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Agerpres.ro: Comunicat de presă - AJOFM Covasna

Economica.net:  Cehii  de la CTP investesc 100 milioane de euro pe segmentul

industrial din România, anul acesta

Mediafax.ro:  Reprezentanţi carduri şi ARB: Comisioanele interbancare reduse

vor afecta semnificativ băncile mici

Mediafax.ro:  PNL: Guvernul Ponta aruncă industria turismului în haos,  prin

impozitarea bacşişului

Hotnews.ro: Directorul general al CE Oltenia a dat in judecata jurnalistii gorjeni

care au facut dezvaluiri legate de activitatea sa, cerand despagubiri de sute de

mii de lei

Economica.net:  Controale  ANAF:  880  de  firme  verificate  şi  885  de  sesizări

penale. Prejudiciul, estimat la 2,6 miliarde de lei
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Economica.net: Guvernul trebuie să clarifice reglementarea şi politicile pentru a

atrage finanţare pentru infrastructura de transport - EY

Zf.ro: Video ZF Live. CEO Bulromgas: Una din patru maşini din România este

pe GPL; preţul este 50-55% din preţul benzinei la pompă

Mediafax.ro:  BNR către industria cardurilor: Nu vă mai plângeţi, că vor veni

bănci din afară să ofere serviciile!

Economica.net: MFP a împrumutat joi 400 milioane de lei, la un randament de

2,33%

Capital.ro: Precipitaţiile au afectat peste 6.400 de hectare de terenuri agricole din

Tulcea

Antena3.ro: Daily Income: Aderarea la euro, împinsă tot mai departe

Mediafax.ro:  Prof.  Otmar Issing, la ediţia a XI-a Conferinţei de Risc de Ţară

COFACE

Hotnews.ro: Primele patru proiecte selectate de BEI pentru finanțare prin Planul

Juncker 

Agerpres.ro: CFR Călători lansează Trenurile Litoral
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Mediafax.ro:  STUDIU  ING:  Mai  puţin  de  o  cincime  dintre  români  folosesc

serviciile de mobile banking

Mediafax.ro: TVA pentru cărţi va fi redusă de la 9% la 5%, de la 1 ianuarie 2016

Economica.net: Deutsche Bank, amendă record de 2,5 miliarde de dolari, pentru

manipularea dobânzilor pe piaţa interbancară

Bursa.ro: Deutsche Börse şi SIBEX colaborează pentru înfiinţarea pieţei cu activ

suport energie electrică

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:

Lichiditate de aproximativ 36 milioane lei pe BVB

Bursa.ro: BOGDAN PÎRVU, ADEPLAST:

"Trebuie să fim precauţi cu avansul pieţei de construcţii"

Bursa.ro: ArcelorMittal Galaţi a finalizat o investiţie de mediu de 1,8 milioane de

euro
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Agerpres.ro: Comunicat de presă - AJOFM Covasna

Bursa Generală a Locurilor de Muncă, în data de 24 aprilie 2015

În  data  de  24  aprilie  2015,  Agenția  Județeană  pentru  Ocuparea  Forței  de  Muncă

Covasna,  în  colaborare cu Camera de Comerț și  Industrie Covasna va organiza la

SALA SPORTIVĂ MICĂ, din Sf. Gheorghe, Str. Vânătorilor nr. 1, Bursa Generală a

Locurilor de Muncă.

Au  fost  invitați  1302  agenți  economici,  dintre  care,  27  agenți  și-au  anunțat

participarea.

Au fost oferite în total 405 locuri de muncă vacante, pentru următoarele categorii: 33

locuri de muncă pentru persoane cu studii superioare, 29 locuri pentru persoane cu

studii medii, 205 locuri de muncă pentru calificați și 138 pentru necalificați.

Economica.net:  Cehii  de la CTP investesc 100 milioane de euro pe segmentul

industrial din România, anul acesta

Cehii de la CTP se extind pe piaţa românească printr-o nouă achiziţie şi au în plan

investiţii de peste 100 de milioane de euro anul acesta.

Dezvoltatorul a cumparat parcul logistic de la Arad construit de Cefin. Aceasta este a

doua tranzactie realizata de CTP, dupa achizitia de luna trecuta a Mercury Logistic

Park din Bucuresti.

