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Ca preºedinte ales al PSD,
Ciolacu a început cu
stângul: eºecul moþiunii

C
abinetul Orban rãmâne la
Palatul Victoria. Plenul
Parlamentului nu a mai
dezbãtut ºi votat, ieri, mo-
þiunea de cenzurã, din lipsa
cvorumului de ºedinþã. De-
mersul social-democraþilor

s-a stins, practic, aºa cum a început - în
derizoriu. Dacã parlamentarii PSD au
avut nevoie de mai bine de o lunã de
sesiune extraordinarã pentru a strânge
semnãturile necesare depunerii moþiu-
nii de cenzurã, dupã încã o lunã de se-
siune extraordinarã nu au fost în stare
sã asigure cvorumul de ºedinþã necesar
dezbaterii ºi votãrii acesteia.

Dupã o suspendare de o orã a ºedin-
þei de plen de ieri ºi dupã încã 70 de
minute de apel nominal, s-a constatat
ceea ce se putea vedea cu ochiul liber
în sala de plen a Parlamentului - lipsa
cvorumului. 226 de parlamentari au
fost prezenþi în salã, din 233 cât era ne-
cesar pentru desfãºurarea ºedinþei ple-
nului Parlamentului. Social-democra-
þii au avut absenþi atât în rândul senato-
rilor (doi parlamentari), cât ºi al depu-
taþilor (trei parlamentari), la care s-au
adãugat ºi absenþele lui Marian Cucºa
– ALDE ºi Bota Marius de la Partidul
Republican, formaþiuni politice care
au susþinut prin liderii lor cã vor vota

moþiunea de cenzurã. De la PSD au
lipsit Cãtãlin Rãdulescu, Carmen Dan,
Adrian Todor, Dan Ciocan ºi Roxana
Paþurcã.

Imediat dupã eºecul asigurãrii cvoru-
mului ºedinþei de plen, liderul social-de-
mocrat Marcel Ciolacu, preºedinte al
Camerei Deputaþilor a spus cã dezbate-
rea ºi moþiunii nu pot fi amânate pentru
cã nu sunt pe ordinea de zi.

Preºedintele PSD a mai spus: “PSD
nu are 233 de voturi. Am încercat sã cre-
ãm o majoritate. Nu s-a fãcut cvorumul.
Nu s-a votat moþiunea. Categoric, vom
lua o decizie politicã ºi o vom anunþa. În
douã zile vom avea o ºedinþã a Consiliu-

lui Politic Naþional. Sunt discuþii pen-
tru cã s-a intrat într-o sesiune ordinarã.
Avem dreptul de a depune o moþiune
sau de a vota aceastã moþiune”.

În legãturã cu parlamentarii so-
cial-democraþi care au lipsit de la
ºedinþa de ieri, Marcel Ciolacu a de-
clarat: „Care colegi? Cei trei îmbolnã-
viþi? Domnul Todor, domnul Rãdule-
scu ºi doamna Carmen Dan. Dacã tot
forþãm aºa lucrurile am sã propun Co-
mitetului Politic Naþional excluderea
celor trei. Nu e niciunul bolnav”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 8)

SIEGFRIED MUREªAN, EURODEPUTAT:

“Mecanismul de Redresare
va sprijini aderarea noastrã
la zona euro”
l Europdeputatul PPE: “Mecanismul va funcþiona pe o
perioadã de patru ani ºi va finanþa investiþii în ºase domenii
prioritare”l Prin acest mecanism, vom putea deconta o parte
din costurile cu criza Covid-19

Mecanismul de Rezilienþã ºi Redre-
sare va funcþiona pe patru ani ºi va fi-
nanþa investiþii în ºase domenii priori-
tare, precum tranziþia spre o economie
verde, digitalizarea, coeziunea socia-
lã, competitivita-
tea economicã,
întãrirea capacitã-
þii administrative
ºi politicile pentru
tineri, a declarat
ieri, într-o confe-
rinþã de presã, eu-
rodeputatul PPE
Sigfried Mureºan. Aceste investiþii
trebuie prioritizate apoi de cãtre
Guvern, mai spune Mureºan.

Siegfried Mureºan ºi Dragoº Pîsla-
ru, eurodeputat din partea grupului
Renew Europe - prezent ºi el la eveni-

mentul de ieri -, sunt doi dintre cei trei
raportori ai Parlamentului European
pentru Mecanismul de redresare ºi
rezilienþã.

Potrivit celor doi, proiectul de ra-
port legislativ a
fost depus vineri la
Parlamentul Euro-
pean, iar prin ace-
sta nu sunt solicita-
te renegocieri pe
sumele obþinute de
la Uniunea Euro-
peanã, ci sunt spe-

cificate domeniile pentru care vor fi
folosiþi banii europeni pe urmãtorii 4
ani ºi criteriile de evaluare a
proiectelor depuse de statele membre.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 11)

Acþiunile americane din
tehnologie valoreazã acum
mai mult decât întreaga
piaþã bursierã europeanã
l Piaþa europeanã era de patru ori mai mare decât cea a
tehnologiei americane în 2007

Acþiunile din sectorul tehnologiei
din Statele Unite ale Americii au, în
prezent, o valoare mai mare decât
întreaga piaþã bursierã europeanã, po-
trivit unui raport recent publicat de
Bank of America Global Research.

Datele analizate aratã cã aceasta
este prima datã
când plafonul de
piaþã al sectorului
tehnologic din
SUA, în valoare de
aproximativ 9,1
trilioane de dolari,
depãºeºte întreaga
piaþã de capital din
Europa, care include Marea Britanie ºi
Elveþia ºi care în prezent se aflã la cir-
ca 8,9 trilioane de dolari. În compara-
þie, în 2007 Europa era de patru ori mai
mare decât acþiunile din sectorul
tehnologic din SUA, conform sursei
citate.

Sectorul tehnologic din SUA care
trece în faþa întregului continent euro-
pean pe piaþa de capital înainteazã pe
mãsurã ce piaþa din SUA a devenit din
ce în ce mai concentratã în acþiuni ale
companiilor tech mult mai dezvoltate
faþã de restul pieþei, îngrijorându-i pe

unii strategi de
piaþã. Cele mai
mari cinci nume
tehnologice -
Apple, Microsoft,
Alfabet, Amazon
ºi Facebook - au
reprezentat 17,5%
din S&P 500 în ia-

nuarie, iar rotirea cãtre tehnologie în
timpul pandemiei de coronavirus a îm-
pins acest numãr cu mult peste 20%,
potrivit CNBC. Numai Apple valorea-
zã mai mult de 2 trilioane de dolari.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 12)

SIF BANAT-CRIªANA:

“Analiza ASF nu a relevat
suspiciuni privind abuzul de
piaþã, în cazul tranzacþiilor
cu acþiuni SIFI”
l În iunie, SIF Imobiliare deþinea cea mai mare pondere în
Activul Net al SIF Banat-Criºana

Analiza derulatã la nivelul direcþiei
de specialitate din cadrul Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã nu a relevat
suspiciuni privind existenþa unor fapte
de abuz de piaþã în
cazul tranzacþiilor
cu acþiuni SIF Imo-
biliare (SIFI) recla-
mate de SIF Ba-
nat-Criºana (SIF1),
care au crescut pu-
ternic Activul Net
al societãþii, se ara-
tã în raportul seme-
strial al SIF1 publicat, ieri, pe site-ul
Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

SIF Imobiliare este un holding înre-
gistrat în Cipru la care SIF Ba-
nat-Criºana deþine direct 99,9997%
din acþiuni, iar la finele anului trecut,

din cele 13 titluri ce nu se aflau în po-
sesia SIF Banat-Criºana, ºase erau de-
þinute de societãþi controlate de SIF-ul
cu sediul principal în Arad.

În data de 19
mai, are loc o tran-
zacþie cu o acþiune
SIF Imobiliare, la
preþul de 286 de lei
(cu 30% peste cel
aferent ultimului
transfer, ce data
din aprile anul tre-
cut), ceea ce duce

la o creºtere cu 51% a Valorii Activu-
lui Net (VAN) al SIF1 în mai, faþã de
valoarea din aprilie.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 8)
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PIATA DE CAPITAL

Valori ale unitãþilor de fond

Categorie fond Indicator
Valoarea unui titlu
(in RON) / (data)

variatia
in

ultimele 7
zile (%)

fata de
31.12.
2019
(%)

activul net (RON) /
(data)

FONDURI
MONETARE

Raiffeisen RON PLUS 197,00824 (27 Aug.) 0,23 1,76 1723,18 mil.lei (27 Aug.)
ERSTE Liquidity RON 12,1797 (27 Aug.) 0,3 1,46 284,76 mil.lei (27 Aug.)
Fortuna Gold 22,56 (27 Aug.) -0,04 0,22 441,29 mil.lei (27 Aug.)

FONDURI DE
OBLIGATIUNI -
INSTRUMENTE
CU VENIT FIX

BRD USD Fond 114,0120 usd (27 Aug.) -0,03 0,87 59,04 mil.usd (27 Aug.)
OTP Obligatiuni Clasa I 16,6594 (27 Aug.) 0,24 1,68 42,50 mil.lei (27 Aug.)
OTP Dollar Bond 11,6204 usd (27 Aug.) -0,11 0,05 7,09 mil.usd (27 Aug.)
BT Euro Obligatiuni 10,710 euro (27 Aug.) -0,03 -1,14 133,08 mil.euro (27 Aug.)
FDI Patria Obligatiuni 13,6661 (27 Aug.) 0,05 1,16 25,55 mil.lei (27 Aug.)
BRD Euro Fond 139,0739 euro (27 Aug.) 0 -2,48 311,99 mil.euro (27 Aug.)
OTP Euro Bond 12,9160 euro (27 Aug.) -0,15 -2,66 29,19 mil.euro (27 Aug.)
Raiffeisen Benefit 159,6097 (27 Aug.) 0,39 -2,5 39,98 mil.lei (27 Aug.)
BT Obligatiuni 19,017 (27 Aug.) 0,1 1,81 1400,96 mil.lei (27 Aug.)
OTP Obligatiuni Clasa R 16,4013 (27 Aug.) 0,22 1,18 115,82 mil.lei (27 Aug.)
Certinvest Obligatiuni 32,64 (27 Aug.) 0,09 2,67 12,09 mil.lei (27 Aug.)
Stabilo 13,3892 (27 Aug.) 1,03 3,84 123,81 mil.lei (27 Aug.)
ERSTE Bond Flexible RON 21,9278 (27 Aug.) 0,74 0,09 3526,41 mil.lei (27 Aug.)
BRD Obligatiuni 181,8290 (27 Aug.) 0,11 1,81 85,34 mil.lei (27 Aug.)
BRD Simfonia 44,1126 (27 Aug.) 0,21 1,45 1575,27 mil.lei (27 Aug.)

FONDURI DE
ACTIUNI

OTP AvantisRO Clasa E 10,5735 euro (27 Aug.) 1,11 0 0,10 mil.euro (27 Aug.)
BRD Actiuni Clasa E 30,4158 euro (27 Aug.) 1,28 -9,11 21,95 mil.euro (27 Aug.)
OTP Expert 15,5139308 (27 Aug.) 1,49 -6,95 23,29 mil.lei (27 Aug.)
FDI Omninvest 3,2703 (27 Aug.) 0,69 -13,23 1,21 mil.lei (27 Aug.)
ETF - BET Tradeville 11,9814 (27 Aug.) 1,95 -8,48 10,66 mil.lei (27 Aug.)
BRD Global Clasa A 178,7661 (27 Aug.) 2,1 -0,58 11,18 mil.lei (27 Aug.)
FDI Piscator Equity Plus 162,3585 (27 Aug.) 1,27 -2,42 19,20 mil.lei (27 Aug.)
Certinvest BET-FI Index 262,08 (27 Aug.) 0,58 -8,5 4,49 mil.lei (27 Aug.)
Certinvest BET Index 198,78 (27 Aug.) 1,83 -8,11 4,81 mil.lei (27 Aug.)
Certinvest XT Index 169,28 (27 Aug.) 1,63 -9,45 0,82 mil.lei (27 Aug.)
BRD Actiuni Clasa A 213,0503 (27 Aug.) 1,34 -7,91 41,34 mil.lei (27 Aug.)
Raiffeisen Romania
Actiuni

65,2464 (27 Aug.) 1,48 -5,5 56,61 mil.lei (27 Aug.)

OTP AvantisRO Clasa L 12,2177 (27 Aug.) 1,17 -7,84 31,58 mil.lei (27 Aug.)
BT Maxim 13,239 (27 Aug.) 1,36 -5,91 156,11 mil.lei (27 Aug.)
BT Index Romania ROTX 15,326 (27 Aug.) 1,83 -6,89 87,18 mil.lei (27 Aug.)
Active Dinamic 5,3770 (27 Aug.) 1,35 -9,03 16,56 mil.lei (27 Aug.)
ERSTE Equity Romania 139,6193 (27 Aug.) 1,38 -7,25 113,19 mil.lei (27 Aug.)

FONDURI
DIVERSIFICATE
ECHILIBRATE

ERSTE Balanced RON 41,3347 (27 Aug.) 1,2 -5,23 222,91 mil.lei (27 Aug.)
Integro 5,0008 (27 Aug.) 1,13 -6,63 18,93 mil.lei (27 Aug.)
FDI Transilvania * 51,0879 (27 Aug.) 0,58 -9 29,38 mil.lei (27 Aug.)

FONDURI
DIVERSIFICATE
DEFENSIVE

FDI Patria Global 22,865 (27 Aug.) 0,36 -3,77 10,65 mil.lei (27 Aug.)
Certinvest Prudent*** 9,79 (27 Aug.) 0,62 -3,83 2,71 mil.lei (27 Aug.)
BT Clasic 23,797 (27 Aug.) 0,54 -0,44 152,86 mil.lei (27 Aug.)
FDI Star Focus 6,4350 (27 Aug.) 0,66 -5,17 5,87 mil.lei (27 Aug.)

FONDURI
DIVERSIFICATE
DINAMICE

FDI Patria Stock 18,9463 (27 Aug.) 0,17 -8,34 3,64 mil.lei (27 Aug.)
Certinvest Dinamic 5,00 (27 Aug.) 0,56 -7,58 10,18 mil.lei (27 Aug.)
FDI Napoca * 0,5854 (27 Aug.) 0,93 -5,97 13,57 mil.lei (27 Aug.)

FONDURI
DIVERSIFICATE
FLEXIBILE

OTP Real Estate &
Construction Clasa E

104,8379 euro (27 Aug.) 0,38 0 0,16 mil.euro (27 Aug.)

OTP Global Mix Clasa E 10,9431 euro (27 Aug.) 1 0 0,31 mil.euro (27 Aug.)
BRD Diverso Clasa E 26,0375 euro (27 Aug.) 0,2 -6,08 33,92 mil.euro (27 Aug.)
OTP Real Estate &
Construction Clasa L

506,4342 (27 Aug.) 0,44 -4,83 13,10 mil.lei (27 Aug.)

OTP Global Mix Clasa L 12,8033 (27 Aug.) 1,05 8,49 16,94 mil.lei (27 Aug.)
FDI PLUS Invest 13,9071 (27 Aug.) 1,08 -1,94 1,42 mil.lei (27 Aug.)
FDI Audas Piscator 15,0572 euro (27 Aug.) 1,23 -12,43 1,47 mil.euro (27 Aug.)
BRD Diverso Clasa A 183,1752 (27 Aug.) 0,26 -4,83 62,02 mil.lei (27 Aug.)
FDI Star Next 6,7408 (27 Aug.) 1,08 -9,41 12,01 mil.lei (27 Aug.)
Fortuna Classic 7,06 (27 Aug.) 0,14 -4,98 7,08 mil.lei (27 Aug.)

ALTE FONDURI

OTP Premium Return
Clasa E

10,5395 euro (27 Aug.) 0,96 0 0,09 mil.euro (27 Aug.)

OTP Dinamic Clasa L 52,5400 (27 Aug.) 0,73 0 1,05 mil.lei (27 Aug.)
BT Euro Clasic 10,182 (27 Aug.) 0,47 -5,8 17,70 mil.lei (27 Aug.)
OTP Dinamic Clasa E 9,0407 euro (27 Aug.) 0,67 2,43 1,21 mil.euro (27 Aug.)
Raiffeisen Euro 130,3371 euro (27 Aug.) -0,04 -2,71 338,64 mil.euro (27 Aug.)
OTP Premium Return
Clasa L **

13,1189 (27 Aug.) 1,02 6,33 12,13 mil.lei (27 Aug.)

YOU INVEST Active EUR 27,8492 euro (27 Aug.) 1,23 -1,53 7,04 mil.euro (27 Aug.)
YOU INVEST Balanced
EUR

26,5506 euro (27 Aug.) 0,71 -4,23 5,47 mil.euro (27 Aug.)

ERSTE Bond Flexible
Romania EUR

12,0535 euro (27 Aug.) -0,18 -3,24 206,66 mil.euro (27 Aug.)

Raiffeisen Confort Euro 26,5342 euro (03 Jun.) 1,46 -6,44 20,08 mil.euro (03 Jun.)
Raiffeisen RON Flexi 136,3176 (27 Aug.) 0,18 1,2 363,71 mil.lei (27 Aug.)
FDI MONOLITH 12,7740 euro (27 Aug.) -0,23 -2,35 1,43 mil.euro (27 Aug.)
BT Index Austria ATX 8,457 euro (27 Aug.) 1,22 -28,11 10,29 mil.euro (27 Aug.)
Raiffeisen Confort 173,2369 (27 Aug.) 0,56 0,01 115,76 mil.lei (27 Aug.)
OTP ComodisRO 18,6283 (27 Aug.) 0,04 1,87 115,55 mil.lei (27 Aug.)
YOU INVEST Active RON 167,0452 (27 Aug.) 1,17 -0,77 41,59 mil.lei (27 Aug.)

Nota: (*) Valorile VUAN afiºate la FDI Transilvania ºi FDI Napoca reprezintã ultimele valori certificate de
Depozitarul fondurilor ºi nu constituie valori de exerciþiu pentru ziua curentã.

(**) Variaþie ajustatã în urma splitãrii valorii nominale a unitãþii de fond de la 1000 RON la 10 RON
din 19.05.2016.

BVB

PRIME TRANSACTION:

“BET se apropie de pragul
de 9.000 de puncte”
l Tranzacþii de 46 milioane de lei, peste media zilnicã a anului

Valoarea totalã a tranzacþiilor din
prima ºedinþã a sãptãmânii de la Bursa
de Valori Bucureºti (BVB) a fost de
46,05 milioane de lei, peste media zil-
nicã a acestui an, de circa 41,78 milio-
ane de lei, între titlurile cu un aport
semnificativ la rulajul înregistrat fiind
Banca Transilvania (TLV, +2,70),
Fondul Proprietatea (FP, -0,40) ºi
Romgaz (SNG, +1,90).

În contrast cu scãderile din pieþele
europene, indicii de la BVB (cu ex-
cepþia BET-FI) au marcat creºteri pe
linie, BET, al celor mai lichide ºapte-
sprezece acþiuni de la bursa noastrã,
cu excepþia SIF-urilor, având un
avans de 1,66%, în timp ce BET-XT,
ce reflectã parcursul celor mai tran-
zacþionate 25 de acþiuni, s-a apreciat
cu 1,33%.

Brokerii de la Prime Transaction au
notat, în raportul zilnic al societãþii:
“Evoluþii pozitive pentru indicii BVB
în prima ºedinþã de tranzacþionare din
sãptãmânã. BET-NG a avut cel mai
mare avans, cu o evoluþie de 1,83%, în
timp ce BET-FI a fost singurul indice
cu o evoluþie negativã, respectiv o co-

recþie de 0,82%. Indicele BET se apro-
pie de pragul de 9.000 de puncte. Valo-
area tranzacþiilor a fost de 9,5 milioane
euro, sub media anului curent. Banca
Transilvania (TLV) a fost cel mai li-
chid emitent cu o valoare tranzacþio-
natã de 14,8 milioane lei. Din indicele
BET avem patru emitenþi cu aprecieri
de peste trei procente: Teraplast (TRP)
4,66%, OMV Petrom (SNP) 3,91%,
Sphera Franchise Group (SFG) 3,70%
ºi BRD SocGen (BRD) 3,45%. La
polul opus, Bursa de Valori Bucuresti
(BVB) a scãzut cu 1,96%”.

Acþiunile Banca Transilvania au
încheiat sesiunea bursierã la preþul de
2,2850 lei, cel mai ridicat din post-cã-
derea Covid a pieþei, peste rezistenþa
de la 2,26-2,27.

Pe poziþia a doua în topul lichiditãþii
din piaþa “regular” s-au situat acþiunile
FP, al cãror preþ a coborât cu 0,4%, la
1,235 lei, pe un rulaj de 7,23 milioane
de lei.

Titlurile Romgaz (SNG) s-au apre-
ciat cu 1,9%, pânã la 29,5 lei, pe fon-
dul unui rulaj de 4,64 milioane de lei.

Poziþia a patra în acest top a fost

ocupatã de acþiunile OMV Petrom
(SNP), care au urcat puternic cu
3,91% la 0,359 lei, în condiþiile unei
valori tranzacþionate de 3,62 milioane
de lei.

Prin piaþa “deal” nu a fost realizatã
nicio tranzacþie

Indicele BET-BK, reperul fonduri-
lor de investiþii în acþiuni, a urcat cu
0,56%, iar BETPlus a avansat 1,58%.

MIHAI GONGOROI

Euforie pe Wall Street dupã
split-urile Apple ºi Tesla
l Titlurile europene au scãzut pe fondul unui puseu de vânzare la finalul ºedinþei

Bursele din Europa au închis în teri-
toriul negatitv prima ºedinþã din sãp-
tãmânã ºi ultima din lunã în ciuda unui
avans mai puternic la începutul zilei pe
fondul creºterii preþului la þiþei. Majo-
ritatea pieþelor europene au încheiat
totuºi ultima lunã de varã pe plus. În
acelaºi timp, la Wall Street, dupã pri-
mele douã ore de tranzacþionare, inve-
stitorii erau euforici dupã splitul
acþiunilor Apple ºi Tesla.

Activele de risc sunt aºteptate sã be-
neficieze de anunþul recent al Fed pri-
vind pãstrarea dobânzilor la minime
istorice pentru o perioadã de timp mai
îndelungatã.

Deutsche Börse

- Indicele pan-european STOXX
600 se tranzacþiona la 18:10 cu un mi-
nus de 0,15%, însã pe final a marcat o
depreciere de 0,6%. Pe toatã luna au-
gust, indicele de referinþã pan-europe-
an a marcat totuºi un plus de 2,8%.
Indicele rãmâne totuºi mult sub maxi-
mele de dinainte de pandemie în con-
diþiile în care datele economice nu ara-
tã o revenire rapidã a acti-
vitãþii economice, iar
cazurile de Covid s-au
înmulþi t în ultima
perioadã.

- Indicele german DAX 30 a marcat
ºi el o scãdere de 0,67% dupã un puseu
de vânzãri fix înainte de închiderea
ºedinþei bursiere. Indicele francez
CAC 40 a coborât 1,11%, iar indicele
polonez WIG 20 a suferit o scãdere de
1,62%. Spre comparaþie, indicele BET
de la Bucureºti a urcat cu 1,66%.

- Acþiunile Nestle au închis ºedinþa
de ieri cu un minus de 0,28%, tot pe
fondul unor vânzãri fix înainte de
închidere. Compania a anunþat cã-ºi va
lãrgi portofoliul de companii din do-
meniul ºtiinþei prin achiziþia compa-
niei americane Aimmune Therapeu-
tics, firmã specializatã pe tratarea
alergiilor la alune.

- Titlurile Telecom Italia au încheiat
ºi ele cu un -0,50% în ciuda anunþului
unui acord cu fondul american KKR
pentru construirea unei reþele ultra-ra-
pide de internet broadband.

- Acþiunile Veolia urcau cu peste
6% la ora redactãrii dupã anunþul cã a
înaintat o ofertã pentru achiziþia unui

pachet de 29,9% din Suez, companie
deþinutã de francezii de la Engie, ofer-
tã ce se ridicã la 2,9 miliarde de euro.
Acþiunile Suez au urcat ºi ele cu peste
18%, iar cele ale Engie cu peste 5,5%.

London Stock Exchange

Piaþa londonezã nu a tranzacþionat
ieri, vacanþa traderilor þinând volume-
le de pe vechiul continent sub media
ultimei sãptãmâni.

Nasdaq

- Principalii indici ai pieþelor bur-
siere americane se pregãteau la ora re-
dactãrii sã încheie cea de-a cincea lunã
consecutivã de aprecieri. Aceasta se
prefigureazã cea mai bunã lunã august
din 1984 încoace pentru S&P 500 ºi
Dow.

- S&P 500 consemna însã o scãdere
de 0,4% la ora redactãrii, Dow Jones o
scãdere de 0,95%, iar Nasdaq Compo-
site - indicele sectorului tehnologic -
un avans de 0,26%. Faþã de maximul
de 9.817 puncte dinainte de crahul Co-

vid (19 februarie) Na-
sdaq Composite marche-
azã un avans de peste
19% -circa 10% în au-
gust, cel mai bun raliu
lunar de august din 2000

încoace.
- Aºteptãrile privind continuarea

politicilor monetare acomodative din
partea bãncilor centrale au susþinut de
asemenea perspectiva de creºtere a co-
taþiilor bursiere. Vice-preºedintele Fed
Richard Clarida a spus cã dobânzile
vor rãmâne scãzute chiar dacã
scãderea ºomajului va duce la inflaþie.

- “Vedem miºcarea în politica Fed
drept o confirmare a unei schimbãri
importante care ar putea pune presiune
pe alte bãnci centrale - precum Banca
Centralã Europeanã - sã tolereze rate
ale inflaþiei mai mari”, spune într-o
notã citatã de Reuters Mark Hafaele,
chief investment officer la UBS
Global Wealth Management.

- David Rubenstein, co-fondatorul
Carlyle Group, spune pentru CNBC cã
piaþa bursierã mai are spaþiu de
creºtere însã cã în acelaºi timp este
încã “puþin neliniºtit”. “Cred cã piaþa
încã are loc sã mai meargã; dar pe de
altã parte nu cred cã va putea sã conti-

nue sã meargã în sus în ritmul ãsta pen-
tru totdeauna”, a spus Rubenstein la
Squawk Box.

- Titlurile Tesla au explodat cu apro-
ape 10% dupã primele douã ore de
tranzacþionare pe Wall Street dupã
splitul de 5:1. Acþiunile Tesla au de-
schis ºedinþa de ieri la 444,88 de dolari
ºi se tranzacþionau la douã ore de la de-
schidere la 482 de dolari. Titlurile
Apple urcau ºi ele cu 3,1% la douã ore
de la deschidere dupã un split similar
(4:1).

