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Agerpres.ro: O persoană fizică intrată în insolvență pierde dreptul de a-și folosi
banii și de a-și vinde casa (proiect)

Capital.ro: Datele transmise băncilor, centralizate în Baza Imobiliară de Garanţii

Mediafax.ro:  România  ocupă  locul  al  patrulea  în  preferinţele  investitorilor,
urcând o poziţie faţă de anul trecut

Capital.ro:  Cum  va  schimba  Coridorul  Nord-Sud  infrastructura  Europei  şi
competitivitatea României

Economica.net: Ponta: Vrem ca salariul minim să fie 1.300 de lei, la 1 iulie 2016.
La 1 ianuarie 2017 - 1.400 lei

Agerpres.ro:  Deloitte:  România  surclasează regiunea  în  ,,Central  Europe  Top
500' și rămâne o destinație atractivă pentru investiții

Agerpres.ro: Coridorul Nord-Sud, soluție pentru creșterea securității energetice
și a competitivității României (raport)

Hotnews.ro:  In  sfarsit,  se  contureaza  sirestructurarea     in  sectorul  public.  In
utimele  12  luni,  cele  mai  multe  locuri  de  munca  evaporate  au fost  in  unitati
controlate de Stat

Realitatea.net: Drept la replică al Enel România

Antena3.ro: Constructorii austrieci vor să ne lase autostrăzile în şantier

Constructorii străini ameninţă că îşi strâng utilajele şi părăsesc şantierele autostrăzilor.
Este cazul austriecilor care lucrează pe autostrada Sebeş-Turda şi care nu şi-au primit
banii pentru lucrări. 

 Mai mult, până acum au muncit pe banii lor şi fără autorizaţie de construcţie.

 În  timp ce  şeful  Companiei  de  Autostrăzi  nu  are  nicio  explicaţie  despre  această
situaţie, ministrul Transporturilor fuge de întrebări.

Economica.net: ANAF rambursează TVA de 1,36 miliarde de lei, în septembrie
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) rambursează, în luna septembrie,
TVA în valoare de 1,36 miliarde de lei, în baza deconturilor soluţionate prin decizii de
rambursare înregistrate în baza de date până la 7 august 2015 şi a deconturilor aferente
operaţiunilor de import soluţionate până la 25 august 2015.

Economica.net:  Numărul  firmelor care  şi-au cerut  insolvenţa  este  în  creştere.
Cele mai multe companii sunt din Bucureşti

Numărul total al firmelor care şi-au suspendat activitatea a crescut în primele şapte
luni ale acestui an cu 5,72% faţă de perioada similară din 2014, de la 9.951 firme la
10.520  firme,  conform  datelor  centralizate  de  Oficiul  Naţional  al  Registrului
Comerţului.

Cel mai mare număr de firme care şi-au suspendat activitatea a fost  înregistrat  în
Bucureşti - 1.345 şi în judeţele Constanţa - 522, Cluj - 498 şi Bihor - 486.

Mediafax.ro: ANEVAR: Piaţa evaluărilor imobiliare, estimată la 35 de milioane
de euro

Piaţa românească a evaluărilor imobiliare este estimată la 35 de milioane de euro, mai
mult  de  jumătate  fiind  reprezentată  de  relaţia  cu  băncile,  a  declarat  miercuri
preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR),
Adrian Vascu.

Gandul.info: Tichtele de masă vor fi disponibile şi pe card

Edenred, cel mai mare emitent de tichete, va lansa în premieră pe piaţa românească
tichetele de masă electronice pe card, imediat după finalizarea autorizării, estimând că
în primul an de funcţionare peste 100.000 de salariaţi vor trece de la tichetele pe hârtie
la carduri.

În prezent, două milioane de angajaţi din România beneficiază de tichete de masă,
jumătate dintre aceştia utilizând bonuri emise de Edenred.