Mediafax.ro: Reprezentanţi carduri şi ARB: Comisioanele interbancare reduse

vor afecta semnificativ băncile mici

Reducerea comisioanelor interbancare la 0,2% pentru plăţile cu cardurile de debit şi

0,3% pentru cele de credit,  care se va aplica din noiembrie-decembrie,  va duce la

creşterea volumului de tranzacţii, însă va afecta semnificativ băncile mici în special,

care vor oferi clienţilor produse mai scumpe.

Pagina 4 din 14



Parlamentul  European  a  aprobat  în  martie  regulamentul  privind  reducerea

comisioanelor interbancare la 0,2% pentru plăţile cu cardurile de debit şi 0,3%, cu

excepţia cardurilor business şi a celor cu convenţii tripartite, urmând să fie publicat în

luna mai şi să intre în vigoare în termen de şase luni, respectiv la finele acestui an, în

noiembrie-decembrie.

Mediafax.ro: PNL: Guvernul Ponta aruncă industria turismului în haos,  prin

impozitarea bacşişului

Deputatul  liberal  Mihai  Tararache,  membru  în  comisia  de  industrii  a  Camerei

Deputaţilor,  acuză  Guvernul  Ponta  că  duce  industria  turismului  în  haos,  prin

Ordonanţa  care  introduce  impozitul  pe  bacşiş,  fiind  o  măsură  care  se  va  îndrepta

împotriva sectorului turistic, înainte de începerea sezonului.

”Nu este altceva decât o nouă taxă în turism. Acest tip de impozit nu poate fi introdus

de pe o zi  pe  alta,  pentru că  priveşte  întreaga industrie  de  servicii  a  României  şi

trebuie reglementat şi pus în dezbatere publică, înainte de a fi aplicat. Acest impozit

duce industria turismului în haos, înainte de începerea sezonului”, a afirmat deputatul

liberal, despre decizia Guvernului de a legifera bacşişul, care va fi evidenţiat pe un

bon  fiscal  separat,  printr-o  Ordonanţă  de  urgenţă  emisă  în  şedinţa  de  Guvern  de

miercuri.

Mediafax.ro: PNL: Guvernul Ponta aruncă industria turismului în haos,  prin

impozitarea bacşişului

Deputatul  liberal  Mihai  Tararache,  membru  în  comisia  de  industrii  a  Camerei

Deputaţilor,  acuză  Guvernul  Ponta  că  duce  industria  turismului  în  haos,  prin

Ordonanţa  care  introduce  impozitul  pe  bacşiş,  fiind  o  măsură  care  se  va  îndrepta

împotriva sectorului turistic, înainte de începerea sezonului.

”Nu este altceva decât o nouă taxă în turism. Acest tip de impozit nu poate fi introdus

de pe o zi  pe  alta,  pentru că  priveşte  întreaga industrie  de  servicii  a  României  şi
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trebuie reglementat şi pus în dezbatere publică, înainte de a fi aplicat. Acest impozit

duce industria turismului în haos, înainte de începerea sezonului”, a afirmat deputatul

liberal, despre decizia Guvernului de a legifera bacşişul, care va fi evidenţiat pe un

bon  fiscal  separat,  printr-o  Ordonanţă  de  urgenţă  emisă  în  şedinţa  de  Guvern  de

miercuri.

Economica.net:  Controale  ANAF:  880  de  firme  verificate  şi  885  de  sesizări

penale. Prejudiciul, estimat la 2,6 miliarde de lei

Direcţia  Antifraudă  Fiscală  din  cadrul  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală

(ANAF) a verificat, în primul trimestru din acest an, 880 de firme cu un profil ridicat

de risc, întocmind 885 de sesizări penale, cu o valoare estimată a prejudiciilor de 2,6

miliarde de lei, se arată într-un comunicat al ANAF.

'Agenţii economici controlaţi desfăşurau activităţi comerciale în domeniul comerţului

en-detail,  construcţiilor  şi  al  desfacerii  de  produse  agroalimentare.  Valoarea

prejudiciilor estimate este de circa 2,6 miliarde de lei iar cea a măsurilor asiguratorii

instituite la operatorii economici pentru care s-au întocmit sesizări penale este de circa

877 de milioane de lei', se menţionează în comunicat.

