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În trei ani, RAAPPS a vândut
mai puţin de 300 de imobile
Carnete de
comercializare
pentru viticultori
Pagina 3

Afrodita Cicovschi
Potrivit
raportului
administratorilor cu privire la
rezultatele economico-financiare
pe anul 2016, RAAPPS a vândut în
perioada 2013 - 2016 doar 296
imobile cu plata în rate și plată
integrală în valoare totală de 60, 7
milioane euro, adică 270,7
milioane lei.
„Pentru imobilele vândute s-au
înregistrat cheltuieli în sumă de
82,77 milioane lei. S-a constituit
obligaţia către bugetul de stat în
sumă de 93,4 milioane lei, din care
s-a virat suma de 83,38 milioane
lei, diferenţa rămasă de virat
reprezentând
contravaloarea
contractelor de vânzare cu plata în
rate neîncasate până la 31
decembrie 2016, adică 17 contracte
de vânzare (2015 - 3 contracte, 2014
- 14 contracte)”, se arată în raport.
În anul 2016 s-au vândut 36 de
imobile cu plata integrală.
Contravaloarea activelor vândute
este de 9.854.129 euro (fără TVA),
din care s-a încasat echivalentul în
lei suma de 44.098.654,37 lei.
Cheltuielile înregistrate în anul
2016 pentru imobilele vândute au
fost în sumă de 13.076.559,44 lei,
sumă care a fost virată integral în
termenele prevăzute de lege.
Veniturile și cheltuielile sunt
recunoscute la data încheierii
contractelor indiferent de modul
de încasare (integral sau în rate).
Astfel, în anul 2016 s-au înregistrat
venituri din vânzări în valoare de
44,1 milioane lei și cheltuieli în
valoare de 31,03 milioane lei,
cheltuieli care cuprind și valoarea
datorată bugetului de stat, adică
13,08 milioane lei.
Din sumele obţinute din
vânzarea imobilelor se deduc
cheltuielile
ocazionate
de
organizarea și desfășurarea
procedurilor de vânzare a
imobilelor, inclusiv publicitatea și
întocmirea raportului de evaluare,
valoarea rămasă neamortizată a
imobilului vândut.
La 31 decembrie 2016,
patrimoniul RAAPPS era în
valoare de 2,38 miliarde lei,
compus din 42,37 milioane lei
patrimoniul regiei și 212,28
milioane lei patrimoniul privat al
statului.
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9.500 de proiecte de investiţii
locale, finanţate cu 30
miliarde
lei.
Programul
Naţional de Dezvoltare Locală
(PNDL), etapa a doua, a demarat
la 16 iunie, fiind încheiată
analiza de specialitate cu privire
la alocările de fonduri din cadrul
programului, iar ordinele de
finanţare pentru fiecare judeţ
sunt în curs de semnare. Pag. 2

Volkswagen Polo, a șasea
generaţie. Noul Volkswagen
Polo - a șasea generaţie - a fost
prezentat vineri, 16 iunie, la
Berlin, iar comercializarea va
demara în toamna lui 2017.
Mașina are la bază platforma
MQB (care stă la baza majorităţii
modelelor Volkswagen Group),
iar pe Polo se află în cea mai
mică declinare a sa. Iată 10
noutăţi despre noul Volkswagen
Polo. Pag 5

Anca Rarău, noul consilier al
președintelui BCR, din iulie.
Începând cu luna iulie a.c., Anca
Rarău, directorul de marketing
al BCR, va prelua funcţia de
consilier al președintelui. Odată
cu această decizie, la solicitarea
sa, Anca Rarău se va reloca în
Cluj, orașul natal, iar Ionuţ
Stanimir,
directorul
de
comunicare al băncii, va asigura
și coordonarea interimară a
direcţiei de marketing. Pag 2

EVENIMENT
Startup-uri tech românești
pot cere finanţări la Viena. Un
accelerator de afaceri din Viena
așteaptă înscrieri din partea
startup-urilor de tehnologie din
Europa, inclusiv din România,
pentru programe de finanţare,
găzduire și mentorat, a informat,
luni, Ambasada României în
Austria, printr-un comunicat
remis StartupCafe.ro. Pag 3

IT&C
Google promite măsuri
stricte pentru eliminarea
conţinutului extremist de
pe YouTube. Google a promis
că va pune în practică măsuri
mai stricte, astfel încât
conţinutul care incită la ură și
la acţiuni teroriste să fie
eliminat mult mai rapid de pe
platforma YouTube. Compania
spune că vor fi mult mai puţin
vizibile clipurile care, deși nu
încalcă regulile YouTube,
promovează subminarea anumitor religii. Pag 4

Statul nu renunţă la analiza
de risc la securitate fizică
pentru firme. Guvernul vrea să
mai amâne încă un an, până la
data de 1 iulie 2018, data de la care
firmele și instituţiile înfiinţate
până în iunie 2012 să fie obligate
să aibă analize de risc la
securitatea fizică. MAI: În perioada iulie 2012 - decembrie
2016, au fost înmatriculate
499.719 entităţi (inclusiv firme
private), care au „obligaţia efectuării analizei de risc la securitate
fizică și a implementării
măsurilor de securitate conform
acesteia”. Pag 6
La
Ateneul
Român,
capodoperă enesciană într-o
interpretare magistrală. De
fiecare dată când ascultăm nu
numai pentru întâia oară, dar și
când reascultăm o compoziţie
de George Enescu avem
sentimentul unei descoperiri, al
unei noutăţi absolute, al unei
trăiri sufletești de gravă
intensitate. Pag 7

Potrivit raportului administratorilor, în
perioada 2013 - 2016, doar 296 de imobile cu
plata în rate şi plată integrală în valoare
totală de 60, 7 milioane euro

EXTERN

În ultimii trei ani s-au vândut 17 imobile cu
plata în rate, trei în 2015 şi 14 în 2014

PE: Este nevoie de o strategie
europeană care să asigure
respectarea concurenţei și a
drepturilor
muncitorilor.
Într-o rezoluţie adoptată pe 15
iunie, Parlamentul European
subliniază necesitatea unei
strategii europene care să
garanteze respectarea drepturilor muncitorilor. Pag 8
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În anul 2016 s-au vândut 36 de imobile cu
plata integrală, Regia încasând echivalentul a
9.854.129 euro (fără TVA)
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EURO



4.58 RON

DOLARUL AMERICAN



4.09 RON

LIRA STERLINĂ



5.24 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.21 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.60 RON