- Leon Copperman, CEO-ul Omega
Family Office, spune tot la CNBC cã
vede “semne de euforie în pieþe” iar ra-
liul pe cele Apple ºi Tesla sunt semne
clare. “Toatã lumea înþelege cã
split-urile nu creeazã valoare”, spune
Copperman.

- Analistul de la JP Morgan Marko
Kolanovic a declarat ieri cã ºansele lui
Donald Trump de a fi reales sunt în
creºtere iar investitorii trebuie sã-ºi re-
poziþioneze portofoliile în mod core-
spunzãtor. Acesta noteazã însã cã cei
mai mulþi investitori rãmân poziþionaþi
pentru o victorie a lui Joe Biden.

Shanghai Stock Exchange

- În Asia-Pacific, pieþele au încheiat
prima zi a sãptãmânii în mare parte în
creºtere, indicele japonez Nikkei 225
conducând avansul cu un plus de
1,12%. În Japonia vor fi organizate
curând alegeri pentru alegerea unui
nou prim-ministru dupã demisia din
motive medicale ale lui Shinzo Abe.
Informaþiile privind achiziþia de parti-
cipaþii în cinci firme japoneze de tra-
ding de cãtre Berkshire Hathaway (a
lui Warren Buffet) a ajutat la
sentimentul investitorilor niponi.

- Activitatea în sectorul de servicii
al Chinei, a doua cea mai mare econo-
mie a lumii, a crescut într-un ritm mult
mai alert în luna august, au relevat in-
dicatorii PMI. Datele aratã continua-
rea revenirii cererii dupã contracþia ca-
uzatã de pandemia Covid. Sectorul
manufacturier a rãmas pe creºtere,
însã ritmul activitãþii a a stagnat
raportat la ritmul lunii iulie.

- Titlurile din China au închis ºedin-
þa de luni în scãdere, trase în jos de fir-
mele din sectorul financiar ºi din cel
medical. (MIHAI GONGOROI)

BURSELE

LUMII

Topul celor mai mari creºteri
1. “Prefab” (PREH): +14,62%
2. “Romcarbon” (ROCE): +7,39%
3. “Zentiva” (SCD): +6,21%
4. “TeraPlast” (TRP): +4,66%
5. “OMV Petrom” (SNP): +3,91%

Topul celor mai mari scãderi
1. “IAR Braºov” (IARV): -8,88%
2. “ªantierul Naval Orºova” (SNO): -8,54%
3. “Dafora” (DAFR): -4,29%
4. “Turbomecanica” (TBM): -2,40%
5. “Bittnet Systems” (BNET): -2,27%
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Poluare în Paradis
Pe 25 Iulie o navã de marfã a unei

companii japoneze a eºuat în apele te-
ritoriale ale statului Mauritius. Afost o
ispravã gen Dorel. Se pare cã membrii
echipajului sãrbãtoreau ziua de
naºtere a unui coleg. Au adus nava
aproape de þãrm pentru a cãuta un
semnal WiFi ºi au lovit un recif de co-
rali.

A urmat un dezastru pentru una
dintre cele mai frumoase regiuni de
pe Pãmânt. Mauritius este un Paradis
tropical, vizitat anual de circa un mi-
lion ºi jumãtate de turiºti, mai mult
decât întreaga populaþie (1,2 milioa-
ne). Din nava MV Wakashio s-au re-
vãrsat circa 1000 de tone de petrol
care au devastat ecosistemul regiu-
nii. Guvernul a declarat starea de ur-
genþã.

De la o crizã ecologicã s-a ajuns la o
crizã politicã. Pe strãzile capitalei,
Port Louis, au ieºit mii de oameni care
au cerut demisia Guvernului ºi o an-
chetã. Spiritele s-au încins dupã ce au-
toritãþile au fost acuzate cã nu au fãcut
nimic pentru a limita scurgerile de pe-

trol. Mai mult, s-ar putea sã le fi agra-
vat dupã ce au dispus ruperea epavei în
douã bucãþi.

Sã lãsãm pentru un moment deo-
parte aceastã nefericitã întâmplare
pentru a observa ceva. De ceva vreme
încoace Stânga ºi-a anexat tema apãrã-
rii mediului. Este un cliºeu deja.
Stânga este “verde”. Adversarii
Stângii, în schimb, sunt demonizaþi ca
distrugãtori ai Pãmântului. Dreapta
vrea încãlzire globalã, ucide urºii po-
lari ºi taie pãdurile tropicale.

Dacã ne gândim bine, aceastã cari-
caturã este recentã ºi surprinzãtoare.
Nu este nimic “verde” în ideologia
Stângii tradiþionale. Dimpotrivã.
Marx, Lenin ºi tovarãºii lor erau niºte
entuziaºti ai industrialismului mo-
dern. Pentru ei, viitorul era populat de
fabrici cu coºuri înalte, care scoteau
fum. Regimurile comuniste ale seco-
lului XX au lãsat în urmã câmpuri
pârjolite, munþi de steril, ºi râuri otrã-
vite.

Nici în Occident lucrurile nu au stat
mai bine. Pânã la sfârºitul anilor 1960

baza electoralã a partidelor laburiste ºi
social-democrate o formau muncitorii,
“gulerele albastre”. Guvernele spriji-
nite de acestea se întreceau sã constru-
iascã cartiere din beton armat ºi sã sub-
venþioneze industrii care poluau.

Cumva, de la începutul anilor 1970,
percepþia s-a schimbat, gradual. Nu
sunt sigur ce a produs aceastã schim-
bare. Dar ea a fost de-a dreptul revolu-
þionarã Nostalgia pentru naturã era,

înainte, mai degrabã apanajul Dreptei
conservatoare, chiar reacþionare. Nu
mulþi aveau luxul de a privi lumea ca
pe o grãdinã.

Acum trãim cu aceastã percepþie
schematicã. Trump foreazã dupã pe-

trol în Alaska, în vreme ce hipsterii de
Stânga mãnâncã salatã de kale în cutii
din carton reciclabil.

În aceastã situaþie, cine sã mai stea
sã mai verifice faptele? Am descoperi
lucruri care nu se încadreazã în sche-
mã. Principalul poluator, la scarã mon-
dialã, de departe, este Republica Po-
pularã Chinezã, nu capitalismul ame-
rican. Iar în timp ce opinia publicã
citeºte ºtirile din Mauritius, în Venezu-

ela condusã dictatorial de socialiºti s-a
scurs în junglã, probabil dintr-o con-
ductã spartã, cam de douã ori mai mult
petrol.

Nava MV Wakashio, deºi operatã
de o companie japonezã, plecase din

China comunistã ºi se îndrepta spre
Brazilia. Naviga sub un pavilion de
complezenþã (Panama) ºi avea un
echipaj condus de un cãpitan indian.
Iar Primul-ministru a cãrui demisie
este cerutã de protestatarii din Port Lo-
uis este liderul Miºcãrii Socialiste Mi-
litante (MSM).

Omul opereazã cam dupã aceleaºi
reguli precum colegii sãi din Europa.
A avut ºi o condamnare la închisoare
pentru corupþie, casatã în apel. Este
greu sã aperi interesele celor mulþi..
Fost ministru de Finanþe, s-a fãcut cu-
noscut prin subvenþii grase. Tatãl sãu
este un “barosan” al politicii de
Stânga din Mauritius, implicat în nu-
meroase scandaluri. Unul dintre ace-
stea era despre niºte droguri aduse din
Amsterdam. În 1992, administraþia sa
a tipãrit bancnote… cu chipul neve-
stei sale. Tot MSM a dat ºi fostul
preºedinte al arhipelagului, o doamnã
care a demisionat dupã ce a folosit
cardul de credit oficial pentru cheltu-
ieli personale.

Regimul din Mauritius este doar

unul dintre numeroasele regimuri ale
Stângii care s-a nãscut ºi a prosperat
într-o mare de toxine. În Rusia lui Vla-
dimir Putin regiuni întregi sunt distru-
se de exploatãrile de gaz ºi de petrol. În
Republica Socialistã Vietnam s-a pe-
trecut, în 2016, o catastrofã ecologicã,
pornind de la o oþelãrie. În Cuba, eco-
logia era denunþatã ca o formã de “ide-
alism”, iar guvernul se lãuda cu utili-
zarea masivã a pesticidelor în fermele
colective.

Nici în România lucrurile nu stau
altfel. Instaurarea regimului Iliescu a
însemnat deschiderea spre importurile
de deºeuri toxice. Presa anilor 1990 a
dezvãluit cã era implicatã Mafia italia-
nã. Procuratura nu a lãmurit niciodatã
în buzunarele cãror oficiali s-au dus
banii.

În Mauritius, presa vorbeºte de-
spre o “primãvarã mauricianã”, la
fel ca aceea care a mãturat lumea
arabã în 2010. Ca în atâtea alte þãri,
oamenii s-au sãturat ca viaþa lor sã
fie intoxicatã de politicieni irespon-
sabili. n

Principalul poluator, la scarã mondialã, de departe, este

Republica Popularã Chinezã, nu capitalismul american. Iar

în timp ce opinia publicã citeºte ºtirile din Mauritius, în

Venezuela condusã dictatorial de socialiºti s-a scurs în

junglã, probabil dintr-o conductã spartã, cam de douã ori

mai mult petrol.

Direcþiile Planului de
rezilienþã ºi redresare,
aprobate de Guvern

G
uvernul a aprobat, ieri, unele
mãsuri pentru elaborarea
Planului Naþional de Re-
dresare ºi Rezilienþã (PNRR)

necesar României pentru accesarea celor
30,4 miliarde euro - fonduri externe ram-
bursabile ºi nerambursabile în cadrul Me-
canismului de Redresare ºi Rezilienþã.

PNRR este documentul strategic al
României care fundamenteazã priori-
tãþile de reformã ºi domeniile de inve-
stiþii la nivel naþional pentru instituirea
Mecanismului de Redresare ºi Rezi-
lienþã (MRR). Sursa de finanþare este
reprezentatã de fondurile alocate pen-
tru România în cadrul MRR ºi în com-
pletare din surse alocate de la bugetul
de stat.

PNRR are structura, domeniile de
investiþii, domeniile de reformã ºi alte
componente stabilite conform MRR ºi
face obiectul procedurilor de negocie-
re cu Comisia Europeanã. Prin apro-
barea PNRR, Guvernul acordã mandat
Ministerului Fondurilor Europene
pentru a desfãºura procedurile de
negociere.

Deoarece pentru instrumentul de fi-
nanþare „Mecanismul de redresare ºi
rezilienþã” este necesarã elaborarea
Planului Naþional de Relansare ºi Re-
zilienþã prin care urmeazã a fi stabilite
domeniile prioritare de investiþii ale
României pentru ieºirea din crizã, re-
lansarea economicã ºi creºterea capa-
citãþii de rezilienþã a României care are
fixat ca termen pentru elaborarea pri-
mului draft al planului naþional luna
octombrie 2020 pentru ca mai apoi ne-
gocierile sã se deruleze pânã în luna
aprilie 2021 în vederea emiterii
deciziei Comisiei Europene de
aprobare a planului naþional.

Proiectele de investiþii publice afe-
rente domeniilor care se finanþeazã în
cadrul PNRR trebuie sã respecte cu-
mulativ o serie de condiþii, inclusiv sã

contribuie la ameliorarea stãrii econo-
mice ºi la creºterea capacitãþii de rezi-
lienþã a României. Totodatã, trebuie sã
fie proiecte mature, cu un grad avansat
de elaborare a documentaþiilor tehni-
co-economice ºi cu angajamente fer-
me din partea beneficiarilor finali de
încheiere a contractelor de achiziþie
publicã sau a contractelor sectoriale,
dupã caz, pânã la sfârºitul anului 2022
pentru minimum 70% din valoarea
alocatã sub formã de grant ºi,
respectiv, la sfârºitul anului 2023,
pentru restul valorii alocate sub formã
de grant.

De asemenea, trebuie sã obþinã avi-
zul conform al structurii din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene
prin care sã se confirme compatibilita-
tea cu recomandãrile specifice de þarã
ºi tranziþia verde ºi digitalã.

Printre proiectele incluse în planul
de rezilienþã ºi redresare economicã se
numãrã cele de infrastructurã pentru
adaptarea la schimbãri climatice, în
valoare de maxim 700 milioane lei.

Ministerul Fondurilor Europene
alocã fondurile necesare pregãtirii
proiectelor pe bazã de contracte de fi-
nanþare, încheiate direct cu beneficia-
rii finali sau liderii de parteneriat
pentru pregãtirea proiectelor, în fun-
cþie de valoarea estimatã a proiectelor
de investiþii dar nu mai mult de 3% din
valoarea estimatã a acestora.

Alte proiecte sunt cele de infra-
structurã pentru mobilitate urbanã, re-
generare urbanã, turism ºi culturã,
ecologizare platforme industriale,
construire/reabilitare/modernizare
clãdiri publice, inclusiv clãdiri pentru
spaþii de lucru, tehnice, cazare ºi de-
sfãºurarea activitãþilor instituþionale,
în vederea scãderii emisiilor de car-
bon, investiþii în infrastructura educa-
þionalã ºi dotarea cuechipamente de

laborator pentru toate formele de învã-
þãmânt, inclusiv învãþãmântul profe-
sional ºi tehnic, învãþãmântul dual ºi
colegii centenare, învãþãmântul uni-
versitar, investiþii în campusuri, reabi-
litare/modernizare/extindere clãdiri
existente ºi clãdiri noi, reabilitare/mo-
dernizare/extindere sisteme centrali-
zate de producere ºi distribuþie a ener-
giei termice necesare populaþiei în va-
loare de maxim 450 milioane lei

Cele 450 milioane lei se repartizea-
zã pe regiuni de dezvoltare ale Rom-
âniei dupã cum urmeazã: 12,5% pen-
tru regiunea Bucureºti-Ilfov ca regiu-
ne mai dezvoltatã, respectiv 87,5%
pentru celelalte 7 regiuni mai puþin
dezvoltate pe baza criteriilor de repar-
tizare a sumelor între regiuni utilizate
la repartizarea sumelor prin Progra-
mul Operaþional Regional 2014-2020,
respectiv populaþie ºi suprafaþã, re-
spectându-se procentele de alocare
astfel cum acestea au rezultat din apli-
carea acestor criterii.

Fondurile vor fi alocate ºi proiecte-
lor de infrastructurã publicã din dome-
niul sãnãtãþii pentru: extinderea/reabi-
litarea/modernizarea clãdirilor desti-
nate unitãþilor sanitare, dotarea cu apa-
raturã ºi echipamente medicale a ace-
stora, reorganizarea circuitelor pentru
a rãspunde condiþiilor igenico-sanitare
în vigoare, cu asigurarea unor circuite
temporare în caz de epidemii, pande-
mii ºi alte situaþii de urgenþã, precum ºi
alte mãsuri necesare creºterii rezilien-
þei în sfera oncologicã, a bolilor car-
dio-vasculare ºi ATI. Dacã este cazul
înfiinþarea de unitãþi sanitare cu paturi
noi, inclusiv construcþiade noi clãdiri
pentru spitale existente, precum ºi do-
tarea cu echipamente medicale, spitale
sau unitãþi sanitare cu paturi ºi policli-

nici, precum ºi pentru alte categorii de
mãsuri necesare creºterii rezilienþei
unitãþilor medicale care desfãºoarã ac-
tivitãþi publice în domeniul oncologiei
ºi bolilor cardio-vasculare, inclusiv
ATI, în valoare de maxim 500 milioa-
ne lei. Finanþarea documentaþiilor teh-
nico-economice necesare construcþiei
de noi unitãþi sanitare cu paturi se rea-
lizeazã cu avizul de oportunitate al
Ministerului Sãnãtãþii.

Ministerul Fondurilor Europene
încheie contracte de finanþare în mod
direct cu fiecare dintre beneficiarii fi-
nali, pe bazã de apel de proiecte dupã
principiul primul venit-primul servit,
cu prag minim de calitate stabilit prin
ghidul solicitantului aprobat conform
legii, în funcþie de valoarea estimatã a
proiectului de investiþii publice, dar nu
mai mult de 3% din valoarea estimatã
a acestora;

Prin PNRR vor fi finanþate ºi pro-
iectele de infrastructurã pentru cerce-
tare în domeniul transferului tehnolo-
gic pentru extindere/reabilitare/mo-
dernizare clãdiri, inclusiv clãdiri noi,
dotare cu echipamente/ utilaje/ dotãri
independente pentru Institute de Cer-
cetare Dezvoltare din România în do-
meniul cercetãrii pe bazã de transfer
tehnologic din industria alimentarã ºi
agriculturã precum ºi cele din dome-
niul ingineriei precum: maºini ºi mo-
toare electrice, microelectronicã, teh-
nologii avansate, sudurã ºi altele ase-
menea în calitate de beneficiari finali
în valoare de maxim 125 milioane lei.

De asemenea, vor primi alocare eu-
ropeanã ºi proiectele de infrastructurã
de apã-canalizare ai cãror beneficiari
finali sunt operatorii de apã ºi canali-
zare pentru extinderea, modernizarea,
reabilitarea reþelelor de apã ºi canali-
zare existente, inclusiv pentru aglome-
rãrile pentru care numãrul de gospodã-
rii este sub 2000 pentru racordarea la
reþeaua de canalizare cu condiþia sã ac-
cepte soluþia tehnicã de racordare pre-
vãzutã de legislaþia în vigoare pentru
aglomerãri sub 2000 de gospodãrii, în
limita valorii de maxim 250 milioane
lei.

Finanþare vor primi ºi proiectele de
infrastructurã edilitarã destinate loca-
litãþilor rurale limitrofe localitãþilor
urbane pentru: apã-canalizare, moder-
nizare/extindere/reabilitare/dezvolta-
re de drumuri interioare ale localitãþi-
lor, mobilitate urbanã în parteneriat cu
localitãþile urbane, regenerare urbanã,
sistem de iluminat public, sisteme in-
teligente de distribuþie a combustibili-
lor de tranziþie, sisteme centralizate de
alimentare cu energie termicã destina-
te localitãþilor rurale limitrofe localitã-
þilor urbane, în limita valorii de 250
milioane lei.

Printre proiectele finanþate se nu-
mãrã ºi cele de infrastructurã în dome-
niul comunicaþiilor ºi tehnologiei in-
formaþiei ºi securitãþii cibernetice, în
limita a 10 milioane lei, precum ºi pro-
iectele de transformare/tranziþie digi-
talã, inclusiv prin robot process auto-
mation, a serviciilor administraþiei pu-
blice centrale ºi locale, în valoare ma-
ximã de 100 milioane lei.

GHEORGHE IORGOVEANU

Printre proiectele
incluse în planul de

rezilienþã ºi redresare
economicã se numãrã
cele de infrastructurã
pentru adaptarea la

schimbãri climatice, în
valoare de maxim
700 milioane lei.

Firmele care îºi
cresc capitalurile
pozitive primesc
reduceri de impozit

Guvernul a adoptat în ºedinþa de
ieri proiectul de OUG prin care firmele
româneºti care au capitaluri pozitive
vor primi reduceri de impozite. Prac-
tic, facilitãþile fiscale acordate firme-
lor cu capitaluri pozitive cresc pe mã-
suri ce acestea îºi majoreazã ºi mai
mult capitalurile, conform ordonanþei
de urgenþã.

Guvenrul a adoptat OUG pentru a
încuraja capitalizarea firmelor, în con-
diþiile în care în România mulþi patroni
scot toþi banii din firme ºi le lasã cu ca-
pitaluri negative. Capitalul este nega-
tiv când activele totale ale firmei sunt
mai mici decât pasivele totale.

Conform OUG, firmele cu capital
pozitiv vor beneficia de reducerea cu
2% a impozitului pe profit, respectiv
pe venitul microîntreprinderii sau im-
pozitului specific (în HoReCa).

Mai departe în anii urmãtori aceste
firme vor beneficia de reduceri între
5% ºi 10% dacã îºi vor majora capita-
lul propriu ajustat, astfel cum aratã
prima pozã.

De asemenea, o reducere de impo-
zit cu 3% li se vor aplica firmelor cu
capital pozitiv care înregistreazã o
creºtere a capitalului propriu ajustat al
anului pentru care datoreazã impozitul
faþã de capitalul propriu ajustat înregi-
strat în anul 2020, astfel cum aratã ce-a
de-a doua pozã.

În cazul în care sunt aplicabile douã
sau trei din reducerile prevãzute mai
sus, pentru determinarea valorii redu-
cerii, procentele corespunzãtoare ace-
stora se adunã iar valoarea rezultatã se
aplicã asupra impozitului.

Potrivit OUG, capitalul propriu aju-
stat cuprinde urmãtoarele elemente:

a) capital subscris vãrsat/capital
de dotare;

b) patrimoniul regiei;

c) patrimoniul public;
d) patrimoniul privat;
e) patrimoniul institutelor naþio-

nale de cercetare-dezvoltare;
f) prime de capital;
g) rezerva legalã, statutarã sau

contractualã ºi alte rezerve constituite
din profitul net ca urmare a deciziei ac-
þionarilor/asociaþilor sau potrivit pre-
vederilor legale;

h) rezultatul net reportat – sold
creditor, reprezintând diferenþa
pozitivã dintre soldurile creditoare ºi
debitoare.

Totodatã, dupã cum scrie ºi Hot-
news.ro, alte noutãþi fiscale din proiect
se referã la suspendarea loteriei bonu-
rilor fiscale ºi corectarea unor preve-
deri ale OUG 33/2020 privind acorda-
rea bonificaþiilor la impozit pe profit ºi
pe veniturile microîntreprinderilor,
fiind vorba de aplicarea ºi pentru
firmele cu an fiscal modificat.

Extragerile lunare ºi ocazionale ale
Loteriei bonurilor fiscale vor fi astfel
reluate în termen de 90 de zile de la
data încetãrii stãrii de alertã/urgenþã,
dupã caz.

Potrivit datelor Bãncii Naþionale,
citate de startupcafe.ro, în anul 2018,
în România, 16.988 de firme din cate-
goria celor plãtitoare de impozit pe
profit aveau capital negativ însumând
-101,8 miliarde de lei.

De asemenea, 261.021 de firme din
categoria celor care plãteau impozit pe
venitul microîntreprinderii aveau cac-
pital negativ, însumând -57,9 miliarde
de lei.

Totodatã, 193 de firme de HoReCa,
plãtitoare de impozit specific erau cu
capital negativ, însumând -5,7 miliar-
de de lei, în anul 2018.

M.G.

Printre proiectele finanþate se numãrã ºi cele de
infrastructurã în domeniul comunicaþiilor ºi

tehnologiei informaþiei ºi securitãþii cibernetice, în
limita a 10 milioane lei.



PIAÞA MONETARÃ

Dobânda la depozitele
overnight a stagnat la

2,02%
BNR a afiºat, luni, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight

plasate (ROBOR) care a stagnat la 2,02%.
Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a stagnat la 1,74%.
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 2,00%, valoarea înregistratã ºi în

ºedinþa precedentã.
ROBOR la 6 luni a stagnat la 2,09, valoarea înregistratã ºi în ºedinþa an-

terioarã.
BNR a publicat, recent, indicele de referinþã trimestrial pentru creditele

acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul
dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru pri-
mul semestru din 2020, este de 2,41%.

PIAÞA VALUTARÃ

Euro s-a apreciat la
4,8404 lei

Euro a crescut, luni, cu 0,17 bani faþã de leu, Banca Naþionalã a Rom-
âniei (BNR) afiºând un curs de referinþã de 4,8404 lei/euro.

Pe pieþele externe, azi, în jurul orelor 16:30, un euro era tranzacþionat la
1.1938 dolari, în apreciere cu 0,29% faþã de închiderea precedentã, potri-
vit datelor Investing.com.

Tranzacþiile pe euro/dolar au deschis la 1.1865 dolari ºi au avut loc,
pânã la ora menþionatã, între un minim de 1.1885 ºi un maxim de 1.1946.

Dolarul american a scãzut cu 0,41 bani în faþa monedei naþionale, BNR
anunþând un curs de 4,0631 lei, faþã de 4,0672 lei în ºedinþa anterioarã.

Francul elveþian a fost cotat de BNR la 4,4918 lei, înregistrând o depre-
ciere de 0,83 bani de la valoarea de 4,5001 lei anunþatã anterior.

Gramul de aur a fost cotat la 256,7054 lei, în apreciere cu 0,8765 lei
comparativ cu 255,8289 de lei valoarea stabilitã în ºedinþa precedentã.

ALEXANDRA-BIANCA BALABAN

CURS DE SCHIMB (31 august 2020)

Curs de referinþã (leu/euro) 4,8404

cumpãrare vânzare

piaþa interbancarã (închidere) 4.8359 4.8437

case de schimb 4,82 4,83

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

Cursurile pieþei valutare (31.08.2020)
Moneda Simbol Cotaþia

1 dolar australian AUD 2,9876

1 leva bulgãreascã BGN 2,4748

1 dolar canadian CAD 3,1091

1 franc elveþian CHF 4,4918

1 coroanã cehã CZK 0,1846

1 coroanã danezã DKK 0,6503

1 lirã egipteanã EGP 0,2568

1 euro EUR 4,8404

1 lirã sterlinã GBP 5,4077

100 forinþi maghiari HUF 1,3660

100 yeni japonezi JPY 3,8364

1 leu moldovenesc MDL 0,2462

1 coroanã norvegianã NOK 0,4629

1 zlot polonez PLN 1,1007

1 rublã ruseascã RUB 0,0551

1 coroanã suedezã SEK 0,4699

1 lirã turceascã nouã TRY 0,5527

1 dolar SUA USD 4,0631

1 rand sud-african ZAR 0,2436

Moneda Simbol Cotaþia

1 real brazilian BRL 0,7540

1 renminbi chinezesc CNY 0,5933

1 rupia indiana INR 0,0552

100 woni sud-coreeni KRW 0,3426

1 peso mexican MXN 0,1861

1 dolar neo-zeelandez NZD 2,7342

1 dinar sarbesc RSD 0,0412

1 hryvna ucrainiana UAH 0,1474

1 dirham EAU AED 1,1062

1 kuna croata HRK 0,6428

1 bahtul thailandez THB 0,1306

1 gram aur 24 K (preþ lei) XAU 256,7054

1 DST XDR 5,7635

1. Cursurile valutelor incluse în aceastã listã au

la bazã cotaþii ale societãþilor bancare autori-

zate sã efectueze operaþiuni pe piaþa valutarã.