Economica.net: Hidroelectrica a finalizat o investiţie începută în 1981

Proiectul  face  parte  din  planul  de  investiţii  al  Hidroelectrica  pentru  2015-2020,
perioadă în care compania de stat aflată în insolvenţă şi-a bugetat fonduri de 1,3 mld.
euro pentru retehnologizări, mentenanţă şi dezvoltare.

Valoarea  decontată  până  în  prezent  pentru  realizarea  acestei  investiţii  se  ridică  la
aproximatix 600 mil. lei, restul de executat pentru fiind de aproape 250 mil. lei, astfel
încât investiţia va totaliza aproape 850 mil. lei (193,1 mil. euro).
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Economica.net:  CE  Oltenia:  ANRE  şi  „eolienii”  pun  în  pericol  siguranţa
Sistemului Energetic Naţional

Reprezentanţii "cărbunarilor" din Oltenia spun că instituţiile statului ANRE şi DEN
favorizează  producătorii  de  energie  regenerabilă  preluând  cu  prioritate  în  sistem
energia produsă în centralele lor, în dauna altor tipuri de energie, cum ar fi cea termo.
În realitate însă, preluarea garantată şi cu prioritate a energie eoliene şi fotovoltaice în
SEN este prevăzută prin lege

Hotnews.ro:  Electrica  acuza  Ministerul  Energiei  ca  incearca  sa  influenteze
procesul de nominalizare a administratorilor filialelor Electrica

 documente

Scrisoarea Electrica transmisa lui Andrei Gerea

 Consiliul  de  Administratie  al  Electrica  a  transmis  catre  ministrul  energiei  Andrei
Gerea  o  scrisoare  prin  care  acuza  Ministerul  Energiei  ca  incearca  sa  controleze
compania  si  sa  influenteze  numirile  din  cadrul  managementului.  Scrisoarea  a  fost
transmisa  pe  data  de  20  august  si  pulicata  pe  site-ul  companiei  pe  9  septembrie,
imediat  dupa  finalizarea  unei  sedinte  AGA in  cadrul  careia  au  fost  respinse  toate
punctele  de  pe  ordinea  de  zi.  Actionarii  au  respins  planul  de  administrare  al
Consiliului de Administratie si sistemul de remunerare a membrilor acestuia. Situatia
de la Electrica este tensionata si in conditiile in care a aparut un conflict cu SAPE,
societate  care  administreaza  toate  participatiile  minoritare  pe  care  statul  roman le
detine la companiile de distributie privatizate.

Hotnews.ro: Guvernul aloca 39,5 miioane de lei pentru despagubirea imobilelor
expropriate pe o sectiune a autostrazii Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea

Guvernul  a  aprobat  miercuri,  printr-o  Hotarare,  declansarea  procedurilor  de
expropriere  pentru  Sectiunea  1  C  din  cadrul  obiectivului  de  investitii  Autostrada
Brasov-Targu  Mures-Cluj-Oradea  si  fondurile  necesare  pentru  plata  despagubirilor
pentru  imobilele  proprietate  privata  situate  pe  coridorul  de  expropriere  al  acestei
lucrari de utilitate publica. Prin actul normativ aprobat miercuri se asigura suma de
39,540 milioane de lei, destinata despagubirilor celor 801 imobilele proprietate privata
care  urmeaza  sa  fie  supuse  procedurii  de  expropriere,  cu  o  suprafata  totala  de
2.133.401 metri patrati.

Capital.ro: ANAF vrea să vândă 22 kilograme de aur, dar nu găseşte cumpărător

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad a informat, miercuri, că încercările
de valorificare a cantităţii de 22,170 kg de aur, devenită proprietate de stat după ce a
fost confiscată la frontieră, nu au avut succes.
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Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei remis miercuri, aurul în cauză a fost
confiscat de poliţiştii de frontieră de la Curtici în data de 19 septembrie 2012, de la un
cetăţean turc 

Capital.ro: ANAF vrea să vândă 22 kilograme de aur, dar nu găseşte cumpărător

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad a informat, miercuri, că încercările
de valorificare a cantităţii de 22,170 kg de aur, devenită proprietate de stat după ce a
fost confiscată la frontieră, nu au avut succes.

