
Auditul energetic 
se învață la
Camera de
Comerț

În perioada septembrie -
octombrie, Camera de Comerț,
Industrie, Navigație și Agricultură
(CCINA) Constanța, în parteneriat cu
Universitatea Tehnică de Construcții
din București (UTCB), organizează un
curs de specialitate pentru cei care
vor să devină auditori energetici
autorizați. „La finalizarea cursului,
UTCB va elibera un certificat de
atestare a competențelor profesionale
în domeniu, care le va permite
absolvenților să-și depună dosarul la
Ministerul Dezvoltării Regionale, în
vederea susținerii examenului de
auditor energetic în construcții și
instalații“, spun cei de la CCINA. Cei
interesați să urmeze cursul pot trimite
un e-mail la adresa dru@ccina.ro sau
pot accesa site-ul instituției
(www.ccina.ro). (P.N.)

Euro, în corzi.
Leul speculează
momentul

Cursul de referinţă publicat de
BNR a coborât din nou sub nivelul de
4,4 lei/euro, în linie cu evoluţia din
regiune, în timp ce, în pieţele
internaţionale, euro a atins minimul
anual faţă de dolar. BNR a anunţat ieri
un curs de 4,3989 lei/euro, cu 1,3 bani
sub paritatea de vineri. Rata de
schimb pentru dolar a rămas aproape
neschimbată, la 3,3485 lei. Pentru
francul elveţian, BNR a afișat un curs
de 3,6451, în coborâre cu 1,3 bani
față de precedenta ședință valutară.
Euro a atins ieri minimul din aproape
ultimele 12 luni, fiind cotat la 1,3119
dolari, nivel sub care nu a mai intrat
din 6 septembrie 2013. Indicatorul
ROBOR la trei luni, în funcţie de care
sunt calculate dobânzile pentru
creditele în lei acordate de bănci pe
termen scurt şi mediu, a stagnat la
2,28%. (P.N.)

Banii fug din
rezerva BNR

Rezervele valutare ale Băncii
Naționale a României (BNR) au scăzut
de la 30,908 la 30,875 miliarde euro la
31 august, față de finele lunii
precedente. Rezerva de aur s-a
menținut la 103,7 tone, valoarea ei
ajungând la 3,254 miliarde lei, în
contextul evoluției prețurilor
internaționale. În august, intrările în
rezervă au totalizat 1,128 miliarde
euro, reprezentând modificarea
rezervelor minime în valută ale
băncilor și alimentarea conturilor
Finanțelor (inclusiv cei 250 milioane
euro obținuți dintr-o emisiune de
obligațiuni). De cealaltă parte, ieșirile
s-au ridicat la 1,161 miliarde euro,
după mai multe plăți în contul
împrumutului de la FMI. (P.N.)
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MAtEMAtICA țINE CU ROMâNUl

n UN CURS MAI MIC? n Să
începem toamna cu o veste bună -
carburanții s-ar putea ieftini în
2015, întrucât cursul leu/euro pe
care îl vor folosi autoritățile va fi
probabil mai mic decât cel aplicat în
2014. În plus, inflația este mai
scăzută acum, așa că și indexarea
ne va ajuta. Pentru 2014, cursul
final pe baza căruia s-au calculat
accizele la carburanți a fost de
4,7380 lei/euro (după ajustarea cu
indicele prețurilor de consum).
Potrivit unei estimări „Capital“, două
scenarii sunt plauzibile și, în
ambele, accizele vor scădea. În
primul dintre ele, cursul care va fi
publicat la 1 octombrie de Banca
Centrală Europeană (BCE) și pe
baza căruia se va face matematica
va fi mai mare decât cel de anul
trecut (4,4485 unități), dar,
mulțumită inflației mici, valoarea
finală va fi sub 4,7380 unități, ceea
ce înseamnă o reducere a accizei

la toate produsele, în 2015.
Acciza curentă la motorină,
de 1,89 lei/litru, ar putea
scădea astfel sub 1,8 lei. În al
doilea scenariu, cursul de la 1
octombrie va fi mai mic decât
cel din urmă cu 12 luni.
Autoritățile vor folosi atunci
același curs ca anul trecut
(4,4485), pe care îl vor ajusta,
însă, cu o inflație mai mică
(circa 0,95% acum, față de
4,77% în 2013). Potrivit
estimărilor, acciza la
motorină ar putea scădea de
la 1,89 la 1,86 lei/litru. Nu e cine
știe ce, dar măcar nu-i o scumpire. 

n „MICI“ MODIFICĂRI  n Până
la 1 ianuarie 2014, valoarea în lei a
accizelor se stabilea în funcţie de
cursul comunicat de BCE în prima
zi lucrătoare din octombrie anul
anterior. Prin urmare, în 2014 ar fi
trebuit folosit cursul de 4,4485
lei/euro. Autoritățile s-au gândit,