2. Prezenta listã nu implicã obligativitatea utilizã-

rii cursurilor valutelor ºi aurului în tranzacþii efecti-

ve de schimb valutar ºi înregistrãri contabile.
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Cursul valutar dolar/leu ºi euro/leu  la casele de schimb din

Bucureºti  (31.08.2020)

Limite

$
C: 3.98 - 4.37

V: 4.08 - 4.48

EUR
C: 4.79 - 4.82

V: 4.83 - 4.87

Medii:

$
C: 4.1188

V: 4.2000

EUR
C: 4.8025

V: 4.8450

Casa de schimb
$ EUR

C V C V

M&S
Exchange Office

4,07 4,15 4,8 4.845

Luxor
Exchange

4,055 4,09 4,82 4.835

Maan 4.37 4.48 4.80 4.87

Transfer
Exchange

3.98 4.08 4.79 4.83

SOCIETATI EMITENTE

BANCI

PENTRU PRIMA JUMÃTATE A ANULUI

IAR Braºov raporteazã un profit de
15,4 milioane lei, în scãdere cu 57%
l Cifrã de afaceri de 158 milioane lei, peste jumãtate provenind din vânzarea pieselor de schimb ºi reparaþii
de echipamente pentru elicoptere Puma ºi Alouette

IAR Braºov (IARV), companie ce
realizeazã mentenanþã ºi reparaþii
pentru elicoptere a raportat, pentru
primul semestru al anului, un profit
net de 15,4 milioane de lei, cu 57,2%
sub cel aferent primelor ºase luni ale
lui 2019, în contextul diminuãrii ve-
niturilor din exploatare cu 30%, la
148,02 milioane de lei, reiese din ra-
portul emitentului publicat, ieri, pe
site-ul Bursei de Valori Bucureºti
(BVB).

Cifra de afaceri netã s-a ridicat la
158,76 milioane de lei, cu 23% sub
cea prinsã în situaþiile financiare de la
mijlocul anului trecut, aproape 80,63
milioane de lei provenind din vânza-
rea pieselor de schimb ºi reparaþii de
echipamente pentru elicoptere Puma
ºi Alouette, iar 59,65 milioane de lei
din reparaþii capitale – modernizãri,
pentru elicoptere Puma.

Pe de altã parte, cheltuielile cu
materiile prime, materialele ºi mãr-
furile au fost de 137,44 milioane de
lei, în scãdere cu 26,5% faþã de cele
din primul semestru 2019, în timp ce
cheltuielile cu personalul s-au ridicat
la 19,69 milioane de lei, în creºtere
cu 10,5%, pentru aceeaºi perioadã de

raportare.
La data de 30 iunie 2020, cheltuie-

lile totale de exploatare ale compa-
niei aeronautice s-au ridicat la
128,56 milioane de lei, cu 27% mai
mici decât cele din primele ºase luni
ale lui 2019, în sumã de 176,33
milioane de lei.

În acest context, IAR Braºov a ra-
portat un profit din exploatare pentru
primul semestru al anului de 19,45
milioane de lei, cu 44,8% sub cel din
primele douã trimestre ale lui 2019,

rezultat ce e fost erodat de o pierdere
din activitatea financiarã de 0,44
milioane de lei.

Pentru prima jumãtate a anului cu-
rent, IAR Braºov a raportat active to-
tale de 309,2 milioane de lei, cu 9%
sub cele de la data de 30 iunie 2019,
scãdere apãrutã pe fondul deprecierii
activelor circulante, a cãror valoare a
coborât cu 14,8%, la 232,06 milioa-
ne de lei. Datoriile totale s-au ridicat
la 48,36 milioane de lei, cu 41,7%
sub cele de la data de 30 iunie 2019,

pe fondul reducerii puternice a dato-
riilor comerciale, de la 66,13 milioa-
ne de lei la jumãtatea anului trecut, la
24 milioane de lei dupã primele ºase
luni ale anului curent, echivalentul
unei scãderi de 63,7%.

Acþionarul principal al IAR
Braºov este Statul Român care, prin
Ministerul Economiei, Energiei ºi
Mediului de Afaceri deþine 64,89%
din compania aeronauticã.

ANDREI IACOMI

ANALIªTII BCR:

“Guvernul a acoperit pânã acum 75% din necesarul brut
de finanþare pe 2020"

Ministerul de Finanþe a acoperit
pânã în prezent 75% din necesarul
brut de finanþare din acest an, aratã
analiºtii BCR într-un raport de anali-
zã. Aceºtia prognozeazã cã Guver-
nul va accelera cel mai probabil
împrumuturile în ultimele patru luni
din an pentru a acoperi ºi restul nece-
sarului de finanþare din 2020, estimat
la 36 de miliarde de lei.

Analiºtii BCR noteazã: “Pânã în
prezent a fost acoperit aproximativ
75% din necesarul brut de finanþare
din acest an, calculat cu un deficit de
91 de miliarde lei conform rectificã-
rii bugetare din august. Nevoia de fi-
nanþare din ultimele patru luni ale
anului este consistentã, estimatã la
36 miliarde lei, ceea ce sugereazã o
posibilã creºtere a volumelor împru-

mutate din piaþã în lunile urmãtoare
de la minimul atras în luna august.
Alternativa este reducerea rezervei
de lichiditate (bufferul în valutã -

n.r.) a Ministerului Finanþelor
Publice”.

La un necesar de finanþare rãmas
de 36 de miliarde de lei Guvernul ar

trebui sã împrumute lunar 9 miliarde
de lei.

Situaþia bugetarã este una compli-
catã în condiþiile în care, ºi pe fondul
contracþiei economice, dupã primele
ºapte luni cheltuielile cu salariile din
sectorul public ºi cu pensiile au ajuns
la peste 96% din încasãrile la buget
(fãrã donaþii de la UE - care s- au ridi-
cat la 10 miliarde de lei la finele lui
iulie). Unii economiºti prognozeazã

deja cã guvernul va majora TVA în
2021.

Joi, Ministerul de Finanþe a împru-
mutat 430 de milioane de lei de pe
piaþa internã pe o cerere ridicatã din
partea finanþatorilor. Analiºtii mai
noteazã cã guvernul s-a împrumutat
în august, în lei, mai puþin decât era
programat. Aceºtia evidenþiazã însã
ºi l icitaþia în euro organizatã
sãptãmâna trecutã de MFP.

“Licitaþia (de joi a) Ministerului
Finanþelor Publice pentru obligaþiu-
ni cu scadenþa în 2023 s-a bucurat de
un interes ridicat din partea investi-
torilor. Cererea totalã a fost de 1,113
miliarde lei, la un volum planificat a
fi împrumutat de minister în pro-
spectul de emisiune de 400 milioane
lei. La final, Ministerul Finanþelor
Publice a împrumutat 430 milioane
lei, la un randament mediu de 3,25%.
Luna august s-a încheiat cu un volum
al împrumuturilor atrase din piaþã de
2,52 miliarde lei (73% din suma
anunþatã la începutul lunii în pro-
spectul de emisiune) ºi 495 milioane
euro tot de pe piaþa internã”, mai
puncteazã analiºtii BCR.

MIHAI GONGOROI

Joi, Ministerul de Finanþe a împrumutat

430 de milioane de lei
de pe piaþa internã pe o cerere ridicatã din partea

finanþatorilor.

Acþionarii TeraPlast au
aprobat vânzarea diviziei
Steel cãtre Kingspan

Acþionarii TeraPlast (TRP) au apro-
bat, în adunarea extraordinarã de ieri,
vânzarea diviziei Steel cãtre Kingspan
Holding, cu sediul în Olanda, preþul de
bazã al tranzacþiei, ce urmeazã sã fie
ajustat în funcþie de anumite elemente,
fiind de 410 milioane de lei, se aratã
într-un raport al producãtorului de ma-
teriale de construcþii remis Bursei de
Valori Bucureºti (BVB).

Pract ic , TeraPlast va vinde
98,09% din deþinerea la TeraSteel,
dar înainte de perfectarea tranzacþiei
producãtorul de materiale de con-
strucþii intenþioneazã sã achiziþione-
ze acþiuni TeraSteel care ulterior vor
fi vândute cãtre Kingspan.

De asemenea, TeraPlast va vine de-
þinerea de 99% din Wetterbest, toate
pãrþile sociale deþinute direct la Tera-
steel Serbia, toate pãrþile sociale deþi-
nute indirect la TeraSteel Slovacia ºi
cele deþinute indirect la Cortina WTB.

Preþul total care va fi achitat de cã-
tre Kingspan Holding va fi determi-
nat plecând de la un preþ de baza de
410 milioane de lei, care va fi ajustat
în jos în funcþie de numãrul de acþiu-
ni suplimentare Terasteel care nu vor
fi achiziþionate de TeraPlast ºi nu vor
fi vândute cãtre Kingspan la finaliza-
rea tranzacþiei, pe baza urmãtoarei
formulare: preþul de bazã, plus capi-
talul de lucru efectiv, minus capitalul
de lucru þintã, plus numerarul
efectiv, minus îndatorarea efectivã.

“Finalizarea Tranzacþiei este su-
pusã mai multor condiþii precedente,
unele dintre ele fiind în afarã contro-
lului pãrþilor (cum ar fi aprobãrile
din partea autoritãþilor) ºi având în
vedere cã preþul total final va fi de-
terminat pe baza unor date financiare
viitoare, nu existã certitudinea cã
acordul va fi implementat sau cã va fi
implementat la preþul ilustrat mai sus”,
menþioneazã TeraPlast în raport.

Acþiunile TeraPlast sunt printre
puþinele de la Bursa de Valori Bucu-
reºti care nu numai cã au recuperat
integral cãderea din perioada februa-
rie-martie (antrenatã de valul de
vânzãri din burse dat de rãspândirea
pandemiei de Covid-19 pe întregul
g lob) , dar se af lã deasupra
maximelor din februarie.

Evoluþia a apãrut în contextul unui
cumul de factori, între care rezultatele
financiare în creºtere (atât cele pentru
primul trimestru cât ºi cele pentru ju-
mãtatea anului), anunþul privind
încheierea unui acord privind vânza-
rea diviziei Steel a Grupului sau di-
stribuirea de acþiuni gratuite.

La data de 18 august, Dorel Goia
deþinea 46,83% din fabricantul de
materiale de construcþii, în timp ce
KJK Balkan Holding din Luxem-
bourg avea 10,05% din TeraPlast,
iar Fondul de Pensii Administrat
Privat NN deþinea 10,99% din com-
panie. (A.I.)
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VANZARI
GARSONIERE

Garsoniera de vanzare militari Rezidence
proprietar complet mobilatã 35 500 € 0727
292 86

DOUÃ CAMERE
Doua camere, Sura Mare, City Mall, Parcul
Tineretului,decomandat, confort I, et.5/7
Pret 69.900 euro negociabil. 0787.822.100

Vand apartament 2 camere, piata
Gorjului53 000 € Negociabil 0765156249

Drumul Taberei - bld Timisoara - Gran Via,
nou, parcare inclusa 300 euro 0723551 494

CASE-VILE BUCURESTI
CALARASILOR, 220mp, ultracentral,
S+P+E, 150.000 E , tel.0722.923.374**

BANU MANTA, vila S+P+2+M, 13 camere,
600mp, 470.000 E , tel.0762.282.472**

CASE-VILE PROVINCIE
OTOPENI City Gardens, vile 5 camere, P+2
etaje, 190mp, teren 330mp, 90.000 E ,
tel.0749.800.400**

TERENURI BUCURESTI
CALARASILOR, 500mp cu 2 case pe el,
ultracentral, 350.000 E , tel.0724.838.500**

TERENURI PROVINCIE
TURNU SEVERIN, 4ha, 250m deschidere
la drumul de centura, ideal PECO, 50 E/mp ,
tel.0722.332.964**

PORUMBACU DE SUS, 2300mp,
intravilan, intre strada asfaltata si rau,
utilitati, 18 E/mp , tel.0722.794.257**

SNAGOV,GRUIU, 1980mp, intravilan,
deschidere 80mp, 17 E/mp ,
tel.0762.282.472**

INCHIRIERI
DOUÃ CAMERE

Doua Camere, 13 Septembrie -
Sebastian,langa Prosper, stradal cu vedere
catre bulevard, scara cu supraveghere
video, etaj 6/8, 65 m2, 2 balcoane, 1 800
lei,0728 100 225

Inchiriez apartament 2 camere/ Cloud 9
/Pipera /Aviatiei /Herastrau 750 € 0764273
739

Apartament 2 camere bloc nou Calea
Calarasi + loc de parcare subteran 520
€ Negociabil 0722 871 800

Inchiriez apartament 2 camere, Sos.
Giurgiului, intre Piata Progresul si statia G.
Bacovia. 1 600 lei Negociabil (074)
450-3008

Piata Aviatorilor - Herastrau, bloc dupa
2000, ap 2 camere 100 mp 799 € 0723341
044

Proprietar inchiriez apartament 2 camere +
Parcare in Drumul Taberei 400 € 0732 928
001

Apartament 2 camere, Pacii, Militari,
Rotary Park 450 € Negociabil. 0762 340 056

Închiriez apartament doua camere Lizeanu
ªtefan cel Mare Obor Fãinari 350 € . (072)
287-7413

LUX l Baneasa - Herastrau l Imobil 2018,
500E,tel: 0786 744 415,0770 325 314.

Panduri, stradal, mobilat si finisat, 380E,tel:
0722 211 146.

Apart. 2 cam,lux,Titan,Nicolae Grigorescu,
4 min metrou,Aleea Fuiorului, 420E,tel:
0764 529 841.

LUX l Baneasa - Herastrau l Imobil 2018,
500E,tel: 0786 744 415,0770 325 314.

Grozavesti , Complex Rezident ial ,
LUX,490E, 0730 307 020.

Apartament One Herastrau Plaza, 2
camere mobilat si utilat complet lux, intr-un
imobil finalizat in 2019, cu loc de parcare
subteran inclus. 0744 388 303 , 700 €

Apartament 2Camere Nou Mil i tar i
Residence, 320E,tel:4077 144 1176.

Proprietar, Inchiriez Apart cu 3 camere,1
000E,tel: 0720 837 286.

BURSA AUTO

VANZARI
AUTO STRAINE

AUDI A3, fabricat 2010, full options, 2.0 tdi,
euro5, 8.500 E, negociabi l ,
tel.0740.588.805**

Vw Golf 7 1.6 TDI Blue Motion Inm Ro Unic
7 990 € 0766 258 319

BMW Seria 5 Proprietar unic, revizie la zi, se
accepta orice test.7 590 € 0746472787

Opel Meriva b 2013. vand opel meriva clasa
b, autoturism de familie, in stare foarte buna.
diesel euro 5, motor 1.7 cdti fabricatie 2013
4150 euro 0722703110

Peugeot Expert, an 2018. vand peugeot
expert,1,6 blue hdi 5 290 EUR 0744877108

BMW 320D M pachet 2010 automat 184 CP
7999€ Negociabil 0724 803 747

BMW X6 M performance 2011 euro 5 8+1
viteze 19 500 € Negociabil 0725 541 652

Volkswagen Passat 1.4 TSI 122CP /
Automat DSG / ParkAssist 8 490 € 0722 599
947

BMW Seria 2 BMW Seria 2 Coupe 220D
(F22) M Sport / Harman Kardon / Trapa 18
999 € 0767338866

Bmw x6 306hp Trapã, 4x4 biturbo.16 800 €
0731 696 094

Fiat 500, 2008, Benzina, Manual. 4 600 €
0733 161 668

Opel Astra Inovation 2012 Euro5 1.7 CDTI 4
600 € 0724 058 111

Audi A5 Audi A5 2.0 TDI 143 CP 2011
EURO 5 Navi, Piele, Bi Xenon 9 990 €
0751750675

Vand Vw Tiguan 2010 4x4 7 802 € 0756 143
575

Mini Cooper Countryman Chrome 2013 5
locuri 7 500 € 0740 203 075

Mercedes-Benz GLE GLE 300d 4M AMG,
15.12.2019, Posibilitate leasing SRL sau
PFA 67 826 € 0770452908

Opel Astra H 1.7 cdti 125 cp 3 400 € 0722
313 580

Mercedes-Benz C C 220 / 2008 / 2,2 CDI /
170 CP / Persoana Fizica / Panoramic 8 000
€ 0765635628

Suzuki SX4, unic proprietar, 145.000 km 4
300 € 0728 228 058

Renault Megane Cabriolet Karman 3 200 €
0743 133 185

VW JETTA an 2006/ 1.9tdi-105cp/Navi
Mare/FULL/Nr.Roºii 3 Luni Scoase 3 900 €
0752 472 630

Citroen Jumpy 2.0 BlueHDI/2018/ 150cp/6
locuri 17 990 € 0761 753 205

Volkswagen Passat Volkswagen Passat
1,6 benzinã 102 PS 2 100 € 0728855811

Alfa Romeo 159 ALFA ROMEO 159 * an
2008 * 1.9 JTD Diesel * Euro 4 0765525990

Mercedes Sprinter 313 5 000 € 07493
27640

Volkswagen Tiguan VW TIGUAN 2.0 TDI
4Motion,an2012, Cutie Automata,Euro5,
km180000 11 300 € 0731079428

Renault Megane 2 /1.9 DCI /NAVI \PANO/ 2
499 € 0751 543 929

Bmw 520D E60 163 CP Euro 4 2007 5 200 €
0727 128 595

VW GOLF 5 1,6 FSI Confortline 3 200 €
0723 174 274

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

SERVICII PARTICULARI

CALARASILOR, inchiriez S+P+E, 220mp,
ultracentral, 1500 E/luna , tel. 0722.
923.374**

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

ANUNT PRIVIND SELECÞIA CANDIDA-
ÞILOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE DIRECTOR TEHNIC LA SC COMPANIA
DE APÃ ORADEA SA Consi l iul de
Administratie al S.C. Compania de Apa
Oradea S.A., întreprindere publicã în sensul
prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobatã
prin Legea nr. 111/2016 ºi HG nr. 722/206-
privind guvernanþa corporat ivã a
întreprinderilor publice (denumitã în
continuare SC CAO SA), cu sediul social în
Municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.
3, înregistratã la Oficiul Registrului
Comerþului de pe lângã Tribunalul Bihor sub
numãrul de ordine J05/14/1991, C.U.I. RO
54760, telefon 0259/435051- int. 133 (Biroul
Resurse Umane), email: plan.salarii@
apaoradea.ro, organizeazã PROCEDURA
DE SELECÞIE ªI EVALUARE PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR
TEHNIC, în conformitate cu prevederile
OUG nr. 109/2011, aprobatã prin Legea nr.
111/2016 ºi HG nr. 722/2016- privind
guvernanþa corporativã a întreprinderilor
publice, prin selecþia/evaluarea candidaþilor.
Procedura de selecþie ºi de evaluare se
realizeazã cu respectarea principiilor liberei
competiþii, nedescriminãrii, transparenþei,
tratamentului egal ºi al asumãrii rãspunderii,
cu luarea în considerare a specificului
domeniului de activitate al SC CAO SA ºi
este publ icã pe site-ul societãþ i i
www.apaoradea.ro. 1. Atribuþii - raspunde
de exploatarea in conditii de eficienta
ridicata a intregului sistem de alimentare cu
apa si de canalizare in conditiile respectarii
si realizarii tuturor cerintelor impuse de
asigurarea calitatii serviciilor si protectiei
mediului, sanatatii si securitatii muncii -
asigura si raspunde de monitorizarea si
realizarea continuitatii calitative si cantitative
(24 ore din 24) a serviciilor prestate de
societate - asigura si raspunde de
respectarea intocmai a prevederilor
ROFAC, a l icentei de operator, a
contractului de delegare de gestiune pe linie
tehnica - determina necesarul de investitii,
reparatii si dotari si urmareste realizarea
acestora impreuna cu compartimentele de
specialitate - coordoneaza activitatea
Comisiei tehnice la elaborarea hotararilor cu
privire la avizare, teme de proiectare,
documentatii tehnice de achizitie prin
licitatie a lucrarilor, utilajelor si serviciilor -
coordoneaza, asigura si raspunde de
interventiile operative in caz de poluare si
situatii de urgenta - rãspunde de realizarea
programelor pentru: ext inderea ºi

îmbunãtãþirea serviciilor de alimentare cu
apã ºi canalizare, respectarea procedurilor
de lucru, organizarea în condiþii de eficienþã
a activitãþii societãþii cu respectarea tuturor
cerinþelor referitoare la asigurarea calitãþii
serviciilor ºi protecþiei mediului ºi sãnãtãþii ºi
securitãþii muncii - coordoneaza si raspunde
de implementarea programelor de investitii
cu finantare din buget si surse proprii -
coordoneaza din punct de vedere tehnic
implementarea programelor de investitii cu
finantare din fonduri externe - este
rãspunzãtor, în condiþiile legii, pentru modul
de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de
obligaþiile rezultate din Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciilor ºi în cel de
mandat; - rãspunde de respectarea
disciplinei de producþie, de realizarea
indicatorilor de performanþã 2. Beneficii
Candidatul selectat va avea un pachet
salarial în concordanþã cu responsabilitãþile
funcþiei de Director Tehnic, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 111/2016 pentru
aprobarea OUG nr. 109/2011 privind
guvernanþa corporativã a întreprinderilor
publice ºi în limitele maximale aprobate de
Adunarea Generalã a Acþionarilor Societãþii.
Remuneraþia Directorului Tehnic va fi
rezonabilã în raport cu alte companii de apã
similare. 3. Conditii de calificare: - Studii
superioare tehnice de lungã duratã (in
domeniul: constructii hidrotehnice, instalatii,
constructii civile, ingineria mediului,
mecanica, electrotehnica, energetica) -
Vechime in munca in specialitatea studiilor
de minim 10 ani - Experienta relevanta in
functii de conducere in cadrul unor
intreprinderi publice/private din domeniul
gospodãrir i i apelor - Cunoasterea
aprofundata a cadrului legislativ si de
reglementare a serviciilor in domeniul
alimentarii cu apa si de canalizare -
Competente profesionale ( planificare
strategica , managementul riscului ,
management de proiect , operarea si
dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa
, de canalizare si epurare) - Bune
competente interpersonale ( imagine ,
leadership , abilitati decomunicare , de
sustinere argumentata a opiniilor proprii , de
negociere , diplomatie , orientare spre
rezultate , gandire strategica , munca in
echipa ) - Nu a fost initiata si nu se afla in
desfasurare nicio procedura de natura
penala impotriva sa si nu are nici o
condamnare penala 4. Documente
necesare depunerii candidaturii: Candidatii
vor depune, conform instrucþiunilor de mai
jos, urmãtoarele documente: 1. Curriculum
vitae în format European insotit de
documente doveditoare 2. Cazier judiciar 3.
Declaraþie pe proprie rãspundere prin care
aplicantul va confirma cã nu a fost iniþiatã ºi
nici nu se aflã în desfãºurare procedurã de
naturã penalã împotriva sa 4. Rezultatele
demonstrate în activitatea anterioarã (

recomandari ) 5. Declaraþie pe proprie
rãspundere prin care candidatul este de
acord cu utilizarea datelor sale în scopul
procesului de recrutare ºi selecþ ie
CONFIDENTIALITATE Numele si
prenumele candidatilor, datele personale
ale acestora sau orice alte informatii care ar
putea sa duca la identificarea lor sau a caror
publicare ar putea sa le aduca vreun
prejudiciu de orice natura ar fi acesta, au
caracter STRICT CONFIDENTIAL si nu vor
fi comunicate decat reprezentantilor oficiali
ai Societatii. Candidaþii trebuie sã depunã
dosarele pânã în data de 01 octombrie 2020,
ora 15.00 României , la sediul societatii din
Oradea ( secretariat , cam. 1 ), str. Duiliu
Zamfirescu nr. 3 . Acestia vor prezenta
dovezi de validitate a informaþiilor din CV ºi
referinþe despre activitatea derulatã
(recomandari) . Durata mandatului
directorului tehnic este pânã în 31 august
2021. Dovezile de validitate a informatiilor
din CV vor fi semnate in nume propriu pentru
conformitate cu originalul . Documentele vor
fi depuse în plic închis , cu menþiunea:
Aplicaþie pentru poziþia Director tehnic al SC
Compania de Apã Oradea SA. Plicurile
ajunse dupã data ºi ora menþionate nu vor fi
luate în considerare. Candidaturile vor fi
depuse în limba românã. Interviul va avea
loc in data de 27.10.2020. Candidaþii
selectaþi vor fi anuntaþi telefonic despre ora
la care va avea loc interviul. *

LICEUL Waldorf Timiºoara,cu sediul în
Timiºoara,jud.Timiº,Uranus,nr.14,CUI
29126474,telefon/fax: 0256/482448, e-mail:
secretariat@waldorftm.ro,organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale vacante,aprobat prin
H.G.nr.286/2011,modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014,pe perioadã ne-
determinatã.Denumirea posturilor-2 posturi
îngrijitor,posturi contractuale. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii medii;-certificat de cali-
ficare;-vechime în muncã-vechime minim 3
ani.Data,ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului: 24.09.2020,ora 10.00,la Liceul
Waldorf Timiºoara.Proba pract icã-
24.09.2020,ora 10.00,la sediul Liceului
Waldorf Timiºoara;Proba interviu- 24.09.
2020, ora 11.00,la sediul Liceului Waldorf
Timiºoara.Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei.Date contact:Liceul Waldorf
Timiºoara, tel.0256/482448, secretariat@
waldorftm.ro. *

DIRECÞIA Judeþeanã de Stat ist icã
Vrancea,cu sediul în Focºani, str. Prof. Gh.
Longinescu,nr.2A,jud.Vrancea,organizeazã
concurs,pentru ocuparea urmãtoarelor 3
posturi contractuale,aprobat prin H.G.nr.
286/ 2011,modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014 ºi având în vedere

prevederile O.U.G.nr.22/2020 cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare. Denumirea
posturilor-expert IA (1 post),expert I (1 post)
ºi expert II (1 post) posturi vacante, con-
tractuale, pe perioadã determinatã.Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã,respectiv studii
superioare de lungã duratã,absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echivalentã în do-
meniul: ºtiinþe sociale,ºtiinþe inginereºti,
matematicã ºi ºtiinþele naturii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-7 ani-expert IA;-vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani-expert I;-vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupãrii postului- 6
luni-expert II.Data,ora ºi locul de des- fã-
ºurare a concursului:Proba scrisã:
23.09.2020, ora 10.00,la sediul instituþiei;
Proba interviu:25.09.2020,ora 10.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei.Date contact:Compartiment
Gestionare Resurse Umane ºi Con-
tabilitate, tel.0237227140. *

