta, în cadrul căreia va fi discutată
majorarea salariilor în domeniu,  a declarat,  pentru AGERPRES, Simion Hancescu,
președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Hotnews.ro:  Tariceanu  face  si  el  un  pas  inapoi  in  privinta  Codului  Fiscal:
Sesiunea extraordinara a Parlamentului nu se va putea tine / Trebuie sa dam
garantia ca nu exista riscul modificarii dupa alegeri

Presedintele  Senatului,  Calin  Popescu  Tariceanu,  a  declarat  luni  ca  sesiunea
extraordinara a Parlamentului dedicata Codului Fiscal nu se va putea tine, urmand ca
cererea de reexaminare a presedintelui Iohannis sa fie dezbatuta in sesiunea ordinara a
forului legislativ.  Tariceanu a fost astfel ecoul pozitiei de mai devreme a lui Liviu
Dragnea, care si el a cerut prudenta. Mai mult: Tariceanu a abdicat astfel de la pozitia
inflexibila pe care o adoptase in ultimele saptamani

Ziare.com: Schimbare majora la achizitiile publice: Contractul va fi impartit pe
loturi

Proiectul de lege referitor la achizitiile publice, supus dezbaterii, contine o prevedere
care  va  veni  in  ajutorul  intreprinderilor  mici  si  mijlocii  (IMM).

Bogdan  Paul  Dobrin,  presedinte  Autoritatii  Nationale  pentru  Reglementarea  si
Monitorizarea  Achizitiilor  Publice  (ANRMAP),  a  precizat,  luni,  ca  in  noul  act
normativ exista un capitol distinct legat de derularea contractului, spre deosebire de
legislatia in vigoare.

Agerpres.ro: Majoritatea românilor preferă vacanțele de relaxare, urmate de cele
cu beneficii pentru sănătate și concediile însorite (studiu)

Turiștii  români  nu  mai  sunt  pasionați  de  pachete  de  călătorie  all-inclusive  pentru
destinații  luxoase  și  închise,  majoritatea  (31%)  preferând  vacanțele  de  relaxare,
urmate de cele cu beneficii pentru sănătate (17%) și concediile însorite (12%), se arată
într-un studiu remis luni AGERPRES.
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Românii preferă în principal să se cazeze la hotel (40%), dar apartamentele închiriate
(23%)  și  locuințele  prietenilor  (12  %)  sunt  de  asemenea  în  topul  preferințelor,
precizează studiul realizat recent de PayPal și GFK.

Agerpres.ro:  Popa  (Ministerul  Transporturilor):  Pentru  investițiile  în
infrastructură trebuie să avem în vedere ciclul de viață

Pentru investițiile în infrastructură trebuie să avem în vedere ciclul de viață, respectiv
durata pe care dorim să exploatăm acea zonă fără alte cheltuieli din partea statului, a
declarat, luni, Mircea Popa, secretar general adjunct la Ministerul Transporturilor, în
cadrul unei dezbateri referitoare la proiectele noilor legi privind achizițiile publice.

Agerpres.ro: Ponta: Nu mi-am schimbat părerea despre Codul fiscal

Premierul Victor Ponta a declarat luni, după ședința coaliției de guvernare, că nu și-a
schimbat părerea cu privire la adoptarea Codului fiscal în forma propusă de Guvern,
respectiv cu TVA de 20% și prevederi "foarte bune" pentru mediul de afaceri.

Agerpres.ro: INTERVIU Lucia Morariu (ANAT): Valoarea pieței de franciză în
turismul românesc este de 10 milioane euro, dar previziunile sunt de creștere

Valoarea  pieței  de  franciză  în  turismul  românesc  este  de  10  milioane  euro,  dar
previziunile sunt de creștere, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, prim-
vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Lucia Morariu.

Aceasta a precizat, și în calitatea sa de președinte Eximtur, că francizele românești de
turism s-au impus pe piață urmare a faptului că turiștii români, speriați de cele câteva
falimente  din  domeniu  înregistrate  în  perioada  2009-2010  au  început  să  caute  în
primul rând siguranță și să se orienteze spre a cumpăra de la branduri de călătorii
consacrate.

