Magazinele online fac un
ghid de bune practici

Iese fum fără foc? Pentagonul
neagă vehement prezenţa SEAL
Team Six în Coreea de Sud
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Doar 29 de recuperatori
s-au înregistrat la ANPC
Noi reguli pentru
comercianţii de
vin vrac
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Afrodita Cicovschi
Lista
entităţilor
care
desfășoară
activitatea
de
recuperare creanţe, publicată pe
site-ul Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor
(ANPC), conţine doar 29 de
societăţi, ceea ce reprezintă
aproximativ 15% din totalul
firmelor care activează în acest
domeniu în România. (Potrivit
unei analize realizate de KeysFin
pe baza datelor depuse de
firmele de management al
creanţelor, în 2015, în România,
existau 193 de firme cu acest
profil, care au realizat în 2014
afaceri de 194 milioane de lei).
Având în vedere că, începând
cu 1 ianuarie a.c., pot derula
activităţi de recuperare a
creanţelor doar firmele înregistrate la ANPC, înseamnă că
persoanele fizice sau juridice
cărora li se cere returnarea
datoriilor la diverse bănci sau
companii de utilităţi nu sunt
obligate să dea curs solicitării.
Printre societăţile
publicate în lista de pe 3 >>
site-ul
ANPC
se
numără EOS KSI ROMANIA SRL,
KRUK ROMANIA SRL, ASSET
RECOVERY DEBTS SRL, TOP
FACTORING
SRL,
COFACE
ROMANIA
CREDIT
MANAGEMENT SERVICES SRL și
COLECTARE
RECUPERARE
CREANŢE CRC SRL.
Începând cu 1 ianuarie 2017,
activitatea de recuperare creanţe
poate fi desfășurată numai de
către entităţile înregistrate de
Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor (ANPC),
potrivit unei ordonanţe de
urgenţă intrate în vigoare.
Totodată, recuperatorii trebuie să aibă un sediu social în
România, o sucursală sau un
reprezentant pentru rezolvarea
litigiilor sau pentru a răspunde
contravenţional sau penal în faţa
autorităţilor. Până de curând,
existau recuperatori cu sedii în
diferite paradisuri fiscale care își
desfășurau activitatea prin
mandatar. În plus, li se cere
conducătorilor acestor instituţii
să aibă o bună reputaţie, altfel
cererea de funcţionare ar putea
fi respinsă.

Curierul esenţial
EVENIMENT
Descinderi la birourile
Audi
din
Germania.
Aproximativ 80 de ofiţeri de
poliţie și procurori au
descins la mai multe birouri
ale Audi din Germania, dar și
la reședinţele private ale
unor
importanţi
reprezentanţi ai companiei, a
informat dw.com, precizând
că ancheta vizează obţinerea
unor
informaţii
privind
eventualul rol jucat de Audi
în
scandalul
Dieselgate.
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IT & C
Nouă gamă de televizoare
premium QLED și Frame.
Samsung
Electronics
a
prezentat noile game de
televizoare premium QLED și
The Frame, în cadrul unui
eveniment de lansare globală
ce a avut loc la Paris.
„Televizorul luminilor”, așa
cum sunt numite noile
modele QLED, are capacitatea
de a reda un nivel de
luminozitate de până la 2.000
de niţi și o experienţă de
vizionare la cele mai înalte
standarde. Pagina 4

REAL ESTATE
Majoritatea
cumpă rătorilor
de
imobile
accesează anunţurile de pe
smartphone. În ultimele 6
luni,
55%
din
totalul
utilizatorilor care au fost
interesaţi de tranzacţionarea
unei proprietăţi au fost
femei. În plus, cei mai mulţi
vizitatori ai platformei au
între 25-45 de ani și provin
din orașe precum București,
Cluj-Napoca și Timișoara.
Conform
rezultatelor
obţinute
de
Wizmo.ro,
femeile sunt mai active decât
bărbaţii atunci când vine
vorba
de
tranzacţii
imobiliare. Fie că se află în
căutarea unei noi locuinţe ori

listează o proprietate pentru
închiriere
sau
vânzare,
numărul utilizatorilor de sex
feminin este cu 10% mai
mare decât cel al bărbaţilor.
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Hercesa
demarează
lucrările la a doua clădire
rezidenţială.
Cel
de-al
doilea bloc din faza trei de
dezvoltare a complexului
rezidenţial
Vivenda
Residencias
cuprinde
apartamente de trei și patru
camere. În total, faza a treia
a ansamblului rezidenţial
Vivenda
Residencias
va
însuma 4 blocuri, cu un total
de 244 de apartamente, și va
presupune o investiţie totală
de peste 18 milioane de euro.
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EXTERN
Piraţii somalezi lovesc din
nou - recompensă pentru
eliberarea unui petrolier și
a echipajului. Forţa navală a
UE, care operează în prezent
în largul coastelor Somaliei,
a primit o confirmare din
partea
comandantului
tancului
petrolier
sub
pavilion Comore Aris 13 că
nava a fost preluată și că
echipajul este în prezent
ţinut captiv de către piraţi
înarmaţi. Atacul a venit la
scurt
timp
după
ce
comandantul a emis o alertă
SOS în care se plângea că
două bărci rapide se apropie
de nava lui în Golful Aden.
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Cine este și ce a spus
eurodeputatul
polonez
Janusz
Korwin-Mikke.
„Bineînţeles, femeile trebuie
să aibă salarii mai mici decât
bărbaţii deoarece sunt mai
slabe, mai mici și mai puţin
inteligente”a
lansat
eurodeputatul polonez într-o
ședinţă plenară a PE din 1
martie de la Bruxelles,
condusă chiar de o femeie.
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Numărul acestora reprezintă doar 15% din
totalul recuperatorilor care activează în
România
Începând cu 1 ianuarie 2017, activitatea de
recuperare creanţe poate fi desfășurată
numai de către entităţile înregistrate la ANPC
Asta înseamnă că persoanele fizice sau
juridice cărora li se cere, de către
recuperatorii neînregistraţi, să returneze
datoriile la diverse bănci sau companii de
utilităţi nu sunt obligate să dea curs
solicitării
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