Economica.net: Guvernul trebuie să clarifice reglementarea şi politicile pentru a

atrage finanţare pentru infrastructura de transport - EY

Guvernul trebuie să crească nivelul de transparenţă, să standardizeze procesele şi să

clarifice partea privind reglementarea şi politicile pentru a atrage soluţii de finanţare în

vederea dezvoltării  infrastructurii  de  transport,  se  arată în raportul  EY - Transport

Corridors.

'Guvernul  României  are  prilejul  să  atragă  soluţii  alternative  de  finanţare  pentru

dezvoltarea infrastructurii, însă trebuie să existe un profil adecvat de risc/profit şi un

flux  considerabil  de  proiecte  de  infrastructură,  astfel  încât  să  poată  aloca  în  mod

adecvat resursele umane şi să poată genera nivelul necesar de încredere în acest sector,

cunoscut pentru timpii îndelungaţi de transpunere a proiectelor în realitate. În plus,

pentru  a  stimula  competitivitatea  faţă  de  alte  instrumente  de  creditare  şi  pentru  a

atrage  astfel  de  investiţii,  Guvernul  trebuie  să  crească  nivelul  de  transparenţă,  să
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standardizeze  procesele  şi  să  clarifice  partea  privind  reglementarea  şi  politicile',

informează studiul citat.

Zf.ro: Video ZF Live. CEO Bulromgas: Una din patru maşini din România este

pe GPL; preţul este 50-55% din preţul benzinei la pompă

Circa un milion de maşini din România au motoare pe GPL, în condiţiile în care preţul

este la jumătate faţă de cel al benzinei, iar montarea instalaţiei ajunge la 500-1000 de

euro, sumă amortizată într-un an, a spus la ZF Live Răzvan Mitu, CEO Bulromgas.

�Pe viitor sper să putem face conversii şi la diesel. În România sunt circa un milion de

maşini cu motor pe GPL, adică una din patru maşini. Este o tendinţă în creştere pentru

că benzina este foarte scumpă�.

VIDEO:

http://www.zf.ro/auto/video-zf-live-ceo-bulromgas-una-din-patru-masini-din-

romania-este-pe-gpl-pretul-este-50-55-din-pretul-benzinei-la-pompa-14143678

Mediafax.ro: BNR către industria cardurilor: Nu vă mai plângeţi, că vor veni

bănci din afară să ofere serviciile!

Băncile din statele dezvoltate pe plăţile electronice ar putea intra în doi-trei ani pe

piaţa din România, doar printr-o notificare, pentru a-şi oferi serviciile pe segmentul

cardurilor,  luând  locul  instituţiilor  de  credit  locale  datorită  costurilor  mai  mici,

avetizează BNR.

Reprezentanţii  băncilor  şi  ai  operatorilor  de  carduri  din  România  apreciază  că

reducerea  veniturilor  băncilor  emitente  de  carduri  în  urma  tăierii  comisioanelor

interbancare la 0,2% pentru tranzacţiile cu cardurile de debit şi 0,3% pentru cele de

credit,  care  se  va  aplica  de  la  finele  acestui  an,  va  afecta  semnificativ  în  special
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băncile mici, care nu-şi vor mai permite să investească în tehnologii noi şi vor oferi

clienţilor fie produse foarte simple şi ieftine, fie unele mai complexe, dar la costuri

mai mari. Un alt risc ar fi ieşirea de pe piaţă a jucătorilor mici, ca urmare a pierderii

unei părţi importante din venituri şi pentru că n-ar mai ţine pasul cu băncile mari.

Mediafax.ro: BNR către industria cardurilor: Nu vă mai plângeţi, că vor veni

bănci din afară să ofere serviciile!

Băncile din statele dezvoltate pe plăţile electronice ar putea intra în doi-trei ani pe

piaţa din România, doar printr-o notificare, pentru a-şi oferi serviciile pe segmentul

cardurilor,  luând  locul  instituţiilor  de  credit  locale  datorită  costurilor  mai  mici,

avetizează BNR.