Agerpres.ro:  Bănicioiu,  despre  posibilitatea  fiscalizării  "atențiilor":  Vrem  să
punem punct unui sistem care nu a funcționat

Ministrul  Sănătății,  Nicolae  Bănicioiu,  a  declarat  luni  că  ceea  ce  se  dorește  prin
eventuala fiscalizare a 'atențiilor' oferite medicilor este să se pună punct unui sistem
care nu a funcționat nici în favoarea doctorilor, nici în cea a pacientului.

"În momentul în care vorbim de această posibilitate nu vorbim decât de reguli, norme
și  fiscalizare.  Se  încadrează  în  niște  bareme stabilite  anterior,  reglate  legislativ  și
norme ale unei hotărâri de guvern și atunci totul este fiscalizat, asta cred că trebuie să
înțeleagă toată lumea. Aici nu discutăm de un ceas, de servicii sau de micile atenții.
Noi vrem să reglăm și chiar să punem punct pentru totdeauna unui sistem care nu a
funcționat  nici  în  favoarea  medicului,  nici  în  favoarea  pacientului",  a  precizat
Bănicioiu, prezent la ședința BPN al PSD.
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Economica.net: MOL caută administratori pentru 35 de benzinării din România

Grupul  MOL oferă  spre  administrare  în  regim  de  agenţie  35  de  benzinării  din
România, preluate la începutul anului de la ENI (Agip). Antreprenorii şi companiile
interesate sunt aşteptate să depună scrisori de intenţie până pe 4 septembrie.

 “Majoritatea  benzinăriilor  MOL România  funcționează  sub  platforma  CODO  –
Company Owned, Dealer Operated, în timp ce rețeaua achiziționată în luna februarie
include unități care funcționează sub diverse forme de administrare. Având în vedere
necesitatea de a oferi clienților și partenerilor produse și servicii de înaltă calitate și de
a  asigura  respectarea  standardelor  în  întreaga  rețea  a  Grupului  MOL în  România,
invităm antreprenorii  să  își  trimită  candidaturile  pentru  administrarea  în  regim de
agenție a 35 de stații din rețeaua noastră extinsă ”, a declarat Camelia Ene, Head of
Retail,  MOL  România,  într-un  comunicat  al  companiei  remis,
luni, ECONOMICA.NET.

Adevarul.ro :  Locuri de muncă pentru IT-işti  în străinătate  Specialiştii  IT din
România sunt la mare căutare în străinătate Faptul că IT-iştii români sunt foarte căutaţi
în străinătate, datorită priceperii lor, dar şi a faptului că acceptă salarii mai mici, nu
mai este o noutate. Tocmai de aceea sunt disponibile sute de oferte de angajare pentru
IT-iştii români peste graniţe. 

Agerpres.ro:  Kelemen Hunor, despre amânarea dezbaterilor la Codul fiscal: E
mai bună decât o respingere a cererii de reexaminare

Președintele  UDMR,  Kelemen  Hunor,  a  declarat  pentru  AGERPRES  că  înțelege
decizia de amânare a dezbaterilor la Codul fiscal, dar consideră că trebuie găsită cât
mai repede o soluție în acest sens pentru a nu se transmite un mesaj de instabilitate
politică și nesiguranță către cetățeni, mediul de afaceri și partenerii internaționali.

Agerpres.ro:  Ponta,  despre  greva anunțată  la  ROMATSA: Eu cred  că  atunci
când se discută cu bună-credință se pot rezolva lucrurile

Premierul  Victor  Ponta  a  declarat,  luni,  că  sindicaliștii  de  la  ROMATSA, care  au
anunțat grevă generală de la 1 septembrie, vor trebui să aibă un dialog cu ministrul
Transporturilor  pe  marginea  revendicărilor  pe  care  le  au,  înainte  de  o  eventuală
întâlnire cu el, și și-a exprimat speranța că atunci când discuțiile se poartă cu bună-
credință lucrurile se pot rezolva.