DIRECÞIA Judeþeanã de Stat ist icã
Argeº,cu sediul în Piteºti,str.Piaþa Vasile
Milea,nr.1,jud.Argeº,organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
vacante pentru funcþiile contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011,modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/ 2014:
Denumirea posturilor:1.Expert II,post
vacant, contractual,pe perioadã deter-
minatã (2 posturi) , (01.10.2020-
31.12.2021). Condiþ i i specif ice de
participare la concurs:- studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã,respectiv studii
superioare de lungã duratã,absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul: ºtiinþe sociale,ºtiinþe inginereºti,
matematicã ºi ºtiinþele naturii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei-1 an;-cunoaºterea reglementãrilor
naþionale ºi internaþionale în domeniul
statisticii agriculturii;-abilitãþi în operarea pe
PC desktop ºi tabletã;-disponibilitate de a se
deplasa pe teren.2.Expert debutant,post
vacant,contractual,pe perioadã determinatã
(3 posturi),(01.10.2020-31.12.2021).
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã,respectiv studii
superioare de lungã duratã,absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul:ºtiinþe sociale,ºtiinþe inginereºti,
matematicã ºi ºtiinþele naturii; -fãrã condiþii
de vechime;-cunoaºterea reglementãrilor
naþionale ºi internaþionale în domeniul
statisticii agriculturii;-abilitãþi în operarea pe
PC desktop ºi tabletã;-disponibilitate de a se
deplasa pe teren.Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:Proba scrisã-

23.09.2020,ora 10.00,la sediul Direcþia
Judeþeanã de Statisticã Argeº;Interviu-
24.09.2020,ora 10.00,la sediul Direcþia
Judeþeanã de Statisticã Argeº.Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de
15.09.2020,la sediul Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Argeº.Date contact:Gabriel
Cristian Mijloianu-Director Executiv-Direcþia
Judeþeanã de Statisticã Argeº,tel.:0248/
217211. *

CONSILIUL Local Þinteºti-Serviciul de
Salubrizare, cu sediul în Þinteºt i ,
str.Principalã, nr.277,jud.Buzãu, orga-
nizeazã concurs,pentru ocuparea a 2 (douã)
posturi contractuale,aprobat prin
H.G.nr.286/2011,modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014.Denumirea postului-
muncitor necalificat-2 (douã) posturi vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-medii/ generale/
profesionale;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã.Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:Proba scrisã:23.09.2020,ora
10.00,la sediul instituþiei;Proba interviu:
24.09.2020,ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact:secretariat, tel.0238/532070. *

COMUNA Valea Teilor, judeþul Tulcea,cu
sediul în Valea Teilor,str.Mihai Viteazu,
nr.24,jud.Tulcea,organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post contrac-
tual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014.Denumirea postului-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã-
administrator.Condiþ i i specif ice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii-absolvent cu diplomã de bacalaureat;
-vechime în muncã minim 1 an.Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:Proba
scrisã:23.09.2020,ora 10.00,la sediul
instituþiei;Proba interviu:24.09.2020,ora
12.00,la sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei .Date
contact:Compartiment resurse umane,dna
Nichifor Cristina,tel.0240541881. *

ESTE oferit spre ocupare un post pentru
funct ia de Administrator societate
comerciala - cod COR 242111 de catre
societateaONCO SYSTEMS S.R.L., cu
sediul in localitatea Bucuresti, Str. Ion
Urdareanu nr. 34, et. 4, camera 11, CUI
41447724. > > Persoanele interesate sunt
rugate sa transmita CV-urile la adresa de
email: sorena.viforanu@oncosystems.ro. >
> Interviurile vor avea loc Vineri, 04.09.2020
, orele 12:00 la sediul societatii. *

PROPUNERI AFACERI

INVENTOR, caut investitor experimentare
“Scafandru greu cu autonomie energetica&
mobilitate marite, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Electric SOLID-
STATE pentru Platforme Submerse”,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Valorificare Hidrogen
Sulfurat Maritim”-PROJECT, 4customers
office@ gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Generare Apa si
Irigare”-PROJECT, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Apa Zone
Desertificate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Contracarare
Imponderabilitate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Electro-
Space Mobile House”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Centru Comanda &
Control Aeropurtat”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “RADAR Opto-
Electronic Aeropurtat”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Space Iron & Steel
Industry”- PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Aero-Centru
Comanda si Control”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Aero-
Spital DE CAMPANIE”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Vila
Zburatoare”, 4customersoffice@gmail.com
, tel.0765.645.381**

TRADUCERI

TRADUC scrisori de afaceri si personale din
Franceza si Engleza in romana,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

BURSA MUNCII

ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

ELECTRONICE
VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**

INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatter ies.ro ,
tel.0722.500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE
SCRIERE, zece caractere pe marmura/
granit, 11 lei, 15 lei, romarmura.com.
Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colectie, 500 Lei, negociabil , tel.0723.
711.102**

COLECTII DIVERSE
CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei, negociabil
, tel.0723.711.102**

DIVERSE
COMUNICAT privind disponibilitatea
raportului semestrial Administratorul unic al
societãþii COMALIMENT RESITA S.A., cu
sediul social în Reºiþa, str. Horea, nr. 1, ap.
5, jud. Caraº Severin, înregistratã la O.R.C.
Caraº Severin sub nr. J11/276/1991, C.I.F.
RO1056760, prin prezentul comunicat
informeazã cã raportul semestrial aferent
perioadei 01.01.2020-30.06.2020 este
disponibil pe site-ul www.tctrust.ro,
secþiunea Informari – Raportari Financiare.
Administrator unic, Sames Elena. *

COMUNICAT privind disponibilitatea
raportului semestr ial Consi l iul de
Administraþie al societãþii REMARUL 16
FEBRUARIE S.A., societate administratã in
sistem unitar, inregistratã la Oficiul
Registrului Comerþului de pe langã
Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992,
cod de identificare fiscalã 201373, cu sediul
in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr.
2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris

ºi vãrsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, prin
prezentul comunicat informãm cã raportul
semestrial aferent perioadei 01.01.2020-
30.06.2020 este disponibil începând cu data
de 31.08.2020 pe site-ul societãþ i i
www.remarul.eu si la link-ul de mai jos.
Preºedintele Consiliul de Administraþie,
Calin Mitica. *

NOTA de informare catre investitorii
Fondului Deschis de Investitii PISCATOR
EQUITY PLUS Fondului Deschis de
Investitii AUDAS PISCATOR Fondului
Deschis de Investitii MONOLITH Fondului
de Investitii Alternative HERMES Fondului
de Investitii Alternative HERALD Fondului
de Investitii DCP INVESTITII Fondului de
Investitii MICHELANGELO Fondului de
Invest i t i i ATLAS EUROPEAN PRO-
PERTIES FUND SAI ATLAS ASSET
MANAGEMENT S.A. în cal i tate de
administrator al Fondurilor Deschise de
Investitii PISCATOR EQUITY PLUS,
AUDAS PISCATOR, MONOLITH si a
fondurilor de investitii alternative HERMES,
HERALD, DCP INVESTITII, MICHE-
LANGELO, ATLAS EUROPEAN
PROPERTIES FUND informeaza investitorii
cu privire la publicarea rapoartelor aferente
semestrului 1 al anului 2020 în Buletinul

A.S.F. ºi pe site-ul www.atlas-am.ro.
Rapoartele pot fi procurate si la cerere,
gratuit, de la sediul societãþii de administrare
din Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti
–Ploiesti nr. 7A Etaj 6 biroul 1. *

S.C STEHOS ACERO S.R.L , titular al
proiectului, HALA PENTRU PRODUCTIE SI
DEPOZITARE PLASA SUDATA CU
BIROURI P+1E, IMPREJMUIRE SI
UTILITATI , anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare. NU SE
SUPUNE EVALUARII DE IMPACT
ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADEC-
VATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA
CORPURILOR DE APA. de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul HALA PENTRU
PRODUCTIE SI DEPOZITARE PLASA
SUDATA CU BIROURI P +1E, IMPREJ-
MUIRE SI UTILITATI, propus a fi amplasat
in CHITILA, STR. PADURII, NR.
50(T42,P183/24, ILFOV. Proiectul acordului
de mediu si informatiile relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate la sediul
Agent iei pentru Protect ia Mediului
Ilfov:Bucuresti, sector 6 , Aleea Lacul Morii,
nr.1, in zilele de Luni-Joi, intre orele

9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa
de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/
contestatiile publicului se primesc la sediul
A.P.M. Ilfov – Bucuresti , sector 6 , Aleea
Lacul Morii, nr.1, in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului. *

ANUNT PUBLIC 3 S.C. PRIME EQUITY
S.R.L. cu sediul social în Municipiul
Bucureºti, sector 1, Bulevardul Nicolae
Bãlcescu, nr. 35AE, titular al Planului
Urbanistic Zonal – Imobil rezidenþial cu
funcþiuni complementare – Piaþa Presei
Liber nr. 1, NC 234531, Sector 1, Mun.
Bucureºti, în suprafaþã totalã de 1 905 mp,
anunþã publicul interesat asupra parcurgerii
etapei de încadrare ºi luãrii deciziei privind
necesitatea efectuãrii evaluãrii de mediu
pentru planul propus în cadrul ºedintei
Comitetului Special Constituit din data de
31.08.2020. Comentariile privind decizia
etapei de încadrare se primesc în scris la
sediul A.R.P.M. Bucuresti, în termen de 10
zile calendaristice de la publicarea
anuntului. *

CRETEANU SORIN si S.C. AVIATORILOR
58 PROIECT S.R.L. avand sediul in str.
Calea Grivitei, nr.136, Sector 1, Bucuresti,

titular al planului/programului PUZ -IMOBIL
LOCUINTE COLECTIVE, BIROURI,
SERVICII, 2S+P+3E+4ER din localitatea:
Bucuresti, Bdul.Aviatorilor nr. 58, Sector 1
anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de mediu
pentru planul/programul mentionat si
declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului/programului poate fi
consultata la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul
Morii nr 1, sector 6, Bucuresti, de luni pana
joi intre orele 9.00- 13.00. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la
sediul APM Bucuresti (tel 0374416122,
0374416128, 0374416120), in termen de 15
zile de la data publicarii anuntului. *
ANUNÞ publ ic. În conformitate cu
prevederi le Ordonanþei de Urgenþã
nr.195/2005 privind protecþia mediului,
aprobatã cu modificãri ºi completãri de
Legea nr.265/2006 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi ale Ordinului
ministrului mediului ºi dezvoltãrii durabile
nr.1798/2007, cu modificãri ºi completãri,
SC Azochim SRL, cu sediul în ªos.
Bucureºti-Giurgiu, nr.103, Camera 1, Sat
Cãlugãreni, Comuna Cãlugãreni, judeþul

(continuare în pagina 6)
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Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

ANUNTURI DIVERSE

Giurgiu, depune la APM Teleorman,
documentaþia necesarã obþinerii autorizaþiei
de mediu pentru activitãþile: Comerþ cu
ridicata al produselor chimice (cod
CAEN-4675); Depozitãri (cod CAEN-5210),
desfãºurate în Strada Oltului nr.59, hala
nr.9, Municipiul Roºiori de Vede, judeþul
Teleorman. Informaþii privind impactul
potenþial asupra mediului al activitãþii pentru
care se solicitã emiterea autorizaþiei de
mediu pot fi consultate la sediul APM
Teleorman, zilnic între orele 8.00-16.00-
luni-joi/8.00-14.00 vineri. Observaþiile,
sugestiile, propunerile publicului se primesc
în scris, la sediul APM Teleorman din
municipiul Alexandria, str.Dunãrii, nr.1. *
COMUNICAT: Informãm investitorii ºi
acþionarii societãþii cã,în conformitate cu
prevederile Regulamentului nr.5/2018
art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2020
al BUCOVINA SA a fost transmis cãtre
A.S.F. ºi B.V.B-Piaþa ATS. Acest raport
poate fi consultat la cerere la sediul societãþii
din str.Humorului,nr.62,Comuna ªcheia,
jud.Suceava,pe website-ul societãþii
www.bucovina-sa.ro sau la adresa
www.bvb.ro la simbolul BUCS.Informaþii
suplimentare la tel.0230526550-între orele
09:00-14:00.Preºedinte CA. Ing.ªtefu
Dãnuþ. *
LICHIDATORUL judiciar C.I.I Iacob Lorena
notificã deschiderea procedurii simplificate
a insolventei impotriva societatii PORT
PREST SERVICES S.R.L, dosar
nr.4149/118/2020, Tribunal Constanta.
S-au f ixat urmãtoarele termene:
24.09.2020-termen limitã depunere
declaraþii creanþã; 02.10.2020 termen limitã
comunicare tabel preliminar; 27.10.2020
termen limitã afiºare tabel definitiv. *
ADMINISTRATORUL judiciar al Antostar
Aliment SRL, dosar nr.5404/118/2019
Tribunalul Constanta, anunta deschiderea
procedurii generale a insolventei prevazuta
de legea nr.85/2014 la data de 18.08.2020 si
stabilirea urmatoarelor termene limita:
02.10.2020 inregistrare creante, 22.10.2020
tabel preliminar, 16.11.2020 tabel definitiv,
27.10.2020 sedinta adunarii creditorilor. *
KRONOS INSOLV SPRL, lichidator judiciar
al EFIMERIS SERVICES S.R.L., cu sediul in
Constanþa, str.Ion Roata, Nr.3,etj.2,
jud.Constanþa, inmatriculata la Registrul
Comertului sub nr. J13/566/2008, CUI
23317025, notifica creditorilor deschiderea
procedurii falimentului prin Sentinþa Civilã
nr.768/10.08.2020, dosar 6702/118/2016,
Tribunalul Constanþa. Termene limitã:
24.09.2020 înregistrare creanþe nãscute în
cursul procedurii, 23.10.2020 întocmire
tabel suplimentar al creanþelor, in termen de
7 zile de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar, se vor depune contestaþii,
20.11.2020- întocmire tabel definitiv
consolidat. Termen de judecata 09.11.2020,
ora 8:30,completul F6. *
SC LUCIDIUS SRL,avand sediul/domiciliul
in Bucuresti, str.Radovanu, nr.5, bl.41, sc.1,
et.4, ap.24, sect.2, titular al planului/
programului “PUZ- CONSTRUIRE HALA
DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE
NEPERISABILE, ANEXE SI UTILITATI”
amplasat in Afumati, T102, P388/48, lot-2,
Ilfov, anunta publicul interesat asupra
parcurgerii etapei de incadrare in cadrul
sedintei Comitetului Special Constituit din
data de 13.05.2020, urmand ca
planul/programul propus sa fie supus
procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc
in scris la sediul A.P.M.I l fov, (tel
021/430.15.23, 0767.583.702), in termen de
10 zile calendaristice de la publicarea
anuntului. *
CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**
COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoffice@gmail.com , tel.
076.645.381**
ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
ÎN temeiul prevederilor Actului Constitutiv al
SC SOMET SA ºi în conformitate cu pre-
vederile din Legea 31/1990 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Preºedintele
Consiliului de Administraþie Dl. Ing. Stanciu
Marian ªtefan, convoacã Adunarea
Generalã Extraordinarã a acþionarilor Somet
SA pentru data de 01.10.2020, ora 14.00, la
sediul societãþii din Bucureºti, B-dul.
Th.Pal lady, nr.133B, sector 3, cu
urmãtoarea ordine de zi, cu data de referinþã
pentru acþionarii înscriºi pânã la data de

05.09.2020: 1.Aprobarea constituirii unei
societãþi cu rãspundere limitatã în care
SOMET SA va deþine calitatea de asociat,
participarea SOMET SA la capitalul social al
societãþii înfiinþate fiind de 70% din total pãrþi
sociale, societatea nou constituitã urmând a
avea sediul în mun.Bucureºt i ,
B-dul.Theodor Pallady, nr.133B, sector 3;
2.Aprobarea mandatãrii dlui Preºedinte al
Consiliului de Administraþie SOMET SA sã
întocmeascã ºi sã semneze Actul constitutiv
al societãþii cu rãspundere limitatã, sã
numeascã administratorul ºi durata
mandatului acestuia, sã stabileascã
capitalul social al societãþii cu rãspundere
limitatã, obiectul principal ºi obiectele
secundare de activitate, precum ºi sã
reprezinte, sã decidã ºi sã semneze în
numele ºi pe seama Societãþii SOMET SA,
în condiþiile legii, orice clauzã a Actului
constitutiv sau orice alte documente, sã
efectueze personal sau prin mandat orice
demers în relaþia cu instituþii sau terþi în
legãturã cu operaþiunile privind constituirea
ºi funcþionarea societãþii cu rãspundere
limitatã, sã dea ºi sã primeascã toate
declaraþiile aferente înfiinþãrii societãþii
menþionate ºi sã rezerve denumirea firmei,
dupã caz. 3.Mandatarea unei persoane sã
îndeplineascã toate formalitãþile privind
înregistrarea Hotãrârii AGEA ce va fi
adoptatã la Oficiul Registrului Comerþului ºi
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, precum ºi sã obþinã
documentele aferente eliberate de ORC. În
cazul în care la prima convocare nu vor fi
îndeplinite prevederile legale, Adunarea
Generalã se va reprograma în acelaºi loc ºi
cu aceeaºi ordine de zi pe data de
02.10.2020, ora 14.00. *

LICITATII
LICHIDATORUL judic iar al BRC
BUSINESS GROUP S.R.L. – in faliment,
vinde prin licitaþie publicã cu strigare în data
de 04.09.2020, ora 12.00, urmatoarele
active situate în Complexul ”Citadella Titan”:
8 parcãri exterioare în suprafata 12
mp/fiecare la preþul de 2.500 euro +
TVA/parcare, 35 parcãri subterane în
suprafata 11.50 mp/fiecare la preþul de
3.500 euro + TVA/parcare. Pretul de
achizitie al caietelor de sarcini este de 180
de lei + TVA pentru o parcare exterioara, 225
de lei + TVA pentru o parcare subterana .
Informaþii la tel: 0728.921.211. *
ANUNÞ de vânzare CERES INSOLV SPRL
in calitate de lichidator judiciar al MAJESTIC
PRINT SRL conform incheierii din data de
20.11.2018, pronuntata de catre Tribunalul
Bucuresti Sectia a-VII-a Civila, în dosarul nr.
19537/3/2018, anunþã organizarea de
licitatii publice pentru valorificarea bunurilor
aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv:
NNr. crt Denumire Nr bucati Valoare de piata
Euro/per bucata 1. HALA 1 18.900 2.
ROLAND 300 masina tipografica 1 32.238 3.
Masina de produs placi si clisee tipografice 1
4.500 4. Masina de ambalat tip BISOT 3040
1 480 5. Masina legat carti 1 750 6. Aparat
biguit, microperforat, taiat 1 900 7. Uscator
aer friulair act 18 1 450 8. Masina de gaurit 1
1.110 9. Masina de gaurit tip PB04 1 1.110
10. Masina ELDE inclus spira metalica
inchis 1 1.050 12. Masina de indoit cu grup
supl imentar 1 690 19. Camere
supraveghere 4 30 24. Imprimanta Epson
stylus 7800 1 129 25. Masa birou 6 7 27.
Multifunctional Minolta Bizhub 350 1 75 28.
Compresor+Butelie aer comprimat-se vinde
la pachet cu masina tipografica Roland 300
1 840 Preturile nu includ TVA. Licitatia va
avea loc in data de 03.09.2020, ora 1100 la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureºti,
str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et, 4, modul
19, sector 3. In caz de neadjudecare,
licitatiile vor avea loc in urmatoarele date :
10.09.2020, 17.09.2020 si 24.09.2020, la
aceeasi ora si in acelasi loc, pornind de la
acelasi pret. Documentele pentru
participare la licitatie trebuie depuse la
sediul lichidatorului judiciar pana cel tarziu in
ziua lucratoare anterioara desfasurarii
licitatiei, ora 1400 . Caietul de sarcini poate fi
achiziþionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Preþul caietului de sarcini este de
2.000 lei + TVA. Pentru participare la licitaþie
se va achita o garanþie 10% din valoarea de
pornire la licitatie a bunurilor licitate.
Garanþia de participare la licitaþie poate fi
depusã în contul de insolvenþã
RO69BREL0002001978740100 deschis la
Libra Internet Bank-Sucursala Pantelimon,
beneficiar: MAJESTIC PRINT (in faliment, in
bankruptcy, en *
COMCAS LJ 2000 SPRL, lichidator judiciar,
cu sediul in Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr.
13, anunþã vânzarea bunurilor : - toaletã
ecologicã vidanjabilã -2.304,52 lei -
container - 4.805,9 lei - trei celule de medie
tensiune la preþul total de 390.142,01 lei - 4
copiatoare ºi o imprimantã Plotter în valoare
totalã de 7.708,8 lei . -bunuri papetãrie-în

valoare totalã de 4.992 lei . - teren situat în
Satu Mare, str. Gh. Bariþiu , CF 158107 -în
suprafaþã de 3.156 mp - 327.341,17 lei .
Preþuri le nu includ TVA. Informaþi i
suplimentare se pot obþine la sediu sau
telefon 0261711516. *
„SC ODEM INVESTMENT SRL prin BFJ
Consulting Group SPRL, valorifica prin
licitaþie publica teren extravilan 20.000 m2
situat în loc. Sãruleºti, jud. Cãlãraºi la preþul
de 17.220 EURO (exclusiv TVA). Licitaþia va
avea loc la data de 18.09.2020, ora 17:00,
cu repetare la data de 25.09.2020, ora
17:00, cu repetare la data de 02.10.2020,
ora 17:00, cu repetare la data de
09.10.2020, ora 17:00, cu repetare la data
de 16.10.2020, ora 17:00 la sediul
lichidatorului judiciar din str. Negoiu nr. 8, bl.
D 14, sc 2, et. 2, ap. 30, sector 3 Bucureºti.
Caietul de sarcini se poate procura de la
sediul lichidatorului judiciar dupã achitarea
costului acestuia în valoare de 1000 RON.
Participarea la licitaþie este condiþionatã de
achitarea taxei de participare, a caietului de
sarcini ºi a unei cauþiuni de cel puþin 10% din
preþul de pornire a licitaþiei pentru bunul
imobil pe care intenþioneazã sã îl cumpere.
Informaþii, E-mail: office@bfj.ro, https:/
/www.licitatii-insolventa.ro/” *

1. Informaþii generale privind autoritatea
contractantã, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax
ºi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraºul Sinaia cu sediul în Sinaia,
cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47,
judeþul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon
0244/311788, int. 113 si 114, fax: 0244 314
509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro,
e-mail persoana de contact: ilie.voicu@
primaria-sinaia.ro 2. Informaþii generale
privind obiectul închirierii, în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie închiriat: Licitaþie publicã
pentru închiriere teren în suprafaþã de 27
mp, proprietate privatã a Oraºului Sinaia,
situat în intravilanul Oraºului Sinaia, bd.
Ferdinand FN. Închirierea se face conform
art. 332-348 din OUG. 57/2019, ºi conform
Hotãrâri i Consi l iului Local nr. 128/
14.08.2020. 3. Informaþi i pr ivind
documentaþia de atribuire: se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: La cerere, de la
sediul instituþiei, Serviciul Urbanism ºi
Cadastru. 3.2. Denumirea ºi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
proprietarului, de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire: Se
poate obþine de la Serviciul Urbanism ºi
Cadastru din cadrul Primãriei Oraºului
Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, judeþul Prahova.
3.3. Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Dacã se ridicã de la sediul instituþiei:
300 lei / exemplar, ce se achitã la caserie.
3.4. Datã l imitã privind sol ic i tarea
clarificãrilor: 23.09.2020, ora 10.00. 4.
Informaþii privind ofertele: 4.1. Data limitã de
depunere a ofertelor: 01.10.2020, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primãria Oraºului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47,
parter, registratura. 4.3. Numãrul de
exemplare în care trebuie depusã fiecare
ofertã: într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5. Data ºi locul la care se va
desfãºurã sedinþa publicã de deschidere a
ofertelor: 01.10.2020, ora 12.00, Primãria
Oraºului Sinaia Bd. Carol I, nr. 47, judeþul
Prahova, sala 1, etaj 1. 6. Instanþa
competentã în soluþionarea litigiilor apãrute
ºi termenele pentru sesizarea instanþei:
Secþia de Contencios Administrativ a
Tribunalului Prahova, Ploieºti, str. Vãleni nr.
44, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/
529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro 7.
Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instanþele abilitate, în vederea publicãrii:
28.08.2020. *
„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC ATELIERELE CENTRALE SA
Criscior organizeazã licitaþie publicã în data
de 24.09.2020, ora 1200, la sediul din Deva,
str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru
vânzarea urmãtoarelor active: HALÃ
TURNÃTORIE (TEREN + CONSTRUCÞII)
CF 60282 CRISCIOR Imobilul este înscris în
CF 60282 Criscior ºi este situat în sat
Criºcior, str. Uzinei, nr. 1, jud. Hunedoara,
fiind compus din teren intravilan în suprafaþã
de 8.139 mp din acte ºi 8.165 mp mãsurat ºi
construcþiile: halã turnãtorie, cale de rulare,
post transformare ºi platformã betonatã.
Preþul de pornire este de 531.000 lei, cu
scut ire de tva. SEDIU (TEREN +
CONSTRUCÞII) CF 60276 CRISCIOR
Imobilul este înscris în CF 60276 Criscior ºi
este situat în sat Criºcior, str. Uzinei, nr. 1,
jud. Hunedoara, fiind compus din teren
intravilan în suprafaþã de 4.190 mp din acte
ºi 4.204 mp mãsurat ºi construcþii: clãdire
administrativã, casã poartã, clãdire

productie – halã lãcãtuºãrie, magazie
produse f ini te ºi c lãdire f ierãstrãu
mecanic.Preþul de pornire este de 522.200
lei, cu scutire de tva. CASÃ POARTÃ
(TEREN + CONSTRUCÞII) CF 60283
CRISCIOR Imobilul este înscris în CF 60283
Criscior ºi este situat în sat Criºcior, str.
Uzinei, nr. 1, jud. Hunedoara, fiind compus
din teren intravilan în suprafaþã de 3.105 mp
din acte ºi 3.116 mp mãsurat, ºi construcþie
casã poartã. Preþul de pornire este de
30.520 lei, exclusiv tva. TEREN +
CONSTRUCÞII CF 60285 CRISCIOR
Imobilul este înscris în CF 60285 Criscior ºi
este situat în sat Criºcior, str. Uzinei, nr. 1,
jud. Hunedoara, fiind compus din teren
intravilan în suprafaþã de 4.489 mp din acte
ºi 4.504 mp mãsurat, ºi construcþii: rampã
beton, ºopron ºi 3 magazii. Preþul de pornire
este de 76.400 lei, exclusiv tva. Garanþia de
participare la licitaþie este de 10% din preþul
de pornire a activului licitat. Caietul de
sarcini ºi orice informaþii sunt la dispoziþia
eventualilor cumpãrãtori la tel 0254.226006
sau 0741018059, precum ºi pe e-mail la
insolventconsult@gmail.com.” *

