Banca Mondială: care sunt
oraşele unde poţi face
uşor o afacere

Primul-ministru Tudose:
Consideraţi încheiat subiectul
impozitului pe cifra de afaceri
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Euro, un drum
prea îndepărtat
Engie, somată să
îşi revizuiască
politicile
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Roxana Petcu
Euro este moneda unică
adoptată până în prezent de 19
din cele 28 state membre ale
Uniunii Europene, fiind utilizată zilnic de peste 338,6 de
milioane de europeni.
Acţiunile pregătitoare participării la zona euro constau în
îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală stabilite prin
Tratatul de la Maastricht,
printre care se numără:
- inflaţie şi dobânzi apropiate de cele ale ţărilor din
zona euro;
- stabilitatea cursului de
schimb valutar;
- deficit şi datorie publică
scăzute.
Determinarea gradului de
sustenabilitate a procesului de
convergenţă se face prin prin
analiza unor indicatori de aliniere structurală (convergenţă
reală), ca de exemplu nivelul
PIB- ului pe locuitor,
structura economiei, 2 >>
costul
forţei
de
muncă, gradul de intermediere
financiară etc.
O altă cerinţă esenţială este
continuarea procesului de preluare şi transpunere în legislaţia
naţională a fiecărei ţări din
Uniunea Europeană a reglementărilor
comunitare
(convergenţă juridică).
Comisia Europeană şi BCE
analizează cel puţin la fiecare
doi ani sau la solicitarea unui
stat membru care face obiectul
unei derogări (Articolul 140
alineatul (1) din Tratat) şi prezintă în cadrul unui raport de
convergenţă Consiliului progresele înregistrate de statele
membre
în
îndeplinirea
obligaţiilor pentru realizarea
Uniunii Economice şi Monetare.
Adoptarea monedei euro
constituie un pas crucial pentru
economia unui stat membru
european, deoarece puterea de
decizie în domeniul monetar
este transferată Băncii Centrale
Europene care acţionează în
mod independent prin intermediul unei politici monetare
unice pentru întreaga zonă
euro.

Curierul esenţial
ACTUALITATE
Capitalul străin nou în
Oltenia, aproape inexistent.
Firmele noi cu capital străin
evită să investească în Oltenia,
iar regiunea este pe ultimul loc
în ţară, din punct de vedere al
capitalului străin subscris.
Doljul este pe locul 15 pe ţară,
iar restul judeţelor Olteniei sunt
în coada clasamentului, Vâlcea
fiind pe locul 33, iar Gorjul pe
38. Cel mai valoros capital străin
se concentrează în judeţul Cluj,
unde s-a investit chiar mai mult
decât în Bucureşti, potrivit
statisticilor oficiale. Ce este de
făcut pentru a veni investitorii
străini în Oltenia? Pag. 3
Trafic întrerupt pe podul
Calafat-Vidin.
Societatea
comună
româno-bulgară
Danube Bridge Vidin Calafat ad
Bulgaria, care se ocupă de
administrarea podului CalafatVidin, a informat Inspectoratul
Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Giurgiu cu privire la faptul că,
marţi, 18.07.2017, între orele
10.00-11.00 şi luni, 24.07.2017,
între orele 13.00-15.00, circulaţia
pe podul Calafat-Vidin va fi
întreruptă pentru lucrări de
întreţinere şi reparaţie. Pag. 5

Patru medalii, dintre care
trei de aur, la Olimpiada
de Informatică a Europei
Centrale (CEOI 2017). Lotul
de informatică al României a
obţinut patru medalii - trei
medalii de aur şi o medalie de
argint - la a XXIV-a ediţie a
Olimpiadei de Informatică a
Europei Centrale (CEOI),
desf ăşurată în perioada 10 15
iulie,
la
Ljubljana
(Slovenia). Pag. 6

POLITIC
Fiscul a pus ochii pe
firmele inactive. Conform
unui comunicat, Agenţia
Naţională de Administrare
Fiscală propune, printr-un
ordin, următoarele mo difi cări: vezi pag. 7
Dragnea:
I-am
cerut
premierului să analizeze
foarte
atent
activitatea
ANAF. Preşedintele PSD, Liviu
Dragnea, a declarat luni că i-a
cerut premierului "să analizeze
foarte atent activitatea ANAFului", precizând apoi că acest
lucru nu înseamnă că nu este
nemulţumit de activitatea
Fiscului, ci că nu este "fericit" cu
aceasta. Pag. 7

EDUCAȚIE

EXTERN

Competiţie pentru funcţiile
de decizie din învăţământ.
Concursul naţional de o cupare a funcţiilor vacante de
director şi director adjunct
din unităţile de învăţământ
preuniversitar, sesiunea iunie
- august 2017, a început astăzi,
17 iulie, cu proba scrisă. În
perioada 19-31 iulie 2017 se
vor desfăşura proba de
evaluare a CV-urilor can didaţilor
şi
interviurile,
conform programării stabilite
de inspectoratele şcolare judeţene
(ISJ).
Graficul
des făşurării acestor probe va
fi afişat la sediile inspec toratelor şcolare, marţi, 18
iulie 2017. Pag. 6

Criza greacă a adus Finanţelor germane profit de
peste 1 miliard de euro. Cifre
clare date publicităţii chiar de
presa germană, reluate de presa
franceză ("La Tribune", "Les
Echos"), arată că criza greacă nu
este doar o sursă de tracasări
pentru Berlin, ci şi o sursă de...
profituri. La cererea insistentă a
partidului Verzilor, ministrul
german de Finanţe, Wolfgang
Schauble, a făcut publice în
"Suddeutsche Zeitung" cifre
conform cărora ministerul pe
care-l conduce a obţinut - de pe
urma împrumuturilor acordate
Greciei - nici mai mult, nici mai
puţin decât 1,34 miliarde de
euro. Pag. 8
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„Revelionul” din 2019 rămâne pe lei
Monedă unică vs. venituri comparabile cu
ţările UE
Avantaje pentru exportatori

Index

Curs valutar

Banca Mondială

4

CCI Dolj

3

Engie

5

ISJ

6

Franklin Templeton 5

CEOI 2017

6

BNR

BCE

8

2

Romania Gas Holding BV 5

Comisia Europeană 2

ONRC

FMI

3

8

EURO



4.56 RON

DOLARUL AMERICAN



3.98 RON

LIRA STERLINĂ



5.20 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.13 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.58 RON

