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2019. Atentie! Cât de reale vor fi reducerile de preţuri

Black Friday: 29% din
prețurile „reduse“, mai mari
decât prețul întreg inițial!

Ultimele zile din octombrie
marchează începerea perioadei
de cumpărături „Black Friday”,
eveniment care în România a
pierdut dimensiunea unei zile,
fiecare comerciant stabilindu-
şi propria perioadă de
reduceri. O investigaţie
recentă a Consiliului
Concurenţei arăta că de Black
Friday, preţurile de referinţă
ale produselor erau în multe
cazuri mai mari decât prevede
legea, în sensul în care preţul
la care se aplică reducerea
(preţul de referinţă, care apare
“tăiat”), afişat de comercianţii
online, este mai mare decât
nivelul prevăzut de lege.
Conform legislaţiei, orice
comerciant care intenţionează
să facă o reducere de preţ
trebuie să o raporteze la un
preţ de referinţă, respectiv la
cel mai mic preţ practicat în
acelaşi spaţiu de vânzare în
ultimele 30 de zile.
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Halep va fi propusă portdrapelul
României la JO de la Tokyo

Consiliul
Concurenței a
constatat anul
trecut, de Black
Friday, că 29%
din prețurile
așa-zis reduse
erau chiar mai
mari decât cele
întregi inițiale
(tăiate) și 80%
din produse
aveau
reducerea
aplicată la un
preț umflat față
de cel inițial

Preşedintele
Comitetului
Olimpic și Sportiv
Român (COSR),
Mihai Covaliu, a
declarat că o va
propune pe
tenismena
constănţeană
Simona Halep ca
portdrapel al ţării
noastre la Jocurile
Olimpice de la
Tokyo, din 2020.
În vârstă de 28 de
ani, ocupanta
locului 5 în
clasamentul WTA
a spus, de mai multe ori, că vrea să
reprezinte România la Jocurile Olimpice
de anul viitor, la simplu, dublu și dublu
mixt, în ultima probă alături de

constănţeanul
Horia Tecău.
„Simona Halep
este unul dintre
sportivii
emblematici ai
României. Va fi
propusă ca
portdrapel al
României la
Tokyo, iar
Comitetul
Executiv al COSR
urmează să
valideze această
propunere”, a
declarat Covaliu.
Halep se află în

aceste zile în China, la Shenzhen,
pregătind participarea la Turneul
Campioanelor, programat pentru 28
octombrie - 3 noiembrie.
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Leul se va deprecia, în 2020,
la media de 4,84 lei/euro

România trece la ora de
iarnă în ultimul weekend
din luna octombrie. În
noaptea de sâmbătă 26
octombrie spre duminică
27 octombrie, ora 4:00
devine ora 3:00 şi noi vom
dormi mai mult cu o oră.
Mecanismul de schimbare
a orei este folosit de
România încă din 1932,
acest sistem fiind uzitat de
alte peste 100 de ţări din
întreaga lume.
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