EURO INSOL S.P.R.L., in calitate de
lichidator judiciar al debitorului GRENOUI
INVESTMENT SA, CIF 17683188, invita
persoanele interesate sa participe la licitatia
publica competitiva, cu strigare, cu pret in
urcare, pentru vanzarea in bloc a activelor
proprietatea debitorului falit, astfel: I. dotari
ale proprietatilor imobiliare tip aparta-
ment/casa (mobilier, aparatura electronica
si electrocasnica) apartinand debitorului falit
GRENOUI INVESTMENT SA din cadrul
ansamblurilor rezidentiale Cosmopolis,
Rose Graden, Green Lake, Felicity si
Primavara, vanzare in bloc, la pretul de
pornire de 339.606 lei, fara TVA. Cuantum
Caiet de sarcini: 10.000 lei, fara TVA. Lici-
tatia va avea loc in 09.09.2020, ora 14,30, la
sediul ales al lichidatorului judiciar Euro Insol
SPRL din Bucuresti, Cladirea Opera Center,
Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5.
Inscrierea la licitatie este conditionata de
procurarea Caietului de sarcini si de
depunerea unei garantii de participare in
valoare de 10 % din pretul de pornire al
licitatiei. Caietul de sarcini, ce cuprinde toate
informatiile cu privire la licitatia organizata
poate fi procurat de la sediul lichidatorului
judiciar. Ofertele de participare la licitatie se
vor depune pana la ora 14.30, cu cel putin 48
de ore inainte de data si ora licitatiei. In caz
de neadjudecare, licitatia se va relua in
16.09.2020, ora 14.30, in aceleasi conditii.
Persoanele interesate pot obtine informatii
suplimentare la telefoanele: 021/335.45.09
si 0725.154.002 *

EURO INSOL S.P.R.L., in calitate de
lichidator judiciar al debitorului TOPO
CAPITAL CORPORATION SRL, CIF
18752626, invita persoanele interesate sa
participe la licitatia publica competitiva, cu
strigare, cu pret in urcare, pentru vanzarea
in bloc, a activelor proprietatea debitorului
falit, astfel: I. dotari ale proprietatilor
imobil iare tip apartament (mobil ier,
aparatura electronica si electrocasnica)
apartinand debitorului falit TOPO CAPITAL
CORPORATION SRL – din cadrul
ansamblului rezidential QUADRA PLACE,
vanzare in bloc, la pretul de pornire de
23.546,7 lei, fara TVA. Cuantum Caiet de
sarcini: 2.500 lei, fara TVA. Licitatia va avea
loc in 09.09.2020, ora 14,00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar Euro Insol SPRL din
Bucuresti, Cladirea Opera Center, Str.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5.
Inscrierea la licitatie este conditionata de
procurarea Caietului de sarcini si de
depunerea unei garantii de participare in
valoare de 10 % din pretul de pornire al
licitatiei. Caietul de sarcini, ce cuprinde toate
informatiile cu privire la licitatia organizata
poate fi procurat de la sediul lichidatorului
judiciar. Ofertele de participare la licitatie se
vor depune pana la ora 14.00, cu cel putin 48
de ore inainte de data si ora licitatiei. In caz
de neadjudecare, licitatia se va relua in
16.09.2020, ora 14.00, in aceleasi conditii.
Persoanele interesate pot obtine informatii
suplimentare la telefoanele: 021/335.45.09
si 0725.154.002. *

ANUNÞ NR.429/31.08.2020: Lichidatorul
judiciar C.I.I. CIOCÃNEL ION, al S.C. STAD
SA, J15/262/1991- C.U.I. 911990, societate
în faliment conform Legii nr.85/2006, dosar
nr.5848/120/2011, organizeazã în
continuare licitaþie publicã deschisã cu
strigare/negociere directã, în vederea
valorificãrii la preþuri de lichidare a
urmãtoarelor bunuri din patrimoniul
societãþi i :Bunuri mobile: -calculator
personal -2 buc. x 290 lei= 580 lei plus TVA;-
imprimantã -3 buc.x 160 lei= 480 lei plus
TVA;- copiator- 1 buc.= 520 lei plus TVA;-
fax –1 buc= 110 lei plusTVA; -birou negru=2
buc. x 120 lei= 240 lei plus TVA;- dulap
negru =3 buc x 300 lei= 900 lei plus TVA.
Preþ total 2.830 lei, exclusiv TVA, calculat în
condiþiile legii.Vânzarea se va face în bloc
ºi/sau la bucatã, prin licitaþie publicã
deschisã cu strigare ºi/sau negociere
directã, care va avea loc în data de

10.09.2020, Orele 14:00, la adresa
lichidatorului judiciar din Târgoviºte, B-dul
Independenþei nr.30, Bloc 1IUP, Ap.49, jud.
Dâmboviþa ºi se va repeta pe: 17,
24.09.2020, 01, 08, 15, 22, 29.10.2020, 05,
12, 19, 26. 11.2020 , în acelaºi loc ºi la
aceeaºi orã, pânã la epuizarea stocului. Toþi
cei care posedã un drept real asupra
bunurilor scoase la vânzare, au obligaþia sub
sancþiunea decãderii, sã facã lichidatorului
dovada acestuia pânã în preziua licitaþiei. În
vederea participãrii la licitaþie/vânzare prin
negociere directã, ofertanþii vor achiziþiona
caietul de sarcini ºi vor depune cu cel puþin o
zi înainte de data licitaþiei o cauþiune
reprezentând 10% din preþul de pornire al
licitaþiei, plata urmând a fi fãcutã în contul de
l ichidare nr. RO63BTRLRONCRT
0378490001, deschis de lichidatorul judiciar
pe numele SC STAD SA la Banca
Transilvania Sucursala Târgoviºte. Relaþii
suplimentare la lichidator- C.I.I. Ciocãnel
Ion, cu adresa de corespondenþã în
Târgoviºte, B-dul Independenþei, nr.30, bloc
1 IUP, ap.49, mobil:0787826237, e-mail:
stefjus_lichidare@yahoo.com, adresã web:
www.stefjus.ro. Lichidator judiciar. C.I.I.
Ciocãnel Ion. *

LICHIDATORUL judiciar al debitoarei
ECOMED INTERNATIONAL SRL,
organizeaza in datele 17.09.2020,
24.09.2020, 01.10.2020, 08.10.2020,
15.10.2020 si 22.10.2020 ora 14:00, licitatie
publica deschisa in vederea valorificarii
bunurilor debitoarei. Pentru bunurile:
Pavilion administrativ, Centrala termica C3,
Sopron C4, Masina automata prelucrat lemn
WIMA, Echipament supraveghere, Masina
de brichetat ALWO, licitatiile vor incepe de la
valoarea de evaluare redusa cu 35%. Pentru
bunurile: Mobilier birouri, Aparatura birouri,
Hala industriala C1, Sopron C5, Vestiar
C6/C7, Castel apa C8, Cabina poarta C9,
Pompa INDM Up-S50-60, Arbore POT cutit
UMARO, Masina alimentare UMARO,
Presa hidraulica, Fierastrau circular,
Agreagat fierastrau circular, Masina de lipit
panze, Aspirator industrial Negoce 2 buc,
Drujna IMEX, Masina de slefuit, Echipament
de exhaustare, Compresor industrial
CEV500/11REZ AE METEOR, Variator de
frecventa energie electrica, Masina de
slefuit Carla, Masina de ascutit IPEMA si
Pistol pneumatic cui, licitatiile vor incepe de
la valoarea rezultata din eveluare. Pentru
participarea la licitatie trebuie constituita o
garantie de 10% din valoarea de incepere a
licitatiilor. Licitatiile se vor desfasura in
Bucuresti, str. Eroii Sanitari nr.37, sector 5.
Documentatia de participare poate fi
achizitionata la pretul de 300 ron. Informarii
suplimentare la telefon 0213350388. *

OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A.
C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizeaza
in data de 15.09.2020 orele 09,00 la biroul
lichidatorului din Iasi, str. Grigore Ureche
nr.3, bl. Gh. Sontu, parter, jud. Iasi, licitatie
pentru vanzarea activului -Punct de lucru
Iasi -FABRICA DE PRODUSE LACTATE
IASI, din Iasi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iasi
(cladiri administrative, magazii, spalatorie,
bazine, posturi de echipamente electrice
etc) situata pe un teren in suprafata totala de
16.080,39 mp, pretul total de pornire al
licitatiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile
imobile se vand in bloc. Pretul exprimat mai
sus nu contine TVA. Detalii pe site-urile
www.omega-sprl . ro si www.l ic i tat i i -
insolventa.ro. Persoana de contact dl. Ionita
Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09,00-15,00. *

AS INSOLV SPRL, lichidator judiciar al S.C.
AGER CONSTRUCT S.R.L., organizeaza in
fiecare zi de luni ora 15.00, licitatie in
vederea valorificarii atelierului reparatii
tronson A si B situat in Saturn, suprafata utila
804 mp, la pretul redus de 44.000 euro.
Relatii la telef.0724.218.261. *

ANUNÞ LICITAÞIE Subscrisa CITR Filiala
Timiº SPRL, cu sediul în Timiºoara, jud.
Timiº, str. Amurgului nr. 1, et. 1,
înmatriculatã la Registrul Formelor de
Organizare al U.N.P.I .R. sub nr.
2B0389/03.06.2009, având CUI 25757880,
în calitate de lichidator judiciar al SC AVA
TOUR S.R.L. - în faliment, in bancruptcy, en
faillite, cu sediul în Arad, Calea Bodrogului
FN, jud. Arad, având cod unic de înregistrare
12877108, înmatr iculatã la Ofic iul
Registrului Comerþului de pe lângã
Tribunalul Arad sub nr. J02/192/2000,
conform A.G.C. din data de 04.08.2020,
organizeazã licitaþia publicã cu strigare
pentru valorificarea urmãtoarelor active : 1.
Halã producþie ºi corp administrativ, s.c.
1278mp, situate în Arad, zona Liberã, Aleea
Aeroport nr.13 - CF 310359 Arad , CF
310389 ºi bunuri mobile locate în imobil, cu
vânzare la pachet – la preþul de 107.959,82
Euro exclusiv TVA; 2. Teren extravilan situat
în punctul de frontierã Urziceni, 11.147 mp -
CF 100006 – la preþul de 5.310,00 Euro
exclusiv TVA; 3. Magazin in sistem Duty
Free, s.c. 234mp, s?i teren aferent 1.000 mp
situate în Halmeu, str. N.Titulescu, Zona
Vãmii - CF 100268, CF 100267, CF1000350
ºi bunuri mobile locate în imobil, cu vânzare
la pachet – la preþul de 5.011,79 Euro

exclusiv TVA; 4. Teren extravilan situat
înainte de punctul de frontierã Moravit?a,
2.500mp – CF 400244 Dejan - la preþul de
787,50 Euro exclusiv TVA; 5. Dacia Solenza
AR 16 VPI – la preþul de 157,50 Euro
exclusiv TVA. Notã: cu privire la regimul TVA
se vor aplica prevederile legale în vigoare
Persoanele interesate înþeleg cã certificatul
energetic urmeazã a se elabora pe
cheltuiala acestora, dupã declararea
acestora în calitate de câºtigãtori ai licitaþiei,
urmând a se stabili performanþa energeticã
a clãdirii/unitãþii de clãdire prin urmãtorii
indicatori de performanþã: a) clasa
energeticã; b) consumul total specific de
energie primarã; c) indicele de emisii
echivalent CO_2; d) consum total specific de
energie din surse regenerabile. Licitaþia va
avea loc prin mijloace de comunicare la
distanþã. Pentru Activul 4, licitaþia va avea
loc în data de 10.09.2020 ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Timisoara, str.
Amurgului, nr.1, etaj 1, jud. Timis. În cazul
neadjudecãrii activelor, se va organiza o alta
ºedinþa de licitaþie în data de 17.09.2020,
24.09.2020, 01.10.2020 la aceeaºi orã ºi
locaþie ºi în aceleaºi condiþii. Pentru Activele
1, 2, 3, respectiv activul 5, licitaþia va avea
loc în data de 10.09.2020 ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Timisoara, str.
Amurgului, nr.1, etaj 1, jud. Timis. În cazul
neadjudecãrii activelor, se va organiza o alta
ºedinþa de licitaþie în data de 24.09.2020 la
aceeaºi orã ºi locaþie ºi în aceleaºi condiþii.
Caietele de sarcini pot fi achiziþionate de la
sediul menþionat mai sus iar documentaþia
de înscriere la licitaþie va trebui depusã pânã
cel târziu cu 24 de ore anterior orei la care
este stabilitã licitaþia la sediul lichidatorului
judiciar din Timisoara, str. Amurgului, nr.1,
etaj 1, camera 8,9, jud. Timis. Condiþiile pe
care trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii
pentru participarea la licitaþie, sunt precizate
în Regulamentul cuprinzând instrucþiunile
de desfãºurare a licitaþiei. Informaþii
suplimentare se pot obþine la telefon:
0757.040.521, e-mail: andrei.iovan@citr.ro,
sau pe site-ul sales.citr.ro. *
SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, in calitate de lichidator judiciar al
BATU TRADING SRL, cu sediul în Bucureºti
Sectorul 2, Sos. Fundeni, Nr.215, demisol,
avand CUI 11323520, J40/12790/1998,
anunta scoaterea la vanzare in bloc a
bunurilor mobile de natura stocurilor con-
stand: 1.116 geamuri auto (din care:
identificate 576 repere uzate cu ambalaj
deteriorat, sau fara ambalaj, zgariate;
neidentificate 526 repere fara etichetecu
ambalaj deteriorat sau fara ambalaj,
zgariate; produse sparte 14 repere) la pretul
total de 12.801,50 lei exclusiv tva.Prima
vanzare a bunurilor se va organiza in data de
08.09.2020, ora 12.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunurile nu se
vor vinde la primul termen de licitatie, se vor
organiza alte 3 sedinte de licitatie,
bisaptamanale, in datele de 10.09.2020,
15.09.2020, 17.09.2020 la aceeasi ora si in
aceleasi conditii.. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 031.805.21.25. *
DE vanzare:.mijloc de transport: autoturism
marca Suzuki Swift, an fabricatie 2012,
benzina, numar de inmatr iculare
B-222-AYO, serie de sasiu TSMNZC
72S00166342, culoare verde, in stare de
functioare, avariata bara dreapta spate,
spoiler stanga fata zgariat, portiera dreapta
spate prezinta zgarieturi, km 54.738 – la
pretul de 15.720 lei exclusiv TVA si mijloc de
transport: autoturism marca Wolkswagen
Tiguan, an fabricatie 2010, numar de
inmatriculare B-23-LWM, serie de sasiu
WVGZZZ5NZAW111579, culoare: rosie,
motorizare: diesel, in stare de functioare, km
89.197 – la pretul de 30.480 lei exclusiv
TVA.. Precizam faptul ca asupra bunurilor
mobile mai sus mentionate s-a instituit
sechestrul penal in vederea confiscarii
speciale de catre Directia Nationala
Anticoruptie-Sectia de combatere a
coruptiei, motiv pentru care raportat la
dispozitiile art.91 din Legea 85/2014 si cele
ale Deciziei nr. 1/2020, pronuntata de ÎCCJ ,
in situatia adjudecarii, bunurile nu sunt
dobândite libere de sarcini, ci mãsura
asiguratorie penalã ramane inscrisa asupra
bunurilor si dupa valorificarea acestora.
Prima vanzare a bunurilor se va organiza in
data de 07.09.2020, ora 12.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunurile
nu se vor vinde la primul termen de licitatie,
se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie,
bisaptamanale in data de 11.09.2020,
14.09.2020, 18.09.2020 si 21.09.2020 la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii
supl imentare se pot obt ine la tel.
031.805.21.25. *
TRANSCOTUR MARIAN SRL – in faliment -
vinde prin licitatie publica cu strigare, bun
mobil - mijloc de transport auto FIAT
DOBLO, B-90-XRA, an fabricatie 2008,
sursa de energie- motorina, capacitatea
cilindrica - 1.248cc, putere 62kw. Preþul de
pornire la licitaþie este de 2.240 euro,

(continuare în pagina 7)
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conform Hotãrârii adunãrii creditorilor din
data de 07.08.2020. Prima vanzare a
bunului mobil se va organiza in data de
09.09.2020, ora 15.00. In cazul in care bunul
mobil nu se vinde la primul termen, incepand
cu data de 16.09.2020 se vor organiza alte
licitatii cu strigare, la aceeasi ora si in
aceleasi conditii, avand ca pret de pornire
preþul de 2.240 euro. Locul de desfasurare al
licitatiilor este la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.5, ap.47, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Pretul
unui caiet de sarcini este 200 lei, iar taxa de
inscriere la licitatie 50 lei. Caietul se poate
achizitiona de la sediul ales al lichidatorului
judiciar, f i ind obligatoriu pentru toti
participantii. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 0723.247.967. *

SUBSCRISA TANASA SI ASOCIATII

SPRL, in calitate de lichidator judiciar al

SANDER IMPEX 1996 SRL, anunta

vanzarea proprietatii imobiliare constand in:

-apartament nr.1, cu 3 camere si

dependinte, situat in Sos. Nordului nr.96E,

et.p, Sector 1, Bucuresti, in suprafata utila

de 139,25 mp si suprafata totala de 224,44

mp, impreuna cu cota parte indiviza de

11,43%, respectiv o suprafata de 22,54 mp

din partile si dependintele comune ale

constructiei (partile comune de la parterul

constructiei au o suprafata de 38,99 mp fiind

formate din birou administratie in suprafata

de 6,93 mp, depozit in suprafata de 3,79 mp,

acces claire in suprafata de 10,19 mp, hol +

scara in suprafata de 17,28 mp, precum si

dreptul de proprietate asupra terenului

aferent in suprafata de 51,34 mp din

suprafata totala de teren de 449 mp.

Apartamentul este ipotecat in favoarea

SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA

– SGA S.P.A. prin FIRE CREDIT SRL.

Valoarea de pornire la l ic i tat ie a

apartamentului este de 272.000 eur exclusiv

TVA, eqv. in lei la curs BNR din ziua platii,

conform Raportului de evaluare intocmit in

prezenta cauza si aprobat de catre

Adunarea creditor i lor din data de

09.04.2019, precum si a Hotararii Adunarii

creditorilor din data de 15.06.2020. -loc de

parcare 1 situat in Sos. Nordului nr.96E, et.

subsol, parcare 1, Sector 1, Bucuresti, cu o

suprafata de 12,12 mp, impreuna cu cota

indiviza de 1% din partile si dependintele

comune ale imobilului bloc, teren in

proprietate (cota indiviza). Locul de parcare

1 este ipotecat in favoarea SOCIETA PER

LA GESTIONE DI ATTIVITA – SGA S.P.A.

prin FIRE CREDIT SRL. Valoarea de pornire

la licitatie a locului de parcare 1 este de

12.750 eur exclusiv TVA, eqv. in lei la curs

BNR din ziua platii, conform Raportului de

evaluare intocmit in prezenta cauza si

aprobat de catre Adunarea creditorilor din

data de 09.04.2019, precum si a Hotararii

Adunarii creditorilor din data de 15.06.2020.

-loc de parcare 4 situat in Sos. Nordului

nr.96E, et. subsol, parcare 4, Sector 1,

Bucuresti cu o suprafata de 12,12 mp,

impreuna cu cota indiviza de 1% din partile si

dependintele comune ale imobilului bloc,

teren in proprietate (cota indiviza). Locul de

parcare 4 este ipotecat in favoarea

SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA

– SGA S.P.A. prin FIRE CREDIT SRL.

Valoarea de pornire la licitatie a locului de

parcare 4 este de 12.750 eur exclusiv TVA,

eqv. in lei la curs BNR din ziua platii, conform

Raportului de evaluare intocmit in prezenta

cauza si aprobat de catre Adunarea

creditorilor din data de 09.04.2019, precum

si a Hotararii Adunarii creditorilor din data de

15.06.2020. Valoarea totala de piata a

proprietatii imobiliare descrise mai sus este

de 297.500 eur, exclusiv TVA, eqv. in lei la

curs BNR din ziua platii, reprezentand 85%

din valoarea initiala, conform Raportului de

evaluare intocmit in prezenta cauza si

aprobat de catre Adunarea creditorilor din

data de 09.04.2019, precum si a Hotararii

Adunarii creditorilor din data de 15.06.2020.

Valorificarea bunului imobil se face prin

licitatie publica cu strigare, sens in care se

vor organiza trei seturi a cate 4 (patru) licitatii

publice, organizate bilunar, astfel: 1. Prima

vanzare se va organiza in data de

11.09.2020, ora 15.00, prin licitatie publica

cu strigare. In cazul in care bunurile imobile

nu se valorifica la primul termen de licitatie,

lichidatorul judiciar va organiza alte 3 (trei)

licitatii, bilunare, vinerea, la aceeasi ora si in

aceleasi conditii, in urmatoarele zile:

25.09.2020, 09.10.2020, 23.10.2020. Locul

de desfasurare a licitatiilor este la sediul

lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii

nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, unde

se vor depune documentele de inscriere la

licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel

tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Date despre starea bunului, conditiile de

inscriere la licitatie precum si modul de

organizare a acestora se pot obtine din

caietul de sarcini intocmit de lichidatorul

judiciar. Caietul de sarcini se poate

achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar

costul acestuia fiind de 1.000 lei exclusiv

TVA. Taxa de participare la licitatie este in

suma de 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este

obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.

021.320.14.84/85. *

SUBSCRISA TANASA SI ASOCIATII
SPRL, in calitate de lichidator judiciar al
SANDER IMPEX 1996 SRL, anunta
vanzarea proprietatii imobiliare constand in:
-apartament nr.1, cu 3 camere si
dependinte, situat in Sos. Nordului nr.96E,
et.p, Sector 1, Bucuresti, in suprafata utila
de 139,25 mp si suprafata totala de 224,44
mp, impreuna cu cota parte indiviza de
11,43%, respectiv o suprafata de 22,54 mp
din partile si dependintele comune ale
constructiei (partile comune de la parterul
constructiei au o suprafata de 38,99 mp fiind
formate din birou administratie in suprafata
de 6,93 mp, depozit in suprafata de 3,79 mp,
acces claire in suprafata de 10,19 mp, hol +

scara in suprafata de 17,28 mp, precum si

dreptul de proprietate asupra terenului

aferent in suprafata de 51,34 mp din

suprafata totala de teren de 449 mp.

Apartamentul este ipotecat in favoarea

SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA

– SGA S.P.A. prin FIRE CREDIT SRL.

Valoarea de pornire la l ic i tat ie a

apartamentului este de 272.000 eur exclusiv

TVA, eqv. in lei la curs BNR din ziua platii,

conform Raportului de evaluare intocmit in

prezenta cauza si aprobat de catre

Adunarea creditor i lor din data de

09.04.2019, precum si a Hotararii Adunarii

creditorilor din data de 15.06.2020. -loc de

parcare 1 situat in Sos. Nordului nr.96E, et.

subsol, parcare 1, Sector 1, Bucuresti, cu o

suprafata de 12,12 mp, impreuna cu cota

indiviza de 1% din partile si dependintele

comune ale imobilului bloc, teren in

proprietate (cota indiviza). Locul de parcare

1 este ipotecat in favoarea SOCIETA PER

LA GESTIONE DI ATTIVITA – SGA S.P.A.

prin FIRE CREDIT SRL. Valoarea de pornire

la licitatie a locului de parcare 1 este de

12.750 eur exclusiv TVA, eqv. in lei la curs

BNR din ziua platii, conform Raportului de

evaluare intocmit in prezenta cauza si

aprobat de catre Adunarea creditorilor din

data de 09.04.2019, precum si a Hotararii

Adunarii creditorilor din data de 15.06.2020.

-loc de parcare 4 situat in Sos. Nordului

nr.96E, et. subsol, parcare 4, Sector 1,

Bucuresti cu o suprafata de 12,12 mp,

impreuna cu cota indiviza de 1% din partile si

dependintele comune ale imobilului bloc,

teren in proprietate (cota indiviza). Locul de

parcare 4 este ipotecat in favoarea

SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA

– SGA S.P.A. prin FIRE CREDIT SRL.

Valoarea de pornire la licitatie a locului de

parcare 4 este de 12.750 eur exclusiv TVA,

eqv. in lei la curs BNR din ziua platii, conform

Raportului de evaluare intocmit in prezenta

cauza si aprobat de catre Adunarea

creditorilor din data de 09.04.2019, precum

si a Hotararii Adunarii creditorilor din data de

15.06.2020. Valoarea totala de piata a

proprietatii imobiliare descrise mai sus este

de 297.500 eur, exclusiv TVA, eqv. in lei la

curs BNR din ziua platii, reprezentand 85%

din valoarea initiala, conform Raportului de

evaluare intocmit in prezenta cauza si

aprobat de catre Adunarea creditorilor din

data de 09.04.2019, precum si a Hotararii

Adunarii creditorilor din data de 15.06.2020.

