Statul, prejudiciat cu 14 mil.
lei prin emiterea de certificate
de revoluţionar false

Militarii americani și ruși din
Siria merg cu drapelele la
vedere ca să se vadă unii pe alţii
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Păgubiţii FNI vor primi 38
mil. lei în 2017

Dieselgate:
Renault truchează
testele de poluare
încă din 1990?
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Afrodita Cicovschi
Bugetul de venituri și cheltuieli
din acest an al Autorităţii pentru
Administrarea Activelor Statului
(AAAS) prevede plata către
creditorii FNI a sumei de 38
milioane
lei.
Suma
este
menţionată
în
nota
de
fundamentare a proiectului supus
dezbaterii publice pe site-ul
instituţiei, potrivit căruia există
„sume
plătite
efectiv
cumpărătorilor
pentru
despăgubiri acordate în urma
procesului de privatizare și
valorificare, precum și obligaţii de
plată stabilite prin titluri
executorii, conform dispoziţiilor
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002
privind executarea obligaţiilor de
plată ale instituţiilor publice, cu
modificările și completările
ulterioare, stabilite prin titluri
executorii, în sumă de 38.160 mii
lei, pentru despăgubiri creditori
FNI, despăgubiri acordate în urma
procesului de privatizare și alte
obligaţii de plată stabilite prin
sentinţe”.
AAAS estimează că 3 >>
veniturile totale vor fi
de 60.000.000 lei, în acest an, din
care 18,82 mil. lei din activitatea de
valorificare, 41,17 mil. lei din
privatizare și administrare a
participaţiilor statului, în special
veniturile din operaţiuni de
capital, respectiv venituri din
penalităţi pentru nerespectarea
obligaţiilor
asumate
prin
contractele de vânzare-cumpărare
de acţiuni și venituri estimate a se
încasa din recuperarea creanţelor
proprii stabilite prin sentinţe.
Cheltuielile ocazionate de
procesul de privatizare și
valorificare sunt suportate din
venituri proprii și vor fi, în anul
2017, de 46 mil. lei. Dintre acestea,
cheltuielile cu evaluarea activelor
debitorilor din portofoliu în
vederea executării silite a acestora,
cheltuielile pentru rapoarte de
evaluare în procesul de privatizare
și
postprivatizare
pentru
expertize, cauţiuni, evaluări în
litigii,
onorarii
executori
judecătorești,
documentaţii
pentru obţinerea avizului de
mediu, precum și alte asemenea
cheltuieli au fost estimate la suma
de 350 mii lei.
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ECONOMIE MONDIALĂ
Economia „albastră” încurajează folosirea în comun a
suprafeţelor și resurselor
marine. PwC: Și România are
nevoie de o strategie integrată de
dezvoltare a zonelor sale de
litoral, având în vedere potenţialul extrem de ridicat din punct
de vedere al resurselor energetice
din Marea Neagră, dar și
posibilele provocări de securitate
și de mediu din zonă. Pagina 2

EVENIMENT
Discuţii despre înfiinţarea Muzeului Istoriei Evreilor din
România. Premierul Sorin Grindeanu a primit joi, la Palatul
Victoria, o delegaţie a Muzeului
Memorial al Holocaustului din
Statele Unite, însoţită de ambasadorul SUA la București, Hans
Klemm. Pagina 3

IT&C

concluzia că modelul constructorului de la Mioveni merită luat în
calcul de cei ce caută o mașină cu
care să-și facă treaba, la bani
puţini. Pagina 5
Ce taxă înlocuiește timbrul de
mediu. Timbrul de mediu nu va
fi înlocuit cu o nouă taxă, dar va fi
creată legislaţia necesară pentru
ca primăriile, după ce vor crea o
infrastructură viabilă, să poată
taxa mașinile care intră în zone
aglomerate, a declarat Daniel
Constantin, ministrul Mediului.
Pagina 5

ACTUALITATE
Compania Vulcan a semnat
un contract de 10 milioane
dolari cu Kuwait Oil Company.
Contractul are o valoare de 10
milioane dolari și prevede
livrarea până la 31 decembrie
2017 a 270 unităţi pompare, ceea
ce reprezintă un dublu record
pentru Vulcan. Pagina 6

BMW, interesat de IT-iștii români. BMW Group vrea să
încheie parteneriate cu companii
românești în vederea dezvoltării
de
soluţii
software
cu
aplicabilitate în industria auto.
Producătorul auto a demarat anul
trecut, în România, un amplu
proiect de identificare de noi
posiblităţi de colaborare cu parteneri și furnizori din industria
software. Pagina 4

Un expert IT a găsit o vulnerabilitate la cartelele de hârtie
RATB, putând călători gratuit
nelimitat. Gabriel Cîrlig a
explicat că a semnalat problema
celor de la RATB și aceasta a fost
remediată. „Am vrut să trag un
semnal de alarmă despre cum
sunt cheltuiţi banii publici. Asta
mă deranjează”. Pagina 7

Companiile
din
Europa
Centrală și de Est vor investi
22 mld. dolari în transformare
digitală anul acesta. IDC:
Investiţiile se vor tripla până în
2020, sub presiunea concurenţei
tot mai mari pe piaţă, dar și a
nevoii de a crește eficienţa
operaţională, de a optimiza forţa
de muncă, concomitent cu
îmbunătăţirea
relaţiilor
cu
clienţii. Pagina 4

Electoratul olandez a barat
drumul extremei drepte spre
putere. Celebrând victoria, Mark
Rutte a declarat în faţa
suporterilor săi, la Haga, că „după
Brexit
și
după
alegerile
prezidenţiale din SUA, Olanda a
spus STOP populismului de
proastă specie”. Pagina 8

AUTO
The Telegraph a testat Sandero
Stepway. Britanicii au ajuns la

EXTERN

ISIS folosește arme chimice la
Mosul. Primii pacienţi au avut
probleme de respiraţie și cei care
au sosit cu o zi mai târziu au avut
vezicule pe piele, un simptom al
expunerii la agentul muștar.
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Suma este prevăzută în bugetul de venituri și
cheltuieli al Autorităţii pentru Administrarea
Activelor Statului
Acesta prevede că AAAS va avea venituri de
60 mil. lei, din care 41,17 mil. lei provenind
din veniturile din operaţiuni de capital,
respectiv venituri din penalităţi pentru
nerespectarea obligaţiilor asumate prin
contractele de vânzare-cumpărare
Cheltuielile totale vor fi de 46 mil. lei, din
care 4 mil. lei cu dizolvarea voluntară și
lichidarea societăţilor comerciale, inclusiv
remunerarea administratorilor speciali și
contribuţiile aferente angajatorului
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