însă, la o „mică“ modificare, ceva
mai avantajoasă pentru bugetul de
stat; în Codul Fiscal s-a introdus o
prevedere nouă - să se aleagă
cursul leu/euro mai mare dintre cele
două comunicate de BCE în
precedenții DOI ani. Astfel, în 2014
s-a folosit, de fapt, cursul de la 1
octombrie 2012 (4,5223 lei/euro,
mai mare cu 1,67% decât cel din

2013, de 4,4485 lei/euro). Apoi a
venit și indexarea cu inflația
(4,77%) și de la 4,5223 s-a ajuns la
4,7380 lei/euro. Accizele sunt plătite
pentru producţia de alcool şi băuturi
alcoolice, tutun prelucrat, bunuri de
lux, produse energetice şi cafea.
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Carburanții s-ar putea
ieftini în 2015

Acciza la motorină ar putea scădea în 2015 sub 1,8 lei/litru, de la 1,89 lei în prezent

Carburanții s-ar putea
ieftini în 2015

Comisia Europeană ar putea
aviza, în următoarele două
săptămâni, schema de sprijin prin
care marii consumatori de
electricitate sunt scutiți de la plata
unei părți a certificatelor verzi, a
declarat ieri președintele Consiliului
Concurenței (CC), Bogdan Chirițoiu.
„Sperăm să primim un răspuns de la
Comisia Europeană până la mijlocul
lui septembrie. Nu ne așteptăm la
obiecții de la Bruxelles, pentru că
autoritățile române au urmat
principiile din ghidul european
elaborat exact în acest sens“, a
punctat Chirițoiu. Actul normativ prin
care marii consumatori de
electricitate vor primi ajutor de stat a
fost adoptat de Guvern în iunie.
Exceptarea de la plată se va face în
funcție de electro-intensitatea

jucătorilor (ponderea cheltuielilor cu
energia în totalul costurilor), iar
schema se va derula timp de 10 ani.
Numărul estimat al beneficiarilor de
ajutor de stat este de 300, iar
bugetul total estimat alocat se ridică
la 750 milioane euro. Pentru a
beneficia de sprijin, firmele trebuie
să îndeplinească mai multe criterii -
să nu aibă datorii la stat, să fi aplicat
măsuri de creștere a eficienței
energetice, să mențină toate joburile
în perioada aplicării schemei (cu
mențiunea că pot fi disponibilizați cel
mult 25% dintre salariați) și să
atragă personal calificat. Schema de
sprijin este patronată de Ministerul
Economiei.
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Sprijinirea marilor consumatori 
de electricitate, avizată de Bruxelles

Comisia Europeană va aviza, în cel mult două săptămâni,
schema prin care marii consumatori de electricitate din România
vor fi scutiți de la plata unei părți din certificatele verzi

De veghe în lanul UE
Obiectivul României de aderare la zona

euro în 2019, dacă este tratat corespunzător,
ar putea prelua rolul de jandarm al economiei
noastre, în absența unui acord cu Fondul
Monetar Internațional (FMI), spune
economistul-șef al Băncii Comerciale
Române (BCR), Radu Crăciun. „Cred că
aceasta este ideea, ca odată ce nu vom mai
avea „jandarmi“ lângă noi, precum FMI, să fie
identificată o nouă ancoră care, alături de
acordurile deja existente cu Uniunea
Europeană, cum este cel de deficit excesiv,
să împiedice orice derapaj în viitor. Din acest
punct de vedere, ideea unui pact național
pentru aderarea la zona euro este foarte
bună, chiar dacă ținta de 2019 nu mi se pare
obiectivă. Totuși, va canaliza cumva energiile
către o singură direcție, va transcende ciclul
electoral și va aduce mai multă disciplină și
rigoare“, punctează Crăciun. Pe de altă
parte, însă, el punctează că și în cazul

aderării la euro s-a dat dovadă de
superficialitate, „probabil din cauza
perioadei pre-electorale“: „Mă
aștept ca subiectul să fie readus pe
tapet cu mai multă forță după
alegeri, când și canalele de dialog
politic probabil vor fi mai deschise
decât acum, când lumea este poate
un pic mai încrâncenată“. Referitor
la suspendarea acordului României
cu FMI, economistul-șef al BCR
spune că acest fapt nu are prea
mare importanță în ochii
investitorilor străini, deși, pe plan
intern, se știe că, în perioadele în
care nu a existat un acord cu Fondul,
s-au luat decizii care au generat probleme în
economie: „În prezent, România are o imagine
foarte bună în piețele internaționale, pentru că
investitorii, de la distanța la care se află, se
uită la un număr de 7- 8 - 10 parametri

macro. Dacă aceștia sunt îndepliniți,
investitorii nu au timp și nici interes să
analizeze ce este în spatele lor“.
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Economistul-șef al BCR, Radu Crăciun:
„În lipsa unui acord cu FMI, obiectivul de aderare la euro

în 2019 va prelua rolul de jandarm al României“