Valorificarea bunului imobil se face prin

licitatie publica cu strigare, sens in care se

vor organiza trei seturi a cate 4 (patru) licitatii

publice, organizate bilunar, astfel: 1. Prima

vanzare se va organiza in data de

11.09.2020, ora 15.00, prin licitatie publica

cu strigare. In cazul in care bunurile imobile

nu se valorifica la primul termen de licitatie,

lichidatorul judiciar va organiza alte 3 (trei)

licitatii, bilunare, vinerea, la aceeasi ora si in

aceleasi conditii, in urmatoarele zile:

25.09.2020, 09.10.2020, 23.10.2020. Locul

de desfasurare a licitatiilor este la sediul

lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii

nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, unde

se vor depune documentele de inscriere la

licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel

tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Date despre starea bunului, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
costul acestuia fiind de 1.000 lei exclusiv
TVA. Taxa de participare la licitatie este in
suma de 500 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.320.14.84/85. *

DE vanzare: Cluster servere Geoprocesare
la pretul de 19.380 lei inclusiv TVA, Switch
SG 200-50 la pretul de 190 lei inclusiv TVA,
UPS APC la pretul de 740 lei inclusiv TVA,
Server IBM la pretul de 2.600 lei inclusiv
TVA, HDD IBM (for Blade Center Storage) –
9 Buc la pretul de 1.800 lei inclusiv TVA (1
buc. = 200 lei inclusiv TVA), Statie de lucru
OXY – 3 Buc. la pretul de 1.260 lei inclusiv
TVA (1 buc. = 420 lei inclusiv TVA),
Notebook: HP EliteBook 8570 – 2 Buc. la
pretul de 720 lei inclusiv TVA (1 buc. = 360
inclusiv TVA), Statie de lucru OXY i7-5820K
– 5 Buc. la pretul de 2.100 lei inclusiv TVA (1
buc. = 420 inclusiv TVA), Imprimanta color
HP CP4025dn la pretul de 98 lei inclusiv
TVA, in valoare totala de 28.888 lei inclusiv
TVA. Prima vanzare a bunurilor mobile se va
organiza in data de 10.09.2020, ora 12.00,
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in
care bunurile nu se vor vinde la primul
termen de licitatie, se va organiza alta
sedinta de licitatie, in data de 14.09.2020 la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii
supl imentare se pot obt ine la tel.
031.805.21.25. *

COMUNA Paleu, cu sediul în Paleu, nr.18,
judetul Bihor, organizeazã licitaþie publicã cu
ofertã în plic închis în vederea închirierii
imobilului cu destinaþia Cabinet medicinã de
familie, situat în comuna Paleu, sat
Saldabagiu de Munte, nr.18, CF nr.54154
Paleu, aparþinând domeniului privat al
comunei Paleu. 1)Obiectul licitaþiei publice:
Obiectul închirierii prin licitaþie publicã este
constituit din imobilul cu destinaþia de
Cabinet medicinã de familie, situat în
comuna Paleu, sat Saldabagiu de Munte,
nr.18, proprietatea privatã a comunei Paleu,
înscris în CF nr.54154 Paleu sub nr. cad.
54154-C1 Cabinet medical rural în suprafaþã
de 102mp. 2)Organizatorul licitaþiei:
Comuna Paleu, judeþul Bihor, cod fiscal
15304644. 3)Procedura de închiriere:
licitaþie publicã, cu ofertã în plic. Oferta va fi
depusã în doua exemplare. Fiecare
exemplar al ofertei trebuie sã fie semnat de
cãtre ofertant. 4)Preþul de pornire a licitaþiei:
344Lei/ lunã. Nu se percepe TVA.
5)Instrucþiunile de organizare ºi desfãºurare
a procedurii: persoanele interesate pot
înainta o solicitare în acest sens autoritãþii
contractante la adresa de e-mail :
primaria@paleu.ro sau la Registratura
acesteia. Caietul de sarcini se pune la
dispoziþia ofertanþilor gratuit în format
electronic ºi contra sumei de 10Lei pe format
hârtie. Contravaloarea taxei de transport va
fi suportatã de solicitant. Data-limitã pentru
solicitarea clarificãrilor cu privire la
documentaþia de atribuire este cu cel puþin 5

zile lucrãtoare înainte de data limitã pentru
depunerea ofertelor. 6)Garanþia de
participare (se restituie): 688Lei, achitatã
prin virament bancar în contul nr. RO08
TREZ 0765 006X XX01 0722 deschis la
Trezoreria Oradea, titular de cont Comuna
Paleu, cod fiscal 15304644 sau numerar
depus la casieria Primãriei comunei Paleu.
7)Termenul limitã de depunere a ofertelor:
17.09.2020, ora 10.00. Depunerea ofertelor
se va face doua exemplare, la sediul
organizatorului, Loc.Paleu, nr.18, judeþul
Bihor. 8)Data-limitã pentru solicitarea
clarificarilor: 09.09.2020, ora 10.00.
9)Valabilitatea ofertelor: ofertele rãmân
valabile pe perioada de 90 de zile de la data
deschiderii acestora. 10)Deschiderea
ofertelor: 17.09.2020, ora 11.00, la sediul
organizatorului licitaþiei, localitatea Paleu,
nr.18, judeþul Bihor, la Primãria comunei
Paleu, în prezenþa comisiei de licitaþie ºi a
reprezentanþilor împuterniciþi ai ofertanþilor.
11)Contestaþiile referitoare la actele,
decizi i le sau hotãrâri le emise de
organizatorul licitaþiei pot fi depuse de cãtre
ofertanþ i la instanþa de contencios
administrativ competentã, în conformitate
cu Legea nr.554/2004. 12)Data publicãrii
anunþului de licitaþie de cãtre instituþiile
abilitate: publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, nr.159/
27.08.2020, înregistrat cu nr.227075.
13)Informaþii suplimentare se pot obþine:
Telefon: 0259.451.007. Viceprimar cu
atribuþii de primar, Szebeni Alexandru. *
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CITATII
NUMITUL Milea Ionel, cu ultimul domiciliu

cunoscut în local i tatea Bucureºt i ,

str.Prelungirea Ferentari, nr.52-60, bl.A,

sc.3, et.8, ap.105, sector 5, este citat la

Tribunalul Bucureºti, Bd.Unirii, nr.37, Sector

3, Mun.Bucureºti, Secþia a III-a civilã, pe

data de Miercuri, 14.10.2020, ora 9.30,

completul fond 7 sala 206, în calitate de

pârât dosarul civ. nr.23883/3/2019, în

procesul având ca obiect acþiune în

constatare ºi rectificare carte funciarã cu

reclamanta Ionescu Petruþa. *

PIERDERI
SUBSCRISUL Cabinet Individual de

Insolvenþã Apetrei Marioara, în calitate de

lichidator, conform Rezolutiei 4966/

31.07.2020 in dosar 21391/ 30.07.2020

ORC Braila, avand in vedere ca, desi au fost

transmise notificari in vederea predarii

actelor de societate, nu am primit nici un

raspuns si nici nu au fost predate actele

solicitate, se declara nule urmatoarele acte :

certificatul de inmatriculare, certificatul de

inregistrare fiscala, certificatul constatator

de autorizare si anexele acestuia , pentru

SC Detersivi Iodovil SRL, societate

dizolvata, CUI 35221314, J9/607/2015, cu

sediul in municipiul Braila, str. Calea Galati,

nr.58, bloc 3, scara 3, etaj parter, ap.42,

judetul Braila . *

ARMAS PROD ECONOMIC S.R.L., avand
CUI 40101640, declaram pierdut si nul:
certificatul de inregistrare cu seria B nr.
4061116 emis pe data de 30.06.2020. *

(urmare din pagina 6)

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

LICITATII
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Electric Up, un prim pas în
implementarea Green Deal
Î

ntreprinderile mici ºi mijlocii ºi
companiile din domeniul HoReCa
vor fi finanþate pentru instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice

de producere a energiei electrice ºi a
staþiilor de reîncãrcare pentru vehicule
electrice ºi electrice hibrid plug-in,
prin Programul de finanþare „Electric
Up”, conform unei ordonanþe de ur-
genþã aprobatã, ieri, de Cabinetul
Orban.

Suma necesarã implementãrii
Programului “Electric Up“ este de
476 milioane lei în primul ciclu de fi-
nanþare. Modificarea sumei necesare
implementãrii programului într-un
nou ciclu de finanþare se aprobã prin
ordin al ministrului Economiei,
Energiei ºi Mediului de Afaceri, în
limita a 6%, conform prevederilor
d in Ordonanþa de urgenþã
nr.134/2020.

Programul “Electric Up“ privind
instalarea sistemelor de panouri fo-
tovoltaice alocã fonduri în acest
scop, pentru producerea de energie
electricã cu o putere instalatã cuprin-
sã între 27 kWp - 100 kWp necesarã
consumului propriu ºi livrarea sur-
plusului în Sistemul Energetic Na-
þional. În privinþa staþiilor de reîncãr-
care, este vorba despre staþiile de 22
kW pentru vehicule electrice ºi elec-
trice hibrid plug-in pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serã în
transporturi, prin promovarea infra-
structurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct
de vedere energetic.

Prin Programul de finanþare
“Electric Up“ se acordã un ajutor de
minimis beneficiarilor întreprinderi
mici ºi mijlocii în sensul Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiin-

þãrii ºi dezvoltãrii întreprinderilor
mici ºi mijlocii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi
beneficiari reprezentanþi ai dome-
niului HoReCa, persoane juridice
române, care au înscrise ca activitate
principalã sau secundarã, conform
codurilor CAEN, una din activitãþile
corespunzãtoare domeniului, în
sumã maximã de 100.000 euro/bene-
ficiar, reprezentând maxim 100%
din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cadrul programului, solicitantul

depune o cerere de finanþare pentru
un singur proiect, în fiecare ciclu de
finanþare.

Sumele necesare implementãrii
Programului “Electric Up“ se asigu-
rã anual de la bugetul de stat, prin bu-
getul Ministerului Economiei, Ener-
giei ºi Mediului de Afaceri.

În procesul de implementare a
programului, se utilizeazã mecani-
smul decontãrii cererilor de platã,
stabilit prin intermediul schemei de
ajutor de minimis. Pentru instalarea

sistemelor de panouri fotovoltaice
pentru producerea de energie electri-
cã se poate acorda, la solicitarea be-
neficiarului, un avans de pânã la
50% din totalul cheltuielilor eligibile
aprobate în condiþiile stabilite prin
schema de ajutor de minimis.

În cazul în care se constatã cã be-
neficiarii nu au respectat criteriile de
eligibilitate ºi angajamentele prevã-
zute în ghidurile de finanþare, au fã-
cut declaraþii incomplete sau necon-
forme cu realitatea pentru a obþine
ajutorul de minimis sau au schimbat
destinaþia acestuia ori se constatã cã
nu au respectat obligaþiile prevãzute
în contractul de finanþare, se
recupereazã tota l a jutorul de
minimis acordat.

I.GHE.

PIAÞA PENTRU ZIUA URMÃTOARE

Preþul maxim al energiei electrice -
354,19 lei/MWh

Preþul maxim al energiei electrice tranzacþionate pentru astãzi, pe Piaþa
pentru Ziua Urmãtoare (PZU), administratã de OPCOM, a ajuns la 354,19
lei/MWh, în intervalul orar 19.00-20.00.

Preþul mediu al electricitãþii a fost 265,59 lei/MWh (echivalentul a 54,89
euro/MWh). Astfel, a fost înregistratã o scãdere de 4,74% faþã de preþul mediu
aferent zilei de ieri (253,57 lei/MWh). Volumul total al energiei tranzacþionate
pentru astãzi a fost de 58.293,2 MWh, în scãdere cu 3,95% faþã de ieri. Valoa-
rea totalã a energiei tranzacþionate pentru 1 septembrie este de 15.901.693,56
lei (3.286.370,44 euro), crescând cu 1,14% faþã de cea din ziua precedentã.
Cota tranzacþiilor PZU din consumul net prognozat este de 38,95%.

Preþul mediu al energiei electrice tranzacþionate pentru luni, pe PZU, a fost
253,57 lei/MWh. Astfel, a fost înregistratã o creºtere de 44,24% faþã de preþul
mediu aferent zilei de duminicã (175,79 lei/MWh). Volumul total al energiei
tranzacþionate pentru luni a fost de 60.696,1 MWh, în ascensiune cu 16,11%
faþã de duminicã. Valoarea totalã a energiei tranzacþionate pentru luni, de
15.721.649,88 lei, a urcat faþã de cea din ziua precedentã cu 54,94%.

Preþul mediu al energiei electrice tranzacþionate pentru duminicã, pe PZU,
a fost 175,79 lei/MWh (echivalentul a 36,33 euro/MWh). Volumul total al
energiei tranzacþionate pentru duminicã a fost de 52.272,6 MWh. (E.O.)

OPERATORUL PIEÞEI DE ENERGIE ELECTRICÃ DIN ROMÂNIA

Preþurile ºi cantitãþile de energie electricã
tranzacþionate pe Piaþa pentru Ziua Urmãtoare

Ora
30 august 2020 31 februarie 2020 1 septembrie 2020

Preþ
[lei/MWh]

Cantitate
[MWh/h]

Preþ
[lei/MWh]

Cantitate
[MWh/h]

Preþ
[lei/MWh]

Cantitate
[MWh/h]

00-01 185,12 2.218,8 163,50 2.133,2 207,49 1.859,3

01-02 160,11 2.198,4 145,36 2.165,9 191,08 1.881,7

02-03 155,17 2.221,7 139,89 2.176,5 178,35 1.890,0

03-04 151,60 2.289,6 139,40 2.237,6 174,63 1.949,8

04-05 151,60 2.375,9 140,37 2.286,7 176,23 1.914,8

05-06 148,92 2.390,4 163,66 2.256,8 195,73 2.081,3

06-07 143,37 2.328,3 278,00 2.522,5 271,00 2.330,7

07-08 144,79 2.274,8 406,98 2.751,6 316,84 2.628,9

08-09 156,29 2.301,9 301,00 2.936,4 343,31 2.768,9

09-10 157,26 2.430,2 280,64 2.954,1 330,48 2.816,2

10-11 157,26 2.471,2 265,30 2.835,2 311,95 2.805,3

11-12 159,68 2.443,1 263,34 2.832,6 299,51 2.860,0

12-13 157,36 2.456,7 252,82 2.870,2 287,52 2.864,5

13-14 150,00 2.412,7 252,43 2.829,8 277,29 2.850,8

14-15 141,95 2.374,6 248,00 2.722,3 268,00 2.782,1

15-16 144,10 2.303,3 248,47 2.645,8 255,14 2.717,1

16-17 149,91 2.352,4 253,62 2.529,5 271,00 2.604,5

17-18 183,90 2.430,2 288,05 2.559,1 300,24 2.486,5

18-19 229,00 2.494,5 310,74 2.579,1 330,79 2.527,5

19-20 261,00 2.587,2 368,56 2.589,0 354,19 2.603,1

20-21 275,78 2.730,0 406,50 2.735,6 322,74 2.630,6

21-22 237,08 2.574,6 289,96 2.491,9 275,81 2.393,5

22-23 229,00 2.355,9 256,42 2.226,8 236,39 2.136,0

23-24 188,68 2.256,2 222,56 1.827,9 198,39 1.910,1

TOTAL TRANZACÞIONAT 57.272,6 60.696,1 58.293,2

SURSA: OPCOM S.A.

Programul “Electric Up“ privind instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice alocã fonduri în
acest scop, pentru producerea de energie electricã
cu o putere instalatã cuprinsã între 27 kWp - 100
kWp necesarã consumului propriu ºi livrarea
surplusului în Sistemul Energetic Naþional.

Ca preºedinte ales al PSD,
Ciolacu a început cu stângul:
eºecul moþiunii
(urmare din pagina 1)

La rândul sãu, premierul Ludovic
Orban a spus: “Repet ce am spus de
la apariþia de nicãieri a acestei mo-
þiuni de cenzurã. Este o moþiune de
cenzurã în afara cadrului constituþio-
nal. În 30 de ani, nimeni nu a depus
moþiune în vacanþa parlamentarã.
Moþiunea de cenzurã iniþiatã de PSD
a fost depusã într-o sesiune extraor-
dinarã, cititã în altã sesiune extraor-
dinarã, s-a încercat dezbatere ºi vota-
rea în sesiunea prelungitã ºi în mo-
mentul de faþã este consumatã. Gu-
vernul a sesizat Curtea Constituþio-
nalã ºi aºteptãm pronunþarea pe sesi-
zarea noastrã.

Ceea ce s-a întâmplat astãzi este
extrem de benefic pentru România.
Guvernul trebuie sã facã faþã unor
provocãri pe termen mediu ºi lung ºi
are nevoie de capacitate deplinã de
exerciþiu pentru a implementa mãsu-
rile aprobate. ªi dacã ar fi fost pre-
zenþi toþi parlamentarii PSD, so-
cial-democraþii nu ar fi avut numãrul
necesar de voturi pentru a trece mo-
þiunea de cenzurã. Au fost prezenþi
226 de parlamentari ºi au lipsit 5 de
la PSD. Asta înseamnã 231, adicã
mai puþin decât voturile necesare
(n.r. - 233) pentru adoptarea moþiunii
ºi cãderea Guvernului”.

Mesaj inedit al lui
Klaus Iohannis

La eºecul demersului social-de-
mocrat a contribuit ºi preºedintele
Klaus Iohannis care, într-un comu-
nicat de presã emis ieri la prânz,
le-a cerut parlamentarilor sã nu de-
vinã complici la actul iresponsabil
al PSD, care nu doreºte decât su-
prapunerea unei crize politice peste
actualele crize sanitare ºi economi-
ce.

Klaus Iohannis a spus: “PSD se
luptã nu pentru binele ºi sãnãtatea
cetãþenilor, ci pentru a pune mâna
pe putere cu orice preþ. Cinismul
cu care acest partid rupt total de in-
teresele românilor îºi urmãreºte
unicul scop de a ajunge din nou la
resursele publice demonstreazã
clar cã PSD este fundamental co-
rupt de dorinþa de putere ºi nu se
poate reforma, indiferent cine îl
conduce”.

Mesajul transmis de preºedintele
þãrii este inedit þinând cont cã, la mo-

þiunea din 4 februarie 2020, în urma
cãreia a fost demis primul Cabinet
Orban, Klaus Iohannis nu a avut o
acþiune similarã precum aceea de
ieri.

În legãturã cu lipsa celor cinci par-
lamentari PSD, Carmen Dan a anun-
þat, ieri dimineaþã, pe Facebook cã va
absenta de la ºedinþa de plen în care
era programat votul privind moþiu-
nea de cenzurã din cauzã cã se aflã în
izolare, dupã ce mama sa a fost con-
firmatã pozitiv cu coronavirus. De-
putatul Adrian Todor se aflã în autoi-
zolare, dupã ce a fost contact direct
al unei persoane confirmate cu coro-
navirus, iar Cãtãlin Rãdulescu este
internat în spital.

Prim-vicepreºedintele PSD, Sorin
Grindeanu a nuanþat declaraþia sa din
urmã cu douã zile ºi a spus cã toþi cei
care au absentat nemotivat de la
ºedinþa de plen vor fi excluºi din par-
tid, dar decizia se va lua în forul de
conducere a formaþiunii politice,
urmând ca fiecare caz sã fie analizat
în parte.

PSD renunþã la
moþiunea
nedezbãtutã

Alfred Simonis, liderul deputaþi-
lor PSD, a spus cã prin absenþa unor
colegi s-au separat apele ºi cã so-
cial-democraþii au descoperit care
sunt trãdãtorii din partid.

“Pânã la urmã, astãzi s-a demon-
strat faptul – ceea ce le spun eu de
mult timp – cã în Parlament nu este
majoritar PSD, aºa cum susþin cei de
la Guvern. Pe de o parte se considerã
guvern minoritar, pe de altã parte azi
au avut majoritate. Cred cã a discuta
despre o nouã moþiune de cenzurã
este mult prea devreme ºi ceea ce se
va întâmpla în perioada urmãtoare va
fi definitoriu pentru depunerea sau
nu a altei moþiuni. Sesiunea ordinarã
va începe mâine (n.r. - astãzi) ºi nu
gãsesc oportun ca aceastã moþiune
depusã în sesiune extraordinarã sã
fie dezbãtutã ºi votatã în altã sesiune.
Cred cã în acest moment nu este
oportunã o discuþie pe tema continu-
ãrii demersului iniþiat în sesiunea ex-
traordinarã”, a declarat Alfred
Simonis.

În afara celor cinci parlamentari
PSD ºi celor doi de la ALDE ºi PR,
moþiunea a fost boicotatã de parla-

mentarii PNL, USR, PMP, UDMR,
de cei 17 deputaþi ai minoritãþilor
naþionale ºi de parlamentarii neafi-
liaþi.

Victor Ponta, preºedintele Pro
România ºi liderul grupului parla-
mentar Pro Europa, a anunþat încã di-
naintea ºedinþei de plen cã moþiunea
de cenzurã nu va fi adoptatã.

„Noi am fost toþi aici, suntem toþi
24 aici prezenþi, am mai adus un vot
pe care PSD nu putea sã îl aducã ºi
noi vom vota pentru, dar la cum se
îmbolnãvesc ei, câte unul la jumãtate
de orã, mi-e teamã. Noi nu am votat
Guvernul ãsta. PSD ºi-a mai dat jos
guverne. Ãsta e un guvern pus de
PSD. Sã vinã sã ºi-l dea jos”, a afir-
mat Ponta înainte de începerea
ºedinþei de plen.

Întrebat despre calculul voturilor,
Ponta a rãspuns: „În mod normal
erau 241 de voturi, dar pe fiecare orã
mai dispare un pesedist. În ritmul
ãsta, pânã disearã nu mai rãmâne
decât jumãtate de Parlament”.

Imediat dupã constatarea lipsei
cvorumului de ºedinþã, Victor Ponta
a reacþionat pe pagina oficialã de
Facebook: “Cei 24 de senatori ºi de-
putaþi Pro România au fost prezenþi
toþi în Parlament. Din pãcate, ceilal-
þi parlamentari ºi-au bãtut joc de
obligaþia legalã de a fi prezenþi la
muncã ºi de a-ºi exprima optiunea
prin vot, ceea ce este o sfidare la
adresa celor care voteazã. Sunt
mândru de colegii mei de la Pro
România care nu s-au lãsat cumpã-
raþi ºi nu au participat la acest blat
politic ruºinos”.

Celãlalt aliat al PSD în demersul
privind moþiunea de cenzurã, Cãlin
Popescu Tãriceanu, preºedintele
ALDE, a spus: “Cel mai ridicol Gu-
vern pe care l-am avut vreodatã
rãmâne la Palatul Victoria prin frau-
dã ºi minciunã. În aceste ultime zile,
PNL a pus la bãtaie toate resursele
materiale ale guvernãrii pentru a
cumpãra parlamentari în scopul
rãmânerii la putere. Au reuºit sã pã-
cãleascã suficient de mulþi ca sã mai
amâne plecarea de la guvernare. (...)
Ziua de astãzi nu este o victorie pen-
tru PNL ºi Klaus Iohannis, ci este o
înfrângere pentru românii care me-
ritau sã scape de un Guvern incom-
petent ºi care, pentru ce a fãcut zile-
le astea, nu ar trebui sã se afle la Pa-
latul Victoria, ci pe holurile Parche-

telor”.

Dan Barna: “Am evitat o
crizã politicã”

Liderul USR, deputatul Dan Bar-
na susþine cã ieri s-a evitat o crizã po-
liticã. Domnia sa a afirmat: “Parla-
mentul României a pierdut o zi între-
agã pentru ca un PSD iresponsabil sã
se convingã cã moþiunea sa de cen-
zurã e ridicolã ºi nu poate fi votatã.
Am fi putut sã petrecem mai bine
ziua discutând despre lucruri utile
pentru cetãþenii acestei þãri: reduce-
rea taxelor pe muncã, majorarea pe-
depselor pentru corupþie în perioada
stãrii de urgenþã ºi alertã, creºterea
finanþãrii medicinei de familie, orga-
nizarea alegerilor locale de anul ace-
sta în douã zile. Nu în ultimul rând,
am fi putut discuta despre eliminarea
pensiilor speciale pentru aleºii loca-
li. Aceºti bani trebuie sã ajungã la cei
care au cu adevãrat nevoie de ei. Azi
în Parlament am evitat o crizã politi-
cã. Toate celelalte probleme ale þãrii
rãmân”.

În urma eºecului de a strânge cvo-
rumul necesar, moþiunea de cenzurã
iniþiatã de PSD nu mai poate fi votatã
într-o altã ºedinþã, deoarece sesiunea
extraordinarã a Parlamentului s-a
încheiat ieri, iar pe sesiune poate fi
depusã o singurã moþiune.

În PSD, se ascut sãbiile. În afara
ºedinþei furtunoase a Consiliului
Politic Naþional care va avea loc
mâine, existã lideri în teritoriu care
se bucurã de pasul greºit al lui Mar-
cel Ciolacu. Ei aºteaptã încã un pas
asemãnãtor – pierderea alegerilor
locale de cãtre PSD – pentru a-i
cere socotealã noului preºedinte ºi
a-l debarca din fruntea partidului,
dacã nu înaintea alegerilor parla-
mentare, imediat dupã scrutinul ce
ar trebui organizat la începutul lu-
nii decembrie. Printre aceºtia se
numãrã Dumitru Buzatu, liderul or-
ganizaþiei judeþene PSD Vaslui
care, la Congresul extraordinar din
22 august al social-democraþilor,
l-a avertizat pe Marcel Ciolacu cã
este necesar sã câºtige alegerile lo-
cale ºi parlamentare.

“Dacã veþi reuºi sã faceþi lucrul
acesta, vom fi în continuare alãturi
de dumneavoastrã, sper pentru o
vreme, dacã nu, noi aºteptãm ºi vã
ducem”, a spus Dumitru Buzatu.n

SIF BANAT-CRIªANA:

“Analiza ASF nu a relevat
suspiciuni privind abuzul de
piaþã, în cazul tranzacþiilor cu
acþiuni SIFI”
(urmare din pagina 1)

În aceste condiþii, la jumãtatea
acestui an, SIF Imobiliare avea cea
mai mare pondere în Valoarea Acti-
vulu i Net (VAN) al SIF Ba-
nat-Criºana, de 36,54%, peste pa-
chetul de 4,56% din Banca Transil-
vania (TLV), a cãrei podere în VAN
era de 14,4% sau a pachetului de
1,95% din BRD-Groupe Societe Ge-
nerale (BRD), cu o pondere de
4,47% în Activul Net al SIF1.

În raportul publicat ieri, SIF Ba-
nat-Criºana menþioneazã cã, în fun-
cþie de înregistrarea sau nu de tran-
zacþii în ultimele 30 de zile de tran-
zacþionare, conform reglementãrilor
aplicabile, evaluarea pachetului de
acþiuni deþinut la SIF Imobiliare s-a
efectuat prin metode diferite în pe-
rioada ianuarie – iunie 2020, respec-
tiv la valoarea contabilã pe acþiune

(45,4 lei/acþiune la aprilie 2020), sau
la preþul de 286 lei/acþiune (conform
tranzacþiei din mai).