Reprezentanţii  băncilor  şi  ai  operatorilor  de  carduri  din  România  apreciază  că

reducerea  veniturilor  băncilor  emitente  de  carduri  în  urma  tăierii  comisioanelor

interbancare la 0,2% pentru tranzacţiile cu cardurile de debit şi 0,3% pentru cele de

credit,  care  se  va  aplica  de  la  finele  acestui  an,  va  afecta  semnificativ  în  special

băncile mici, care nu-şi vor mai permite să investească în tehnologii noi şi vor oferi

clienţilor fie produse foarte simple şi ieftine, fie unele mai complexe, dar la costuri

mai mari. Un alt risc ar fi ieşirea de pe piaţă a jucătorilor mici, ca urmare a pierderii

unei părţi importante din venituri şi pentru că n-ar mai ţine pasul cu băncile mari.

Capital.ro: Precipitaţiile au afectat peste 6.400 de hectare de terenuri agricole din

Tulcea

Peste  6.400  de  hectare  de  terenuri  agricole  au  fost  afectate  de  cotele  ridicate  ale

Dunării şi precipitaţiile înregistrate în ultimele luni, potrivit datelor înregistrate până

în prezent de Prefectura judeţului Tulcea.

'Direcţia  pentru  Agricultură  ne-a  semnalat  faptul  că  6.430  de  hectare  de  terenuri

cultivate au fost afectate de fenomenul de băltire, cele mai mari suprafeţe fiind situate
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pe braţul Chilia al Dunării', a declarat joi, pentru , prefectul Marin Bădiţă, citat de

Agerpres.

Antena3.ro: Daily Income: Aderarea la euro, împinsă tot mai departe

Despre  intrarea  României  în  zona  euro  se  vorbeşte  de  foarte  mult  timp  şi,  deşi

România mai are mult drum de parcurs până acolo, trebuie discutate şi efectele acestei

integrări. 

Subiectul a fost abordat în ediţia de joi a Daily Income, realizată de Adrian Măniuţiu. 

 

Analistul economic Răzvan Orăşanu a explicat că intrarea în acest sistem presupune o

serie de "teste" prin care trebuie să treacă fiecare stat care îşi doreşte moneda euro.

 

"Intratul în acest sistem euro nu este automat. Este ca şi cum înainte de a intra, şi

înainte de a vedea o luminiţă la capătul tunelului, intri într-un tunel săpat în munte,

care nu te lasă să calci strâmb, nici stânga, nici dreapta. Dacă ai călcat greşit, te-ai dus,

te-ai prăbuşit, ca economie."

Mediafax.ro: Prof.  Otmar Issing, la ediţia a XI-a Conferinţei de Risc de Ţară

COFACE

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, va deschide cea de-a XI-

a Conferinţă de Risc de Ţară COFACE, eveniment care îl va avea ca invitat special pe

Prof. Otmar ISSING, fost economist-şef şi membru al Comitetului Executiv al Băncii

Centrale Europene.

Prof. Otmar Issing, la ediţia a XI-a Conferinţei de Risc de Ţară COFACE
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Conferinţa de Risc de Ţară Coface este organizată în parteneriat cu Agenţia de presă

Mediafax şi va avea loc în data de 29 aprilie, la Hotelul Athenee Palace Hilton, salon

Le Diplomate  şi  va  reuni  peste  350 de reprezentanţi  de  prim rang din  mediul  de

afaceri intern şi internaţional, academicieni şi jurnalişti.

Hotnews.ro: Primele patru proiecte selectate de BEI pentru finanțare prin Planul

Juncker 

Banca  Europeană  de  Investiții  a  anunțat  primele  proiecte  selectate  pentru  a  primi

garanții din bugetul Uniunii Europene prin Fondul European de Investiții Strategice

(FEIS),  parte  din  Planul  Juncker:  investiții  în  cercetarea  din  domeniul  sănătății  -

Spania,  extinderea  unui  aeroport  cheie  -  Croația,  construirea  a  14  noi  centre  de

sănătate - Irlanda, susținerea inovării industriale - Italia.

Banca Europeană de Investiții a aprobat împrumuturi însumând până la 300 milioane

euro pentru proiecte care se așteaptă să primească finanțare prin FEIS, care vor susține

o investiție totală de 850 milioane euro pentru proiecte ale sectorului public și privat. 