Potrivit  unui comunicat de presă al instituţiei remis miercuri, aurul în cauză a fost
confiscat de poliţiştii de frontieră de la Curtici în data de 19 septembrie 2012, de la un
cetăţean turc 

Agerpres.ro: Mexicul revizuiește tarifele pentru importurile de produse din oțel
provenite din Rusia, Ucraina și România

Guvernul mexican negociază prelungirea sau reducerea tarifelor compensatorii pe care
le-a impus pentru importurile de produse plate din oțel provenite din Rusia,Ucraina și
România,  a  anunțat,  miercuri,  Ministerul  Economiei  din  Mexic,  transmite  RIA
Novosti.

Agerpres.ro: O persoană fizică intrată în insolvență pierde dreptul de a-și folosi
banii și de a-și vinde casa (proiect)

Cererea  de  intrare  în  insolvență,  depusă  de  o  persoană  fizică,  atrage  după  sine
limitarea dreptului de a dispune asupra sumelor aflate în propriile conturi și interdicția
vânzării  de bunuri mobile și/sau imobile deținute, reiese din proiectul normelor de
aplicare a Legii insolvenței persoanelor fizice publicat de Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor (ANPC).

Capital.ro: Datele transmise băncilor, centralizate în Baza Imobiliară de Garanţii

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR) a lansat Baza
Imobiliară de Garanţii  (BIG) cu informaţii  centralizate,  desprinse din rapoartele de
evaluare realizate de membrii ANEVAR, pentru garantarea împrumuturilor, investiţia
în  soft  ridicându-se  la  aproximativ  10.000  euro,  a  declarat,  miercuri,  preşedintele
ANEVAR, Adrian Vascu.
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Mediafax.ro:  România  ocupă  locul  al  patrulea  în  preferinţele  investitorilor,
urcând o poziţie faţă de anul trecut

România  rămâne  una  din  cele  mai  atractive  pieţe  pentru  investitori,  urcând  cu  o
poziţie în topul Deloitte Central Europe Top 500, pe locul al patrulea, după ce numărul
companiilor româneşti din clasament a urcat de la 42 la 46, cu o creştere a veniturilor
totale de circa 7%, la 46 miliarde euro.

Cele mai mari companii din România prezente în Top 500, aflat la a noua ediţie, au
înregistrat o rată medie anuală de creştere a veniturilor de 5,3%, comparativ cu media
pe regiune de 0,3%.

În timp ce veniturile totale ale firmelor româneşti au crescut cu 7%, cele ale tuturor
companiilor prezente în Top 500 au scăzut cu 1,8% faţă de anul trecut, la 682 miliarde
euro.

Capital.ro:  Cum  va  schimba  Coridorul  Nord-Sud  infrastructura  Europei  şi
competitivitatea României

Coridorul Nord-Sud, o serie de proiecte de infrastructură energetică legate între ele,
reprezintă cheia pentru finalizarea procesului european de integrare şi o soluţie pentru
creşterea securităţii energetice şi a competitivităţii României, se arată într-un raport
Roland Berger.

Economica.net: Ponta: Vrem ca salariul minim să fie 1.300 de lei, la 1 iulie 2016.
La 1 ianuarie 2017 - 1.400 lei

Premierul  Victor  Ponta  a  anunţat  miercuri  că  Guvernul  are  pentru  anul  viitor  o
strategie  de  creştere  semestrială  a  salariului  minim,  acesta  urmând să  ajungă la  1
ianuarie 2017 la 1.400 de lei.