SIF-ul aminteºte cã, având în ve-
dere variaþiile mari ale valorii acti-
vului generate de volatilitatea valorii
participaþiei SIF Imobiliare, datã de
preþuri de piaþã rezultate din tranzac-
þii cu un volum ºi o frecvenþã insufi-
ciente pentru a furniza informaþii re-
levante despre preþ în mod constant
ºi la valori nejustificate de activita-
tea economicã a emitentului, condu-
cerea societãþii a sesizat Autoritatea
de Supraveghere Financiarã (ASF)
solicitând verificarea acestor tran-
zacþii din perspectiva unor posibile

încãlcãri ale art. 120 din Legea nr.
24/2014 ºi ale art. 12 din Regula-
mentul UE nr. 596/2014 privind abu-
zul de piaþã. Totodatã, societatea
menþioneazã cã tranzacþiile cu acþiu-
ni SIFI nu au fost efectuate de cãtre
SIF Banat-Criºana sau de persoane
afiliate acesteia.

“Prin adresa din data de 19 au-
gust 2020, ASF a comunicat cã
analiza derulatã la nivelul direc-
þiei de specialitate din cadrul Au-
toritãþii nu a relevat suspiciuni pri-
vind existenþa unor fapte de abuz
de piaþã în cazul tranzacþiilor re-
clamate de Societate”, se aratã în
raportul SIF1.

De asemenea, societatea menþio-
neazã cã, pentru eliminarea variaþii-
lor VAN-ului induse prin marcarea la
piaþã a unor participaþii fãrã piaþã ac-
tivã, va adopta evaluarea în activ a
SIF Imobliare pe baza unui raport de
evaluare, conform Regulamentului
ASF intrat în vigoare la finele sãp-
tãmânii trecute.

Referitor la obligaþiunile Blue Air,
SIF Banat-Criºana menþioneazã cã,
în cursul lunii iulie, a fost încasatã
suma de douã milioane de euro,
împreunã cu dobânzile aferente, re-
prezentând contravaloarea a 20 de
obligatiuni emise de compania avia-
ticã, cu o valoare nominalã de
100.000 euro.

“La data publicãrii situatiilor fi-
nanciare individuale interimare la 30
iunie 2020, soldul rãmas al acestor
instrumente este de ºase milioane de
euro plus dobânzile de încasat con-
form documentului de emisiune”, se
mai aratã în raport.

Pentru primul trimestru al acestui
an, Valoarea Activul Net al SIF Ba-
nat-Criºana (SIF1) s-a ridicat la
3,522 miliarde de lei, cu 29,25% pe-
ste cea de la finalul anului 2019, ºi cu
40,7% mai mare decât cea de la ju-
mãtatea anului trecut, creºteri apãru-
te îndeosebi ca urmare a tranzacþiei
din mai cu o acþiune SIFI.

La data de 30 iunie, SIF Ba-
nat-Criºana a raportat o pierdere de
46,09 milioane lei, faþã de un profit
net de 107,45 milioane lei, la jumãta-
tea anului trecut, rezultat apãrut atât
din cauza obþinerii unor venituri din
dividende de 34,57 milioane de lei,
cu 65,18% sub cele de la jumãtatea
anului trecut, cât ºi a unei pierderi
nete din activele financiare evaluate
la valoarea justã prin contul de profit
ºi pierdere de 80,69 milioane de lei,
faþã de un profit de 19,94 milioane
lei, în primele ºase luni din 2019. n
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DUPÃ PRIMA JUMÃTATE A ANULUI

Vânzãrile Cemacon scad cu
22%, la 57,4 milioane lei
l Profit de 10,3 milioane de lei, cu 26% sub cel din primul semestru a lui 2019

Producãtorul de materiale de
construcþii Cemacon Zalãu
(CEON) a raportat venituri din

vânzãri de 57,45 milioane de lei, în pri-
mele ºase luni ale anului, cu 22% sub
cele din prima jumãtate a lui 2019, în
timp ce profitul net a fost de 10,31 mi-
lioane de lei, în scãdere cu 26%, pentru
acelaºi interval de raportare, a informat

ieri compania printr-un comunicat pu-
blicat pe site-ul Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB).

Liviu Stoleru, director general al
producãtorului de materiale de con-
strucþi i a declarat: “Cemacon
vine dupã un an 2019 de vârf de ciclu,
cu niveluri record de profitabilitate, ci-
frã de afaceri ºi încãrcãri ale capacitã-

þilor de producþie. Efectele pande-
miei, ale mãsurilor de izolare ºi conse-
cinþele de frânare a activitãþii econo-
mice au afectat ºi activitatea noa-
strã, cu preponderenþã în lunile apri-
lie ºi mai. În contextul greu de previ-
zionat din perioada de urgenþã, deci-
zia noastrã a fost de a derula, la toate
cele trei fabrici, lucrãri ample de men-
tenanþã, amânate constant în ultimii
ani ca urmare a cererii ridicate de ma-
teriale de zidãrie”.

Conform directorului companiei, în
prezent activitatea Cemacon se deru-
leazã la parametri normali, toate capa-
citãþile de producþie fiind operaþiona-
le ºi funcþionând la potenþial maxim.

Pentru primele ºase luni ale anului,
cifra de afaceri netã a producãtorul de
materiale de construcþii a fost de
57,46 milioane de lei, în scãdere cu
22% faþã de cea din prima jumãtate a
anului trecut, în timp ce Alte venituri
din exploatare s-au ridicat la 2,77 mi-
lioane lei, cu 18% peste cele de la 30
iunie 2019.

Pe de altã parte, cheltuielile cu ma-
teriile prime ºi consumabilele au fost
de 10,25 milioane de lei, cu 23% sub
cele din primele ºase luni ale lui 2019,

în timp ce cheltuielile cu personalul
s-au ridicat la 18,38 milioane de lei, cu
28% peste cele de la jumãtatea anului
trecut.

Alte cheltuieli din exploatare au
fost de 18,61 milioane de lei, în scãde-
re cu 17% faþã de cele prinse în situa-
þiile financiare de la data 30 iunie
2019, de 22,38 milioane lei.

Pentru primele ºase luni ale anului,
Cemacon a raportat un rezultat din ex-
ploatare de 11,79 milioane de lei, cu
28,7% sub cel de la jumãtatea anului
trecut, în timp ce din activitatea finan-
ciarã compania a raportat o pierdere de
0,74 milioane de lei, în creºtere cu
57%, pentru aceeaºi perioadã de ra-
portare.

La data de 30 iunie a acestui an, ac-
tivele totale ale Cemacon erau de
258,81 milioane de lei, cu 2% peste
cele de la finalul lui 2019, în timp ce
datoriile totale se ridicau la 82,44 mi-
lioane lei, cu 7% sub cele de la data de
31 decembrie a anului trecut.

Fraþii Pavãl deþin, prin Dedeman ºi
PIF Industrial, 90 % din producãtorul
de materiale de construcþii.

ANDREI IACOMI

La data de 30 iunie a
acestui an, activele
totale ale Cemacon

erau de 258,81
milioane de lei, cu 2%
peste cele de la finalul

lui 2019.

PE FONDUL CERERII CRESCUTE PENTRU BCA

Prefab raporteazã o creºtere
a cifrei nete de afaceri cu
29%, în primul semestru
l Profit din exploatare de 6,4 milioane de lei, de peste patru ori mai mare
decât cel de la jumãtatea anului trecut

Producãtorul de materiale de
construcþii Prefab (PREH) a ra-
portat, pentru prima jumãtate a

anului, o cifrã de afaceri netã de 41,14
milioane de lei, cu 29,04% mai mare
decât cea din primele ºase luni ale lui
2019, în timp ce rezultatul din exploa-
tare a urcat de peste patru ori, la 6,45
milioane lei, se aratã în raportul com-
paniei remis, ieri, operatorului pieþei
noastre de capital.

Compania menþioneazã cã aprecie-
rea cifrei de afaceri se datoreazã, în
special, cererii crescute de BCA, în
timp ce evoluþia rezultatului din ex-
ploatare vine în urma creºterii produc-
tivitãþii muncii, optimizãrii costurilor
de producþie ºi a volumelor mai mari
de produse comercializate, factori care
au determinat obþinerea unor marje
mai avantajoase.

“În condiþiile pandemiei declanºate
de virusul SARS-COV2, în prima ju-
mãtate a anului 2020, comparativ cu
aceeaºi perioadã a anului 2019, se ob-
servã un reviriment în piaþa materiale-
lor pentru construcþii, în special pentru
produsele BCA ºi tuburi. În ceea ce
priveºte piaþa de prefabricate din beton
armat ºi precomprimat, stâlpi electrici,
elemente de autostradã, piese prefabri-
cate pentru hiper sau supermarketuri,
grinzi pentru poduri rutiere, aceasta
este în continuare afectatã de lipsa pro-
iectelor mari pentru infrastructurã na-
þionalã ºi lipsa forþei de muncã califi-
catã, menþînându-se acelaºi nivel scã-
zut al cererii în piaþã, în special din ca-
uza blocajelor financiare în domeniul
investiþional naþional”, se aratã în ra-
portul Prefab semnat de directorul ge-
neral Marian Miluþ.

Per ansamblu, pentru primele ºase
luni ale anului curent, Prefab a raportat

venituri totale de 42,88 milioane de
lei, cu 6,35% mai mari decât cele din
prima jumãtate a lui 2019, în timp ce
cheltuielile totale au fost de 37,48 mi-
lioane de lei, cu 6,58% sub cele din
primele ºase luni ale lui 2019.

Profitul brut s-a ridicat 5,4 milioane
lei, în ce profitul net a fost de 4,7 mi-
lioane de lei, cu mult peste cele 0,17
milioane de lei din primele ºase luni
ale lui 2019.

La nivel consolidat, profitul net al
companiei pentru primele ºase luni s-a
ridicat la 4,61 milioane de lei, faþã de
cele 0,19 milioane de lei din prima ju-
mãtate a anului trecut.

Pentru data de 30 iunie 2020, acti-
vele imobilizate ale Prefab erau în va-
loare de 223,67 milioane de lei, cu

1,88% sub cele de la finele anului tre-
cut, în timp ce activele circulate ºi alte
active erau în sumã de 47,88 milioane
lei, în creºtere cu 3,3%, faþã aceeaºi
perioadã de raportare.

La jumãtatea anului curent, datoriile
totale ale Prefab se ridicau la 62,5 mi-
lioane lei, cu 10,3% sub cele de la data
de 31 decembrie 2019, scãdere datoratã
rambursãrilor de credite bancare ºi di-
minuãrii datoriilor comerciale.

Romerica International, compa-
nie controlatã de Marian Miluþ, de-
þine 83,01% din Prefab, în timp ce
SIF Muntenia (SIF4) are 12,97%
din producãtorul de materiale de
construcþii.

ANDREI IACOMI
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Preþurile de consum din Belgia ºi-au accelerat uºor creºterea anualã ºi în
august 2020, pânã la 0,8%, de la 0,7% în luna precedentã, pe fondul unei
creºteri lunare de 0,1%, dupã o creºtere de 0,2% în luna anterioarã. Preþu-

rile alimentelor ºi-au temperat creºterea anualã pânã la 3,6%, de la 4% în luna
precedentã, în condiþiile unei scãderi lunare de 0,3%, iar preþurile utilitãþilor
ºi-au temperat scãderea anualã pânã la 2%, de la 2,1% în luna anterioarã, pe
fondul unei stagnãri lunare.

(Sursa: Statistics Belgium)

Încrederea în perspectivele economice ale zonei euro a crescut ºi în august
2020, conform sondajului Comisiei Europene realizat la nivelul companii-
lor ºi consumatorilor. Indicele încrederii pentru zona euro a crescut pânã la

87,7 de la 82,4 în luna precedentã, iar indicele încrederii pentru UE a crescut
pânã la 86,9 de la 81,9 în luna anterioarã. Indicele încrederii în economia Rom-
âniei a crescut cu 4,2 puncte faþã de luna precedentã, pânã la 86,6 puncte.

(Sursa: Comisia Europeanã)

Preþurile producãtorilor industriali din Italia ºi-au temperat scãderea anua-
lã ºi în iulie 2020, pânã la 4,2%, de la 4,5% în luna precedentã, pe fondul
unei creºteri lunare de 0,2%, dupã o creºtere de 0,5% în luna anterioarã.

Preþurile din industria prelucrãtoare ºi-au menþinut scãderea anualã la 1,6%, în
condiþiile unei creºteri lunare de 0,1%, iar preþurile energiei au scãzut cu o ratã
anualã de 16,4%, dupã o scãdere de 18,3% în luna anterioarã, pe fondul unei
creºteri lunare de 0,8%.

(Sursa: Istat)

Creditul acordat rezidenþilor din Brazilia ºi-a accelerat creºterea anualã ºi
în iulie 2020 pânã la 11,3% de la 9,9% în luna precedentã, pe fondul
unei creºteri lunare de 1%. Creditul acordat companiilor nefinanciare

ºi-a accelerat creºterea anualã pânã la 15%, de la 11,8% în luna precedentã, în
condiþiile unui avans lunar de 1,2%, iar creditul acordat gospodãriilor populaþiei
ºi-a menþinut creºterea anualã la 8,5%, pe fondul unei creºteri lunare de 0,9%.

(Sursa: Banco Central do Brasil)

Volumul vânzãrilor retail din Letonia ºi-a temperat creºterea anualã în
iulie 2020, pânã la 3,8%, de la 4,8% în luna precedentã, pe fondul unei
scãderi lunare de 0,9%, dupã o creºtere de 4,9% în luna anterioarã.

Vânzãrile de produse alimentare au crescut cu o ratã anualã de 1,7%, dupã o
creºtere de 5% în luna precedentã, în condiþiile unei scãderi lunare de 2,2%, iar
vânzãrile de produse nealimentare, exclusiv combustibil auto, au crescut cu o
ratã anualã de 4,4%, dupã o creºtere de 3,3% în luna anterioarã, pe fondul unei
stagnãri lunare.

(Sursa: Statistics Latvia)

Încrederea consumatorilor din SUA a crescut peste aºteptãri în august 2020,
conform datelor finale ale indicelui publicat de University of Michigan,
pânã la 74,1 de la 72,5 în luna precedentã. Indicele situaþiei curente a cre-

scut pânã la 82,9 de la 82,8 în luna anterioarã, iar indicele aºteptãrilor pentru ur-
mãtoarele 12 luni a crescut pânã la 68,5 de la 65,9 în luna precedentã. Aºteptãri-
le inflaþioniste pentru urmãtoarele 12 luni au crescut pânã la 3,1%, de la 3% în
luna anterioarã.

(Sursa: University of Michigan)

MACRO NEWSLETTER
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ZURAB POLOLIKASHVILI, ORGANIZAÞIA MONDIALÃ A TURISMULUI:

„Turismul trebuie sã prospere,
iar acest lucru înseamnã cã
restricþiile de cãlãtorie trebuie
uºurate sau ridicate”
l Organizaþia Mondialã a Turismului a lansat, la finalul sãptãmânii trecute, Raportul de politici
„COVID-19 ºi transformarea turismului”

Î
n timp ce turismul ne aduce îm-
preunã, restricþiile de cãlãtorie ne
þin despãrþiþi, considerã secreta-
rul general al Organizaþiei Mon-
diale a Turismului.

Domnia sa a declarat: „Mai impor-
tant, restricþiile asupra cãlãtoriilor
împiedicã turismul sã-ºi ofere poten-
þialul de a construi un viitor mai bun
pentru toþi”.

Secretarul general al Organizaþiei
Mondiale A Turismului a lansat, la fi-
nalul sãptãmânii trecute, Raportul de
politici „COVID-19 ºi transformarea
turismului”, pe care ONU ºi-a asumat
rolul principal sã-l producã.

Potrivit domniei sale, acest raport
reper clarificã ceea ce este în joc -
ameninþarea cu pierderea a zeci de mi-
lioane de locuri de muncã în turism di-
rect, pierderea de oportunitãþi pentru
acele populaþii ºi comunitãþi vulnera-
bile care beneficiazã cel mai mult de
turism ºi riscul real de a pierde resurse
vitale pentru salvardarea patrimoniu-
lui natural ºi cultural din întreaga
lume.

Zurab Pololikashvili a precizat:
„Turismul trebuie sã prospere, iar
acest lucru înseamnã cã restricþiile de
cãlãtorie trebuie uºurate sau ridicate în
timp util ºi responsabil. Înseamnã, de
asemenea, cã deciziile politice trebuie
sã fie coordonate peste graniþe pentru a
face faþã unei provocãri care nu þine
cont de graniþe! «COVID-19 ºi tran-
sformarea turismului» este un element
suplimentar în foaia de parcurs pentru
ca sectorul sã îºi recapete statutul unic
de sursã de speranþã ºi oportunitate
pentru toþi”.

Domnia sa a subliniat cã acest lucru
este valabil atât pentru þãrile în curs de
dezvoltare, cât ºi pentru cele dezvolta-
te, iar toate guvernele ºi organizaþiile

internaþionale au o mizã în sprijinirea
turismului.

„Putem solicita guvernelor sã susþi-
nã cuvinte puternice, cu acþiuni la fel de
puternice, dacã trecem mai întâi ºi luãm
conducerea. Pe mãsurã ce destinaþiile
se deschid din nou, reluãm vizitele în
persoanã, pentru a ne arãta sprijinul,
pentru a învãþa ºi pentru a ne construi
încrederea în cãlãtoriile internaþiona-
le”, susþine secretarul Organizaþiei
Mondiale a Turismului (OMT).

Domnia sa a mai spus cã în spatele
vizitelor în destinaþii din Europa, dele-
gaþiile OMT vãd cum Orientul Mijlo-
ciu este gata sã reporneascã turismul în
siguranþã ºi în mod responsabil.

„În Egipt, preºedintele Abdel Fat-
tah el-Sisi ºi guvernul sãu au arãtat clar
cât de puternic suportul þintit a reuºit
sã salveze locuri de muncã ºi a permis

turismului sã supravieþuiascã în acea-
stã furtunã fãrã precedent. Acum,
site-uri emblematice, cum ar fi Pirami-
dele, sunt gata sã primeascã înapoi
turiºtii, siguranþa atât a lucrãtorilor din
turism, cât ºi a turiºtilor sunt o priorita-
te. În mod similar, guvernul Arabiei
Saudite a salutat cu cãldurã OMT ºi
ºi-a exprimat un angajament ferm de a
continua construirea sectorului turistic
al Regatului, mai întâi pentru vizitato-
rii interni ºi apoi pentru vizitatorii
internaþionali”, a mai afirmat Zurab
Pololikashvili.

Totodatã, domnia sa a precizat cã
pandemia este departe de a se termina.

„Pe mãsurã ce cazurile din întreaga
lume se clarificã, trebuie sã fim gata sã
acþionãm rapid pentru a salva vieþi.
Dar, de asemenea, acum este clar cã
putem lua ºi mãsuri decisive pentru
protejarea locurilor de muncã ºi pentru
a proteja numeroasele beneficii oferite
de turism, atât pentru oameni, cât ºi
pentru planetã”, a mai declarat
secretarul general OMT.
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Restaurantele, cafenelele,
cinematografele, teatrele ºi sãlile
de spectacol se redeschid

Guvernul a aprobat, ieri, modifica-
rea hotãrârii privind starea de alertã ºi
a decis reluarea activitãþii cu publicul a
operatorilor economici care de-
sfãºoarã activitãþi de preparare, co-
mercializare ºi consum al produselor
alimentare ºi/sau bãuturilor alcoolice
ºi nealcoolice, de tipul restaurantelor
ºi cafenelelor, în interiorul clãdirilor,
precum ºi reluarea activitãþii culturale
ºi a spectacolelor în judeþele unde inci-
denþa cumulatã a cazurilor în ultimele
14 zile este mai micã sau egalã de
1,5/1.000 de locuitori.

Comitetele Judeþene pentru Situaþii
de Urgenþã din judeþele unde incidenþa
cumulatã a cazurilor în ultimele 14 zile
este mai micã sau egalã cu 1,5/1.000
de locuitori, pot decide restricþionarea
sau închiderea activitãþii operatorilor
economici dintr-o anumitã localitate,
din zona de competenþã, dacã inciden-
þa cumulatã a cazurilor din aceastã lo-
calitate, în aceeaºi perioadã de timp,
trece peste pragul de 1,5/1.000 de
locuitori.

Comitetele Judeþene pentru Situaþii
de Urgenþã din judeþele unde incidenþa
cumulatã a cazurilor în ultimele 14 zile
este mai mare de 1,5/1.000 de locuito-
ri, pot decide reluarea activitãþii opera-

torilor economici dintr-o anumitã lo-
calitate, din zona de competenþã, dacã
incidenþa cumulatã a cazurilor din ace-
astã localitate, în aceeaºi perioadã de
timp, este mai micã sau egalã cu
1,5/1.000 de locuitori.

Programul de lucru în domeniul re-

staurantelor ºi cafenelelor este între
ora 06:00 ºi ora 24:00, ultima coman-
dã putând fi preluatã cel târziu la orele
23.00. De asemenea, operatorii econo-
mici vor respecta obligaþiile stabilite
prin ordin comun al ministrului sãnã-
tãþii ºi ministrului economiei, energiei
ºi mediului de afaceri.

Deschiderea restaurantelor intrã în
vigoare, astãzi, 1 septembrie, ºi se
aplicã ºi localurilor din interiorul hote-
lurilor, pensiunilor sau altor unitãþi de
cazare, în aceleaºi condiþii.

Prin aceeaºi hotãrâre, Guvernul
aprobã desfãºurarea activitãþii cu pu-
blicul a operatorilor economici licen-
þiaþi în domeniul jocurilor de noroc, în
judeþele unde incidenþa cumulatã a ca-
zurilor în ultimele 14 zile este mai
micã sau egalã de 1,5/1.000 de locui-
tori, cu aceleaºi condiþii privind aviza-
rea de cãtre comitetele judeþene pentru
situaþii de urgenþã.

De asemenea, Guvernul a aprobat,
începând, de astãzi, organizarea eve-
nimentelor private, a cursurilor de in-
struire/ workshopuri pentru adulþi, in-
clusiv cele pentru implementarea pro-
iectelor finanþate din fonduri europe-
ne, cu un numãr de participanþi de ma-
ximum 50 de persoane în interior ºi de
maximum 100 de persoane în exterior,
cu respectarea normelor de sãnãtate
publicã stabilite în ordinul ministrului
sãnãtãþii.

Guvernul a menþinut mãsura pri-
vind suspendarea activitãþii cluburilor,
discotecilor ºi a barurilor în interiorul
clãdirilor.

În privinþa activitãþii muzeelor, bi-
bliotecilor, librãriilor, cinematografe-
lor, studiourilor de producþie de film ºi
audiovizual, a instituþiilor de specta-
cole ºi/sau concerte, ºcolilor populare,
de artã ºi de meserii, precum ºi eveni-
mentele culturale în aer liber, aceasta

se poate desfãºura numai în condiþiile
stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii ºi al ministrului
sãnãtãþii.

Organizarea ºi desfãºurarea activi-
tãþii cinematografelor, instituþiilor de
spectacole ºi/sau concerte este permi-
sã, fãrã a depãºi 50 % din capacitatea
maximã a spaþiului, dacã incidenþa cu-
mulatã în ultimele 14 zile a cazurilor
din judeþe/municipiul Bucureºti este
mai micã sau egalã cu 1,5/1.000 de
locuitori.

Organizarea ºi desfãºurarea spec-
tacolelor de tipul drive-in sunt permi-
se numai dacã ocupanþii unui autove-
hicul sunt membrii aceleaºi familii
sau reprezintã grupuri de pânã la 3
persoane, iar organizarea ºi de-
sfãºurarea în aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice ºi
private sau a altor evenimente cultu-
rale sunt permise numai cu participa-
rea a cel mult 500 de spectatori cu lo-
curi pe scaune, aflate la distanþã de
minimum 2 metri unul faþã de celã-
lalt, precum ºi cu purtarea mãºtii de
protecþie.

Mãsurile respective intrã în vigoare
tot astãzi, 1 septembrie.

Ordinul comun al ministrului Sãnã-
tãþii ºi ministrului Economiei, Ener-
giei ºi Mediului de Afaceri pentru re-
deschiderea restaurantelor ºi cafenele-
lor, precum ºi ordinul comun al mini-
strului Sãnãþii ºi ministrului Culturii
privind redeschiderea teatrelor, cine-
matografelor ºi sãlilor de spectacole,
au fost publicate asearã în Monitorul
Oficial. Ele conþin reguli privind tria-
jul epidemiologic observaþional, pur-
tarea mãºtii de protecþie, distanþarea
fizicã, amenajarea de culoare unice,
privind igiena ºi dezinfectarea
spaþiilor respective.

GEORGE MARINESCU

Zurab Pololikashvili a precizat: "Pe mãsurã ce
cazurile din întreaga lume se clarificã, trebuie sã fim
gata sã acþionãm rapid pentru a salva vieþi. Dar, de
asemenea, acum este clar cã putem lua ºi mãsuri
decisive pentru protejarea locurilor de muncã ºi
pentru a proteja numeroasele beneficii oferite de

turism, atât pentru oameni, cât ºi pentru planetã".

Guvernul a menþinut
mãsura privind

suspendarea activitãþii
cluburilor, discotecilor

ºi a barurilor în
interiorul clãdirilor.
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SIEGFRIED MUREªAN, EURODEPUTAT:

“Mecanismul de Redresare va sprijini aderarea
noastrã la zona euro”
(urmare din pagina 1)

Mureºan a declarat: “Mecanismul
de Rezilienþã ºi Redresare a fost pro-
pus de Comisia Europeanã în luna mai
pentru a ajuta þãrile europene sã-ºi fi-
nanþeze planurile naþionale de redresa-
re economicã dupã criza generatã de
pandemia de COVID-19. Este cel mai
ambiþios instrument de finanþare pro-
pus vreodatã la nivelul Uniunii Euro-
pene, având o alocare de 672,5 miliar-
de de euro pentru urmãtorii 4 ani. Ro-
lul nostru, al Parlamentului European,
este sã adoptãm baza legalã a mecani-
smului, pentru ca acesta sã intre în vi-
goare cât mai repede, iar statele mem-
bre sã aibã acces la finanþare. Tocmai
de aceea am finalizat zilele trecute
proiectul de raport legislativ al meca-
nismului, unde prezentãm domeniile
prioritare pe care þãrile europene le vor
putea finanþa prin acesta. (…) Am cã-
zut de acord cu ceilalþi colegi co-ra-
portori ca mecanismul sã se axeze pe
ºase obiective generale: tranziþia spre
o economie verde (reducerea emisiilor
de carbon, bani pentru sprijinirea re-
giunilor afectate de tranziþie - n.r.), di-
gitalizarea, coeziunea socialã, compe-
titivitatea economicã (bani pentru dez-
voltare industrialã - n.r.), întãrirea ca-
pacitãþii administrative (rezilienþã in-
stituþionalã ºi bani pentru reformarea
instituþiilor publice - n.r.) ºi politicile
pentru tineri Pornind de la aceste
obiective generale, proiectul de raport
cuprinde mai multe domenii ºi politici
prioritate de finanþare care sunt foarte
importante pentru România, precum
infrastructura, sistemul de sãnãtate,
educaþia, combaterea sãrãciei, tranzi-
þia spre o economie verde sau digitali-
zarea administrativã. De asemenea,
mecanismul va sprijini ºi procesul de
aderare a României la zona euro. Con-
cret, Guvernul României va putea fi-
nanþa prin acest mecanism mãsuri care
sporesc convergenþa ºi reduc efectele
crizei economice asupra procesului de
aderare la moneda unicã. Proiectul de
raport al mecanismului, în forma agre-
atã acum, este în deplin acord cu Pla-
nul de Investiþii ºi Redresare publicat
de Guvernul României. Mecanismul

devine, astfel, una dintre principalele
surse de finanþare pentru planul de
investiþii al României. ”

România va primi prin acest meca-
nism 33,5 miliarde de euro.