"Haideți să discute cu ministrul Transporturilor și după aceea...Îmi doresc să găsim
orice soluții să nu avem greve, în general. Eu cred că atunci când se discută cu bună-
credință se pot rezolva lucrurile", a afirmat premierul, la sediul PSD, întrebat despre o
eventuală întâlnire a sa cu sindicaliștii de la ROMATSA.
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Agerpres.ro: Stroe: Vom fi prezenți la discuțiile politice pe Codul Fiscal și vom
contribui la construirea unei soluții consensuale

Liberalii  anunță  că  vor  fi  prezenți  la  discuțiile  politice  pe  Codul  Fiscal  și  că  vor
contribui la constituirea unei soluții consensuale.

"În acest sens, în acord cu apelul făcut acum o lună, când PNL a propus partidelor
parlamentare un dialog pe teme fundamentale pentru România, printre care și Codul
Fiscal, este evident că și de această dată vom fi prezenți la discuțiile politice și vom
contribui la construirea unei soluții consensuale, care să dea României un Cod Fiscal
solid și sustenabil. Chibzuința și cumpătarea ar trebui să devină calități constante ale
vieții  politice.  Ne  dorim  o  schimbare  de  atitudine  și  comportament  a  politicului
românesc, în sensul tratării  problemelor cu seriozitate,  decență și responsabilitate",
afirmă purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe.

Agerpres.ro: Ordinea de zi a ședinței plenului Senatului în sesiune extraordinară,
respinsă; Codul fiscal, amânat pentru sesiune ordinară

Sesiunea extraordinară a Senatului,  în care urma să fie  dezbătută și votată cererea
președintelui  Klaus  Iohannis  privind  reexaminarea  proiectului  de  Cod  fiscal,  s-a
încheiat, senatorii respingând ordinea de zi după ce partidele parlamentare au optat
pentru discutarea cererii, săptămâna viitoare, în sesiunea ordinară a Senatului.

Agerpres.ro:  Voicu:  Întâlnirea  Comisiei  de  Cod  electoral  cu  reprezentanții
grupurilor, amânată pentru cel târziu săptămâna viitoare

Întâlnirea biroului Comisiei de Cod electoral cu reprezentanții grupurilor parlamentare
pe tema proiectului legii votului prin corespondență a fost amânată, aceasta urmând să
fie reprogramată cel mai târziu săptămâna viitoare, a declarat luni președintele acestui
for, liberalul Mihai Voicu.

El  a motivat  că întâlnirea la  nivelul  Comisiei  de Cod electoral  nu a mai avut loc
deoarece reprezentanții  PSD nu au putut  ajunge din motive care țin  de programul
intern de partid. "Reuniunea BPN al PSD s-a prelungit foarte mult și nu au mai putut
ajunge", a explicat, pentru AGERPRES, liberalul.

Mediafax.ro: Site-ul Bursei de Valori Bucureşti  nu poate fi  accesat,  din cauza
traficului ridicat. Piaţa scade cu 8%

Scăderea bursei de la Bucureşti s-a accelerat luni în a doua parte a zilei până la 8%,
urmând pieţele externe din Europa, iar site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) nu
poate fi accesat, problemele fiind determinate de traficul foarte ridicat.

Scăderea  de  pe  pieţele  mari  din  Europa  s-a  accentuat  spre  mijlocul  zilei,  întrucât
contractele  futures  pentru  indicii  bursei  din  SUA au  indicat  un  declin  puternic  al
acestora în deschiderea şedinţei de tranzacţionare.
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Mediafax.ro: Vacanţele online ale românilor: 73% folosesc internetul în perioada
în care sunt în concediu

Majoritatea românilor (73%) folosesc internetul în perioada în care sunt în concediu,
în timp ce 48% dintre aceştia consideră că online-ul le oferă un ajutor important atunci
când îşi planifică vacanţele, potrivit unui studiu PayPal.