'În strategia noastră ar urma să mergem în paşi semestriali, aşa cum am mers şi până
acum, că se pare că au fost mai simplu de absorbit şi de către sectorul public şi de
către sectorul privat, pentru că se aplică la toată lumea. La 1 ianuarie 2016 avem bătut
în cuie, adoptat, sigur va fi 1.200 (salariul minim - n.r.) şi ne-am dori la 1 iulie - 1.300
de lei, 1 ianuarie 2017 - 1.400 de lei. Ştiu că propunerea dumneavoastră e 1.500, dacă
nu mă înşel,  dar cred că e sustenabil şi  pentru bugetari şi  pentru sectorul privat o
creştere semestrială astfel încât la 1 ianuarie 2017 să fim la 1.400 de lei salariul minim
pe economie', a spus Ponta la o întâlnire a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog
Social.

Agerpres.ro:  Deloitte:  România  surclasează regiunea  în  ,,Central  Europe Top
500' și rămâne o destinație atractivă pentru investiții
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România rămâne una dintre cele mai atractive destinații  pentru investiții,  cele mai
mari  companii  din  țară  prezente  în  Top  500  înregistrând  o  rată  medie  anuală  de
creștere a veniturilor de 5,3%, comparativ cu numai 0,3% cât a fost media pe regiune,
conform ediția din acest an a clasamentului realizat de Deloitte.

Agerpres.ro: Coridorul Nord-Sud, soluție pentru creșterea securității energetice
și a competitivității României (raport)

Coridorul Nord-Sud, o serie de proiecte de infrastructură energetică legate între ele,
reprezintă cheia pentru finalizarea procesului european de integrare și o soluție pentru
creșterea securității energetice și a competitivității României, se arată într-un raport
Roland Berger, remis miercuri AGERPRES.

Coridorul Nord-Sud constă dintr-o serie de proiecte de infrastructură energetică legate
între ele și care ar putea conecta piețele din centrul Europei, atât între ele, cât și cu
cele din vestul Europei. În ceea ce privește transportul de gaz, coridorul va stabili o
rețea de conducte și interconectori de la Marea Baltică la cea Adriatică.

Hotnews.ro:  In  sfarsit,  se  contureaza  sirestructurarea in  sectorul  public.  In
utimele  12  luni,  cele  mai  multe  locuri  de  munca  evaporate  au fost  in  unitati
controlate de Stat

 documente

salariatii

 Invatamantul este sectorul economic care a pierdut in ultimele 12 luni peste 3600 de
locuri de munca,  urmat de cel al extractiei petrolului si gazelor, unde s-au pierdut 
3100 de locuri de munca, aproape la fel de mult ca in productia de energie, de unde s-
au evaporat alte 3000 de posturi. Majoritatea posturilor din industria extractiva care au
disparut au fost la companii la care Statul este actionar (in extractie, 3 din 4 salariati
lucreaza  in  firme  la  care  Statul  e  actionar  si  doar  unul  la  privat).  In  invatamant,
proportia e de 82% la Stat si restul la privat.

Realitatea.net: Drept la replică al Enel România

"Ca urmare a declarației făcute de dl. Cozmin Gușă, în cursul serii de 8 septembrie
2015, pe postul Realitatea TV, potrivit căreia companiei Enel i-au fost șterse datorii",
Enel România a transmis un drept la replică. 

"Referitor  la  speculațiile  privind  ștergerea  unor presupuse  datorii  ale  Enel  față  de
statul român, dorim să facem următoarea clarificare: companiile grupului Enel care
desfășoară activități în România NU au beneficiat niciodată de anularea, reducerea sau
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eșalonarea  datoriilor  față  de  bugetul  de  stat,  bugetul  asigurărilor  sociale  și  al
fondurilor  speciale,  și  nici  nu au cerut  sau negociat  acest  lucru.  Toate  companiile
grupului Enel, fără excepție, și-au achitat în termen obligațiile de plată prevăzute de
lege.  Acest  fapt  poate  fi  confirmat  de  Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală
(ANAF). 
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