“România are multe lucruri de repa-
rat, dar nu poate rãmâne mereu în
încercarea de a recupera decalajele.
Este nevoie de o strategie de dezvolta-
re”, a completat Dragoº Pîslaru, rapor-
tor din partea Renew Europe.

România va putea deconta
prin acest mecanism o parte
din costurile cu criza
Covid-19

Cei doi au mai declarat cã co-rapor-
torii au cerut ºi creºterea prefinanþãrii
- avansul pe care þãrile europene îl vor
primi din fondurile nerambursabile
cuprinse în acest mecanism - de la
10% la 20% ºi o clauzã de revizuire
dupã 2 ani. În plus, ei au elaborat ºi cri-
teriile de evaluare a proiectelor depuse
de statele membre.

Eurodeputatul Siegfried Mureºan a
mai precizat: “Proiectul de raport mai
prevede patru lucruri foarte importan-
te. În primul rând, cerem ca prefinan-
þarea, adicã avansul pe care þãrile euro-
pene îl vor primi din fondurile neram-
bursabile cuprinse în acest mecanism,
sã creascã la 20% din suma totalã ne-
rambursabilã, faþã de 10% cât a fost
propus iniþialã. Este vital ca acest
avans sã fie cât mai mare astfel încât sã
punem la dispoziþia þãrilor europene,
care se confruntã cu lipsã de fonduri,
cât mai repede resurse suficiente pen-
tru începerea investiþiilor din planurile
de redresare. În al doilea rând, propu-
nem ca þãrile europene sã poatã decon-
ta din fondurile acestui mecanism ºi
cheltuielile cu mãsurile de redresare
economicã implementate deja anul
acesta, începând cu data de 1 februarie
2020, în contextul crizei COVID-19,
ºi care respectã criteriile stabilite în
mecanism. Spre exemplu, este foarte
posibil ca mãsurile luate pentru
consolidarea sistemului medical de
cãtre Guvernul României sã fie
eligibile pentru decontarea din acest

mecanism”, a mai anunþat Mureºan.
De asemenea, proiectul de raport

prevede cã mecanismul nu va putea fi-
nanþa proiecte care fac parte din planu-
rile strategice ale þãrilor din afara
Uniunii Europene ºi care afecteazã din
punct de vedere strategic sau
economic Uniunea Europeanã.

“Nu vrem ca la fondurile din acest
mecanism sã aibã acces þãri terþe care
vor sã profite de situaþia economicã
actualã a Uniunii”, a spus Mureºan.

Acesta a completat: “Dacã o þarã
din afara Uniunii doreºte sã cumpere o
companie dintr-un domeniu important
pentru economia UE în contra voinþei
noastre acest lucru nu poate fi fãcut cu
fonduri europene din acest mecanism.
De exemplu, China sã nu poatã dez-
volta reþele 5G în Uniunea Europeanã
cu bani din acest instrument sau o con-
ductã de gaze din Federaþia Rusã sã nu
poatã fi construitã cu bani din acesta,
pentru cã astfel de investiþii ar duce la
creºterea puterii politice ºi economice
a unor þãri terþe în raport cu statele
membre UE ºi nu dorim acest lucru.
Dacã o companie europeanã dezvoltã
un medicament împotriva Covid ºi o
companie sau un guvern din afara UE
ar dori sã cumpere aceastã companie
europeanã, atunci asta sã nu se poatã
face cu fonduri europene. Nu vrem sã
se foloseascã banii noºtri pentru
interesele politice ale unor þãri din
afara Blocului”.

Parlamentul European
susþine corelarea acordãrii
fondurilor cu respectarea
statului de drept

Între altele, este susþinutã majoritar
de Parlamentul European corelarea
acordãrii de fonduri cu respectarea
statului de drept. Grupurile politice
PPE ºi Renew susþin acest lucru, au
afirmat Mureºan ºi Pîslaru.

“Orice om politic cinstit susþine
aceastã corelare. Nu se vor opune
decât oamenii politici care au de gând
sã atace statul de drept. De la 1 ianua-
rie 2021, de când intrã în vigoare bu-
getul UE ºi acest mecanism, dorim co-

relarea fondurilor europene cu respec-
tarea statului de drept. Avem nevoie
pentru adoptarea finalã a legii de pozi-
þia Consiliului de miniºtri ai UE ºi de
negocierile finale dintre Parlament ºi
Consiliu”, a mai spus Mureºan.

Actul legislativ trebuie adoptat în
Consiliul European ºi Parlamentul
European.

“Vrem un mecanism ambiþios, dur,
care sã usture ºi sã nu poatã fi blocat de
prim-miniºtrii care atacã statul de
drept. Dacã în Consiliu este nevoie de
unanimitate - ºi ºtim cã existã unii
prim-miniºtri care ar vrea o corelare
mai slabã -, în Parlamentul European
este nevoie de majoritate, pe care o
avem. Pe noi, România, nu ne deranje-
azã corelarea, pentru cã nu avem de
gând sã atacãm statul de drept”, a
subliniat el.

Pîslaru a adãugat: “Este poate una
dintre cele mai importante lupte ale
acestui final de an pentru a putea sã ne
asigurãm cã valorile europene nu sunt
negociate, sã ne asigurãm cã fondurile
europene nu ajung la partide care ur-
mãresc sã îºi consolideze poziþiile po-
pulist-naþionaliste sau segregaþioniste
chiar din banii europeni”.

O rezoluþie în acest sens a fost adop-
tatã în PE imediat dupã summit-ul
Consiliului din luna iulie, unde ºefii
statelor europene au cãzut de acord
asupra pachetului. În 2018, Comisia
Europeanã a propus ca în scenariul în
care o þarã încalcã statul de drept sã po-
atã propune sancþiuni - suspendãri de
fonduri ºi chiar pierderea lor.

Pîslaru a mai spus la rândul sãu cã
raportul propune o abordare integratã
prin care Europa nu doar sã revinã
unde era înainte de pandemie ci sã
recâºtige din leadership-ul sãu global.
Acesta a spus cã accentul mecanismu-
lui este pe o economie verde ºi pe
transformare digitalã.

“În Europa se regândeºte politica
industrial. România trebuie sã înþelea-
gã cã aceastã reconfigurare se
întâmplã nu pe sectoare CAEN cum
era pe vremuri ci pe ecosisteme. Existã
o foarte mare atenþie acordatã deloca-
lizãrii industriei din alte pãrþi ale lumii

înapoi spre Europa ºi prioritizãrii ace-
lor lanþuri de valoare adãugatã care vor
asigura leadership-ul global. (…) De
aici pilonul de competitivitate”, a afir-
mat Pîslaru, care a adãugat cã pe acest
fond a fost introdusã în raport ºi ideea
susþinerii investiþiilor în parteneriat
public-privat (PPP).

Dragoº Pîslaru, Renew
Europe: “Sper cã, dacã va fi
implementat bine,
mecanismul sã devinã o
extindere a bugetului
comunitar”

Pîslaru a spus cã se pregãteºte un
cadru cu criterii clare de alocare a ace-
stor fonduri europene: 1. efectul de
lungã duratã; 2. eficienþa (“este acest
proiect cea mai bunã modalitate de a
folosi banii europeni?”); 3. valoarea
europeanã adãugatã (“proiectele sã fie
bune ºi pentru România dar ºi pentru
UE”) ºi 4. coerenþa.

“E nevoie ca România sã-ºi propu-
nã o viziune de dezvoltare. Un mod in-
tegrat, echilibrat, dar ambiþios ºi þintit
pentru a putea sã folosim banii în
aceºti 4 ani pentru a impinge dezvolta-
rea României la un alt nivel pentru a
asigura aceastã dimensiune europea-
nã. Este momentul proiectelor ambi-
þioase, care sã schimbe paradigma de
dezvoltare în România, iar aceastã
structurã pe care noi o propunem oferã
exact acest context. (…) România este
în pole-position la folosirea acestor
resurse”, a afirmat Dragoº Pîslaru.

Întrebat de situaþia proiectelor pe
care ar putea sã le propunã Ministerul
Fondurilor Europene, Pîslaru a afir-
mat: “Eu am intrat în legãturã cu dom-
nul ministru Boloº pentru cã am vrut
sã-i spun cã sunt gata sã (acord) sprijin
cu acest plan. Înþelegerea mea este cã a
existat o iniþiativã de a strânge propu-
neri pentru acest plan naþional, mai de-
grabã un plan de investiþii publice.
Prin acest design noi dorim sã introdu-
cem reforme care sã ridice ambiþia
pentru România în perioada urmãtoare
ºi sã existe niºte consultãri puþin mai

largi pentru a putea implica mai mulþi
actori din societate pentru a vedea o vi-
ziune pe cei ºase piloni aºa cum am
propus-o. Înþegerea mea este cã
guvernul s-a apucat de treabã”.

Pîslaru a mai spus cã la momentul
actual se considerã cã mecanismul de
redresare este doar un instrument de
rãspuns la crizã - fãrã prelungire a pe-
rioadei de absorbþie a fondurilor -, însã
acesta sperã, “dacã va fi implementat
bine”, sã devinã o extindere a
bugetului comunitar.

În rãspuns, Mureºan a afirmat:
“Acest mecanism se finanþeazã din da-
torie. UE face datorie iar aceastã dato-
rie trebuie replãtitã. A te îndatora este
un lucru uºor pentru un politician po-
pulist, iresponsabil. Dar pentru noi,
politicieni pro-europeni responsabili,
a te îndatora nu e un lucru simplu. ªi e
un lucru care trebuie fãcut cu extrem
de multã grijã. Supraîndatorarea este
un lucru rãu pe termen lung. Este foar-
te bine cã UE este solidarã ºi cã se cre-
eazã acest mecanism însã el are un ca-
racter excepþional legat de pandemie.
(…) El nu poate deveni un mecanism
perpetuu. Dar sigur cã UE, dacã vor
exista crize similare în viitor, va trebui
sã acþioneze în mod similar”.

Proiectul de raport legislativ, coor-
donat de Siegfried Mureºan (PPE),
Dragoº Pîslaru (Renew Europe) ºi Ei-
der Gardiazabal Rubial (Grupul socie-
liºtilor europeni), urmeazã sã fie dez-
bãtut ºi votat în Parlamentul Europe-
an. El este deschis acum pentru amen-
damente din partea tuturor membrilor
PE. Obiectivul este ca, la jumãtatea lu-
nii octombrie, proiectul de raport sã fie
adoptat în comisiile de specialitate
(Comisia pentru bugete ºi Comisia
pentru afaceri economice ºi
monetare).

Dupã votul din comisii, urmeazã a fi
adoptat de plenul Parlamentului Euro-
pean, cel mai probabil la începutul lu-
nii noiembrie. Dupã adoptarea rapor-
tului din plen, urmeazã negocierile fi-
nale dintre Parlamentul European ºi
Consiliul Uniunii Europene, cu obiec-
tivul ca mecanismul sã intre în vigoare
la 1 ianuarie 2021. n
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Prognoza pentru
România

În Banat, Criºana, Maramureº, cea mai mare parte a Transilvaniei ºi local
la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã accentuatã ce se va ma-
nifesta prin averse ce vor avea ºi caracter torenþial, descãrcãri electrice, inten-
sificãri de scurtã duratã ale vântului, vijelii ºi grindinã.

Cantitãþile de apã vor depãºi 20...25 l/mp ºi izolat 40...50 l/mp. În restul
teritoriului vremea va fi în continuare cãlduroasã, local canicularã
dupã-amiazã, când indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depãºi pragul
critic de 80 de unitãþi; cerul va fi variabil, iar manifestãri de instabilitate at-
mosfericã vor fi pe arii restrânse seara ºi noaptea, cu o probabilitate mai
mare în sud-vest.

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în regiunile vestice
ºi în jurul a 37 de grade în Câmpia Românã.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 ºi 22 de grade. Dimineaþa ºi
noaptea, în zonele joase pe suprafeþe mici vor fi condiþii de ceaþã.

Prognoza pentru
Bucureºti

Vremea va fi în continuare canicularã dupã-amiazã, când ºi disconfortul
termic va fi accentuat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depãºi
pragul critic de 80 de unitãþi.

Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua, iar vântul va sufla slab ºi mode-
rat.

Temperatura maximã se va situa în jurul a 37 de grade, iar cea minimã va fi
de 17...20 de grade.

Sursa: www.anm.meteoromania.ro
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ÎNCÃ DIN ACEST AN

Orange va readuce
dividendele la nivelul de
dinaintea pandemiei
S

tephane Richard, directorul
general al grupului francez de
telecomunicaþii Orange, a
promis cã va readuce divi-

dendele la nivelul la care erau înaintea
pandemiei, încã din acest an, ºi cã va fi
“ambiþios” cu privire la reducerile de
costuri.

Orange a fost nevoit sã îºi reducã di-
videndele pentru 2019 pânã la 50 de
eurocenþi pe acþiune, de la 70 de euro-
cenþi anterior. În luna iulie, grupul
francez le-a spus investitorilor cã vor
fi informaþi pânã la finele anului dacã
dividendele vor reveni la nivelul
anterior pentru 2020.

Într-un interviu pentru Bloomberg,
Stephane Richard a spus cã va asigura
“personal” revenirea la þintã.

“Obiectivul meu este sã revenim la
70 de eurocenþi pe acþiune încã din
acest an ºi avem mijloacele pentru a
face acest lucru”, a declarat Richard,
potrivit Agerpres. Acesta a adãugat cã
va continua cu mãsurile de reducere a
costurilor. “Suntem ferm hotãrâþi sã
fim mai ambiþioºi cu privire la
optimizarea costurilor”, a subliniat el.

Întrebat dacã Orange are de gând sã
facã restructurãri de personal, Richard
a rãspuns cã existã un plan ce vizeazã
diminuarea numãrului de angajaþi în
Franþa, adãugând cã acesta face parte
din strategia mai amplã a grupului.
Orange a înlocuit doar o parte dintre
angajaþii care au ieºit la pensie, iar Ri-
chard a precizat cã acest lucru va
continua.

ªeful Orange nu a dorit sã ofere o ci-
frã precisã cu privire la numãrul de an-
gajaþi, dar a reiterat faptul cã planul
prezentat în luna decembrie a anului
trecut prevede realizarea unor econo-
mii în valoare de un miliard de euro
pânã în 2023.

“Avem multe de fãcut cu privire la
acest subiect. Face parte din procesul
de transformare”, a adãugat acesta.

Un rãzboi al preþurilor ºi dificultãþi-

le din Spania, principalele douã pieþe
ale Orange, precum ºi necesitatea de a
continua investiþiile în reþelele sale au
afectat cotaþia acþiunilor Orange în ul-
timii ani. În luna decembrie a anului
trecut, grupul francez a demarat un
program destinat reducerii costurilor
ºi creºterii veniturilor generate de
infrastructura sa.

Scãderea cu 28% a cotaþiei acþiuni-
lor operatorului telecom în acest an a
generat unele semne de întrebare în
rândul analiºtilor cu privire la posibili-
tatea ca acesta sã fie exclus din indice-
le Stoxx 50, un indice bursier care re-
prezintã cele mai mari 50 de companii
listate pe bursã din zona euro. O even-
tualã eliminare din Stoxx 50 ar fi o lo-
viturã, deoarece ar creºte presiunile de
vânzare a acþiunilor din partea investi-
torilor ºi fondurilor de tip ETF care

urmãresc acest indice.
“Facem profit, plãtim dividende,

producem flux de numerar, avem
vânzãri care sunt stabile, dar suntem
penalizaþi la bursã. Realitãþile econo-
mice ale companiei sunt complet uita-
te”, a replicat Stephane Richard.

Acesta a precizat cã Orange vrea sã
profite de oportunitãþile de a face bani
de pe urma infrastructurii sale. Grupul
francez a decis sã îºi vândã reþeaua de
turnuri de telefonie mobilã din Spania
cãtre compania Cellnex Telecom ºi va
înfiinþa companii separate care vor ge-
stiona celelalte reþele de turnuri, în
timp ce va cãuta parteneri care sã îl
ajute cu introducerea de noi reþele în
Franþa ºi în alte pãrþi ale Europei.

Strategia lansatã în luna decembrie
prevedea cã firma care va gestiona tur-
nurile din Spania va fi creatã în acest

an. În schimb, duminicã, Richard a
spus cã va fi înfiinþatã ºi va deveni
operaþionalã pânã la finele lui 2021.
De asemenea, ºeful Orange a susþinut
cã se aºteaptã la mai multe consolidãri
în acest sector în viitor, adãugând: “Va
avea loc un fel de consolidare a com-
paniilor care gestioneazã turnuri de te-
lefonie mobilã în Europa”. ªeful mul-
tinaþionalei de telecomunicaþii a men-
þionat cã ºi Orange a avut la un mo-
ment dat discuþii cu privire la acest su-
biect: “Am avut discuþii cu Deutsche
Telekom AG ºi Vodafone Group Plc la
un anumit moment, dar nu am fãcut
niciun fel de progrese”.

Grupul francez Orange este pre-
zent ºi pe piaþa din România, unde, în
primul trimestru, a înregistrat o cifrã
de afaceri de 257,4 milioane de euro,
în scãdere cu 2,9% faþã de aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut, pe fondul
vânzãrilor moderate de echipamente,
scãdere mai pronunþatã în luna mar-
tie. Orange România oferea servicii
mobile, fixe ºi TV pentru 10.768.700
de clienþi la 31 martie, în creºtere cu
1% comparativ cu finalul primului
trimestru din 2019.

A.P.

PE MÃSURÃ CE PROVIZIOANELE PENTRU CREDITE NEPERFORMANTE CRESC

Marile bãnci chineze înregistreazã
pierderi de miliarde de dolari, în prima
jumãtate a anului

Patru dintre cele mai
mari cinci bãnci de stat din
China au anunþat cã ºi-au
mãrit provizioanele pentru
credite neperformante pen-
tru a reduce pierderile vii-
toare, din cauza impactului
pandemiei globale de
coronavirus, relateazã
Reuters.

Toate cele cinci bãnci au
raportat cele mai mari scã-
deri ale profitului din ulti-
mul deceniu ºi o creºtere a
împrumuturilor odatã cu
anunþul rezultatelor la
jumãtate de an.

Rezultatele evidenþiazã
impactul pandemiei ºi
încetinirea creºterii econo-
mice asupra bãncilor chineze, întrucât debitorii
se luptã sã ramburseze datoriile dupã luni de
blocare ºi unele sectoare, precum cele din indu-
stria turismului, sã lucreze pentru a supravieþui
temerilor persistente ale COVID-19.

Pe fondul presiunilor asupra economiei ve-
nite odatã cu pandemia de coronavirus, Guver-
nul chinez le-a cerut bãncilor sã intensifice ºi sã
acorde împrumuturi sectoarelor aflate la anan-
ghie, sacrificând în acelaºi timp profituri
pentru a reînnoi averile þãrii.

Banca Agricolã a Chinei (AgBank) Ltd a
anunþat în raportul sãu trimestrial cã „se aºteap-
tã ca impactul persistent al pandemiei ºi riscul
de incertitudine sã fie transmis mai departe
industriei bancare”.

Banca pentru Construcþii a Chinei (CCB), al
doilea cel mai mare creditor din þarã ca active, a
declarat cã intenþioneazã sã evalueze riscurile
de credit ºi creºterea provizioanelor, la fel ca

Bank of China (BoC) Ltd.
Într-un mod ºi mai direct, Banca chinezã de

Comunicaþii Co Ltd a informat vineri cã a mãrit
„provizioanele pentru a contracara impactul
viitor al pandemiei”.

Provizioanele privind pierderea creditelor
din al doilea trimestru au crescut cu 61% pânã
la 436% comparativ cu aceeaºi perioadã a anu-
lui trecut la ICBC, CCB, AgBank ºi BoC, au
arãtat date de la China International Capital
Corp (CICC).

Craterul din prima jumãtate a profitului s-a
redus în cea mai mare parte cauzat de provizio-
anele comandate de autoritãþile de reglementa-
re, a declarat CICC luni, menþionând cã profi-
tul din trimestrul al doilea ar fi fost altfel de
1,5% la 5,1% pentru cei patru creditori.

„În viitorul previzibil, presiunea descenden-
tã a profitului ºi veniturilor bãncilor va conti-
nua sã creascã”, a declarat Wang Yifeng, ana-
list al Everbright Securities, care a adãugat cã

bãncile vor continua sã im-
pulsioneze provizioanele
în trimestrul al treilea.

Marjele de dobândã nete
(NIM) - un ecart cheie al
rentabilitãþii bãncii - au
scãzut la Banca Industrialã
ºi Comercialã din China
(ICBC), cel mai mare cre-
ditor comercial din lume
dupã active, BoCom, CCB
ºi AgBank.

Dar la BoC, NIM s-a
îmbunãtãþit uºor pânã la
1,82% faþã de 1,8% trei
luni mai devreme.

AgBank a scãzut la
2,14% la sfârºitul lunii iu-
nie, de la 2,17% la sfârºitul
lunii martie, în timp ce la

ICBC s-a redus la 1,98% la sfârºitul celui de-al
doilea trimestru, de la 2,2% la sfârºitul primu-
lui trimestru.

Nivelul de împrumuturi neperformante
(NPL) a crescut la marile cinci bãnci în perioa-
da de raportare, cel al ICBC a crescut la 1,5%
pânã la sfârºitul lunii iunie, de la 1,43% cu trei
luni mai devreme, iar cel al CCB a crescut cu
0,07 puncte procentuale în al doilea trimestru
pânã la 1,49%.

Per total, bãncile comerciale chineze au
înregistrat o scãdere de 9,4% a profitului net
din prima jumãtate la un trilion de yuani
(146,08 miliarde de dolari), conform datelor
Comisiei de reglementare a bãncilor ºi
asigurãrilor din China.

Pânã la sfârºitul trimestrului, rata medie a
creditelor neperformante pentru bãncile co-
merciale era de 1,94%, aratã datele comisiei,
cea mai mare din 2009. (A.T.)

Acþiunile americane
din tehnologie valoreazã
acum mai mult decât
întreaga piaþã bursierã
europeanã
(urmare din pagina 1)

În plus, parcursul Amazon ar putea fi cel
mai uimitor din grup. Compania a devenit o
forþã dominantã în comerþul electronic încã din
anii ‘90, dar explozia industriei a ajutat la
creºterea acþiunilor în ultimul deceniu. Preþul
acþiunii sale a fost de aproximativ 20 de ori mai
mare joi decât în august 2010.

Trebuie menþionat însã cã plafonul de piaþã
mãsoarã doar valoarea de capital a companii-
lor ºi exclude datoria. Acþiunile tech din SUA
au, de asemenea, mari afaceri internaþionale ºi
nu derivã toatã valoarea lor din economia ame-
ricanã.

Depãºirea Europei de cãtre sectorul tehnolo-
giei din SUA se reflectã, de asemenea, în per-
formanþa generalã a pieþelor din SUAºi Europa.
De la începutul anului 2010, S&P500 a câºtigat
aproape 200%, în timp ce Euro Stoxx 50 a cre-
scut cu 13,4%, iar FTSE 100 din Marea Britanie
a obþinut puþin sub 11%, conform CNBC.

De altfel, averile deþinãtorilor de giganþi
tehnologici s-au majorat semnificativ în 2020,
an marcat de pandemia de coronavirus, dat
fiind cã acest sector de activitate beneficiazã
de atenþia tuturor, în condiþiile în care extrem
de multe operaþiuni s-au mutat online.

Jeff Bezos, fondatorul gigantului comerþu-
lui online Amazon.com Inc., ºi-a majorat ave-
rea netã cu 63,6 miliarde de dolari anul acesta,
conform Bloomberg, care menþioneazã cã, nu-
mai într-o zi din luna iulie, acesta a câºtigat o
sumã fãrã precedent - 13 miliarde de dolari.

Potrivit indicelui Bloomberg Billionaires,
Bezos a consemnat încã un record în 2020: o
avere care depãºeºte 200 de miliarde de dolari.

Totodatã, Mark Zuckerberg, fondatorul ºi
directorul executiv al companiei Facebook
Inc., care deþine reþeaua de socializare online
cu acelaºi nume, ºi-a sporit averea cu 100 mi-
liarde de dolari, dupã lansarea unei noi funcþii
video, Instagram Reels, care rivalizeazã cu
aplicaþia chinezã TikTok, obþinând statutul de
“centimiliardar” deþinut deja de Jeff Bezos ºi
Bill Gates - fondatorul gigantului tehnologic
Microsoft Corp.

La rândul sãu, Elon Musk, fondatorul pro-
ducãtorului de maºini electrice Tesla Inc. ºi
ºeful SpaceX, ºi-a crescut de peste douã ori
averea (+42,1 miliarde de dolari), având în
prezent o avere mai mare de 100 de miliarde de
dolari ºi este al patrulea cel mai bogat om din
lume. Compania lui auto este cea mai valoroa-
sã de pe planetã pe segmentul ei.

ªi Tim Cook, omul care þine frâiele cele mai
valoroase companii a lumii, Apple, a devenit ºi
el miliardar recent.

Potrivit Bloomberg, niciun alt grup de direc-
tori nu a prosperat la un asemenea nivel, iar
marii bogãtaºi ai lumii au devenit din ce în ce
mai avuþi, într-un mod rapid, în condiþiile în
care pandemia de coronavirus susþine ºi impul-
sioneazã activitatea din mediul online. n

Grupul francez Orange
este prezent ºi pe piaþa din
România, unde, în primul
trimestru, a înregistrat o
cifrã de afaceri de 257,4

milioane de euro, în
scãdere cu 2,9% faþã de

aceeaºi perioadã a anului
trecut, pe fondul

vânzãrilor moderate de
echipamente, scãdere mai

pronunþatã în luna
martie.