Totodată,  conform  aceluiaşi  studiu  recent  realizat  de  PayPal  şi  GFK,  70% dintre
turiştii  români  intră  pe  internet  pentru  a  căuta  oferte  de  vacanţă,  iar  68%  caută
informaţii  detaliate  referitoare  la  destinaţiile  unde călătoresc.  Totodată,  conexiunea
Wi-Fi este cel mai important factor pentru 19% dintre români atunci când aleg locul
unde se cazează.

Stiri.tvr.ro: Preţul carburanţilor, în continuă scădere. Motorina, sub 5 lei litrul

Preţurile carburanţilor sunt în continuă scădere după ce ţiţeiul s-a devalorizat continuu
în ultima perioadă. Barilul a ajuns să fie cotat cu mai puţin de 40 de dolari. Zilele
trecute, la pompe, au fost operate mai multe reduceri, iar preţurile au scăzut şi cu 7
bani pe litru.

Deşi motorina a avut scăderi mai mici, de trei, respectiv cinci bani pe litru, la pompă
avem preţuri sub 5 lei pe litru. Cel mai ieftin putem cumpăra motorină în Călăraşi,
acolo unde litrul costă 4,96 de lei.

În urmă cu trei luni, motorina şi benzina aveau preţuri relativ apropiate de cinci lei şi
80 de bani.

Zf.ro: Dan Prodan, CEO Vienna Energy: Preţul spot de tranzacţionare a energiei
a scăzut cu 50% în ultimii ani

Piaţa energiei verzi se află într-un uşor declin, mai ales pe fondul secetei din ultima
perioadă, iar cadrul legal este şi el destul de instabil, a spus Dan Prodan, CEO Vienna
Energy la emisiunea de business, ZF Live.

“Anul acesta Vienna Energy va avea o cifră de afaceri cu 40% faţă de cea de anul
trecut, respectiv aproximativ 3,5 mil. de euro”, a spus Dan Prodan.

Pe piaţa energiei verzi concurează în prezent 678 de producători, 80% dintre aceştia
având o putere instalată de 5 MW. “Preţul spot de tranzacţionare a energiei a scăzut cu
50% în ultimii ani”, a mai spus acesta la ZF Live.

Mediafax.ro: Teodorovici: Vom vedea care este formula finală a Codului Fiscal,
după discuţiile politice

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a explicat, luni, că mai este nevoie de încă o
discuţie la nivelul liderilor politici, înainte de sesiunea parlamentară, pentru că cea de
săptămâna trecută a fost una tehnică.
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"A fost  discuţia  aceea  tehnică  de  care  ştiţi,  cu  cele  două  măsuri  propuse,  una  de
amânare asupra accizei şi cealaltă de a avea TVA la 20 la sută de la 1 ianuarie, joi va fi
o discuţie politică între liderii politici şi vom vedea care va fi forma finală, pentru ca
săptămâna viitoare să intrăm cu ea în Parlament", a declarat Eugen Teodorovici, la
finalul discuţiilor din BPN al PSD.

Ministrul  Finanţelor  a  mai  spus  că,  după  discuţiile  tehnice  de  săptămâna  trecută,
Codul Fiscal "arată mai bine".

"Au mai fost discuţii pe noua formă a Codului Fiscal cu acele două măsuri propuse şi
sunt alte cifre acum care arată, să spunem, mai bine pentru că deja este o economie la
bugetul de stat pe 2016. Asta a fost singura discuţie, nimic de alte măsuri sau de alte
propuneri de amânare. Dacă am amânat cu un an de zile supraacciza, apoi TVA la 20
la  sută  de  la  19,  sunt  nişte  economii  pe  care  pe  2016  le  putem  avea",  a  arătat
Teodorovici.

Capital.ro: Zgonea: După Codul fiscal, o lege a salarizării este binevenită

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat luni că după adoptarea
noului Cod fiscal o lege a salarizării este binevenită.
 El a spus că, de exemplu, se creează o discriminare prin faptul că, prin prisma funcţiei
sale, are o indemnizaţie mărită în vreme ce majoritatea colegilor săi parlamentari nu
beneficiază de o astfel majorare.

"Se creează o discriminare. Eu sunt un coleg ales de către colegii mei. Nu există nicio
diferenţă între votul meu şi votul celorlalţi. E adevărat că activitatea mea este mult
mai amplă, dar mi-am asumat acest lucru, deci mi-am asumat să reprezint Parlamentul
României,  Camera  Deputaţilor  în  tot  ceea  ce  înseamnă  atribute  stabilite  prin
regulament.  Dacă  facem acest  lucru  e  ca  şi  cum într-o  localitate  aş  mări  doar  la
primari salariul şi la ceilalţi angajaţi, funcţionari publici sau la consilieri locali nu le-aş
mări, e ca şi când într-un spital numai directorului i-aş mări salariul şi celorlalţi medici
şi  asistentele  medicale  şi  brancardierii  ar  avea  alt  salariu",  a  declarat  preşedintele
Camerei Deputaţilor.

Bursa.ro: INVESTIŢIE DE 23 MILIOANE EURO
"Premium Porc" a inaugurat Fabrica de Nutreţuri Combinate

"Premium Porc Group", o companie deținută de holdingul danez DCH Internațional, a
inaugurat pe 21 august Fabrica de Nutrețuri Combinate (FNC) din localitatea Sibioara,
comuna Mihail  Kogălniceanu,  Județul  Constanța,  în  urma unei  investiţii  de  23 de
milioane de euro, arată un comunicat remis redacţiei.
     
Potrivit sursei, această inaugurare a FNC-ului de la Sibioara face parte dintr-un proiect
amplu al companiei Premium Porc Group ce are ca scop modernizarea și extinderea
fermelor pe care le operează în Județul Constanța, prin compania Degaro SRL.
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Jurnalul.ro: 3.054 firme străine în 2015

Numărul societăţilor nou-înfiinţate cu participare străină la capitalul social a fost, în
primele şase luni ale anului, de 3.054, dintre care 507 doar în luna iunie. 

Capitalul social subscris de cele 3.054 de societăţi noi a fost de 19,48 milioane de
dolari, din care 1,95 milioane de dolari în iunie 2015, conform datelor publicate de
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Cele mai multe firme noi au fost făcute de italieni, care au deschis 1.189 de companii
de la începutul anului. Şi nemţii au deschis 224 de firme noi, turcii 251, ungurii 164
etc. În luna iunie 2015 sau înfiinţat 507 companii noi. 

Cele mai multe înmatriculări de societăţi cu participare străină la capitalul social, în
luna iunie 2015, sau înregistrat în municipiul Bucureşti 180, având un capital social
subscris de 343.032 dolari.

Mediafax.ro: INVESTIGAŢIE desfăşurată de Consiliul  Concurenţei în paralel
cu DIICOT, privind un caz de trucare a unor licitaţii Transgaz

Consiliul  Concurenţei  are  în  desfăşurare  o  primă  investigaţie  la  care  lucrează  în
paralel  cu  Direcţia  de  Investigare  a  Infracţiunilor  de  Criminalitate  Organizată  şi
Terorism (DIICOT) din  cadrul  Parchetului  de  pe  lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi
Justiţie, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele CC.

"Avem în derulare,  în momentul de faţă,  un prim caz la care lucrăm în paralel cu
Parchetul. Am mai preluat cazuri de la Parchet, pe care, apoi, le-am instrumentat, dar
acesta  este  primul  pe  care  il  investigăm  în  acelaşi  timp.  Este  un  caz-test  foarte
important pentru noi pentru că dorim să avem o aplicare sinergică, să nu fie conflicte
între cele două legi,  Codul penal şi  Legea concurenţei",  a afirmat Chiriţoiu, într-o
conferinţă pe tema achiziţiilor publice.

Investigaţia a fost declanşată în 2014 şi este legată de posibila trucare a unor licitatii
organizate de Transgaz, în 2011, pentru atribuirea unor contracte de racorduri de gaze
naturale.  Investigaţia  a fost  ulterior  extinsă  şi  pentru  o altă  procedură  pentru  care
există suspiciunea participării cu oferte trucate.

Hotnews.ro: Actionarii Astra Asigurari propun sa aduca 425 milioane de lei la
capitalul  social  al  societatii  pana in  30  septembrie  2016:  Care  sunt  conditiile
cerute de la ASF

Actionarii majoritari ai Astra Asigurari, companie controlata de omul de afaceri Dan
Adamescu, propun catre ASF un nou plan de redresare financiara, care va consta intr-
un aport de 150 milioane de lei la capitalul social al societatii pana la 31 decembrie
2015  si  a  inca  275  milioane  de  lei  pana  la  30  septembrie  2016,  concomitent  cu
indeplinirea unor conditii.  Actionarii  Astra solicita revocarea administrarii  speciale,
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incetarea mandatului KPMG ca administrator special,  preluarea AXA Life de catre
Astra si revocarea deciziei luate in luna mai de catre ASF care a limitat activitatea de
subscriere a asiguratorului.

Economica.net:  Profitul  net  al  EximBank a  urcat  la  40  de  milioane  de  lei  în
primul semestru

EximBank a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 40 de milioane
de lei, cu 26% mai mare decât cel înregistrat în perioada similară din 2014, pe fondul
extinderii portofoliului de produse şi acoperirii teritoriale, se arată într-un comunicat
al băncii.

'Evoluţia pozitivă pe care o înregistrăm la jumătatea acestui an este rezultatul direct al
procesului de modernizare prin care a trecut EximBank, demers care s-a concentrat pe
creşterea  flexibilităţii  şi  a  adaptării  ofertei  de  produse  şi  servicii  la  cerinţele
companiilor. Astfel, optimizarea modelului de business pentru ca acesta să fie unul
sustenabil,  cu  bun  randament  şi  un  risc  controlat,  s-a  impus  în  condiţiile  în  care
reducerea continuă a ratelor de referinţă pe piaţa bancară a avut un impact financiar
major. Vom continua să oferim clienţilor noştri cele mai potrivite soluţii financiare,
urmând acelaşi parcurs solid şi prudent, astfel că suntem optimişti în privinţa evoluţiei
băncii pentru acest an', a spus Traian Halalai, preşedintele executiv al EximBank.

Mediafax.ro: Rubla rusească s-a depreciat  faţă de dolar la minimul ultimelor
şapte luni

Rubla rusească s-a depreciat luni cu 3% în raport cu dolarul, la cel mai redus nivel din
ultimele şapte luni, afectată de scăderea cotaţiilor petrolului, relatează Capital.gr.

La jumătatea tranzacţiilor, rubla era tranzacţionată la 71,32 unităţi pentru un dolar, la
bursa din Moscova, nivel înregistrat cel mai recent la sfârşitul lunii ianuarie.

Rubla a coborât cu 3,75%, la 81,71 unităţi pentru un euro, cel mai redus nivel din
acest an.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi alţi oficiali ruşi au declarat la începutul acestei luni
că piaţa valutară este sub control, dar cu toate acestea rubla s-a depreciat cu aproape
20% în decurs de numai o lună.

Hotnews.ro: Eugen Teodorovici anunta ca forma finala a Codului Fiscal va fi
discutata joi, intr-o intalnire a liderilor politici. Victor Ponta nu va participa la
discutii, urmand sa plece intr-o vizita oficiala la Chisinau

Forma finala a Codului Fiscal va fi  discutata joi intr-o intalnire a liderilor politici,
urmand ca saptamana viitoare propunerea sa fie adoptata in Parlament, a anuntat luni
ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la scurt timp dupa ce Parlamentul a amanat
dezbaterea Codului Fiscal programata pentru luni la ora 15:00. La discutiile de joi va
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fi  mentinuta  propunerea  privind  TVA de  20% si  amanarea  cu  un  an  a  eliminarii
supraccizei la  carburanti,  a precizat ministrul  Finantelor,  citat  de Agerpres.  Marele
absent de la discutiile politice de joi pe tema Codului Fiscal va fi premierul Victor
Ponta, care a anuntat deja ca va lipsi de la intalnire,  urmand sa efectueze o vizita
oficiala in Republica Moldova. 
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