Agerpres.ro: CFR Călători lansează Trenurile Litoral

CFR Călători marchează deschiderea sezonului estival 2015 prin lansarea Trenurilor

Litoral ce vor asigura legătura între Capitală și litoralul românesc în două ore, fără

opriri intermediare, se arată într-un comunicat al companiei remis, joi, AGERPRES.

Astfel,  Trenul Litoral  IR 1581 București  Nord va pleca la  7,30 spre Constanța cu

sosire  la  9,30,  iar  IR 1582 Constanța  pleacă la  13,00 spre  București  Nord (sosire

15,01). IR 1587 București Nord va pleca la 16,00 cu sosire la 18,00 în Constanța, iar

IR 1588 Constanța pleacă la 19,00 la București Nord (sosire 21,01).

Mediafax.ro:  STUDIU  ING:  Mai  puţin  de  o  cincime  dintre  români  folosesc

serviciile de mobile banking
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România  se  află  pe  ultimul  loc  în  Europa  în  ceea  ce  priveşte  rata  de  folosire  a

serviciilor de mobile banking, mai puţin de o cincime dintre români utilizând anul

trecut dispozitive mobile pentru a efectua plăţi, în condiţiile în care media europeană

se apropie de 40%, potrivit unui studiu ING.

Gradul de utilizare a serviciilor de mobile banking în România a scăzut anul trecut la

17%, de la 23% în 2013.

Mediafax.ro: TVA pentru cărţi va fi redusă de la 9% la 5%, de la 1 ianuarie 2016

Taxa pe valoare adăugată (TVA) pentru cărţi  va fi  redusă de la 9% la 5%, măsura

urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2016, a anunţat, joi, ministrul Culturii,

Ionuţ Vulpescu, care va depune în acest sens, la Camera Deputaţilor, un amendament

la noul Cod Fiscal.

Astfel,  potrivit  unui  comunicat  remis  MEDIAFAX,  în  urma  unor  discuţii  cu

premierul Victor Ponta şi  ministrul  Finanţelor,  Eugen Teodorescu, pe de o parte,  şi

ministrul Culturii, Ionuţ Vulpescu, de cealaltă parte, s-a stabilit ca TVA la cărţi să fie

redusă la 5%.

Economica.net: Deutsche Bank, amendă record de 2,5 miliarde de dolari, pentru

manipularea dobânzilor pe piaţa interbancară

Autorităţile de reglementare din SUA şi Marea Britanie au amendat Deutsche Bank,

cel mai mare grup bancar european, cu suma record de 2,5 miliarde de dolari, pentru

manipularea  dobânzilor Euribor şi  Libor  în  perioada  2005-2009,  transmit  BBC şi

Reuters.

Amenda record vine în urma unor investigaţii pe plan global derulate în ultimii 7 ani 

care au afectat reputaţia industriei bancare, câteva instituţii de top fiind amendate cu 

peste 8,5 miliarde de dolari. De asemenea, un număr de 21 de traderi şi brokeri trebuie

să răspundă unor acuzaţii penale.
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Bursa.ro: Deutsche Börse şi SIBEX colaborează pentru înfiinţarea pieţei cu activ

suport energie electrică

Deutsche Börse Market Data + Services şi Sibex - Sibiu Stock Exchange România au 

semnat un Protocol de colaborare potrivit căruia Deutsche Börse va furniza Sibex 

soluţia tehnică de tranzacţionare pentru piaţa reglementată de instrumente financiare 

derivate cu activ suport energie electrică, care va fi administrată de Sibex. 

     Deutsche Börse va furniza Sibex sistemele electronice şi de infrastructură pentru 

tranzacţionarea şi facilitarea accesului la sistemul de compensare -decontare pentru 

produsele derivate cu activ suport energie electrică. Sibex este un operator de sistem şi

de piaţă autorizat în România, care administrează o piaţă reglementată de instrumente 

financiare derivate.

     Operatorul român Sibex - Sibiu Stock Exhange intenţionează să înfiinţeze şi să 

administreze o piaţă reglementată de instrumente financiare derivate cu activ suport 

energie electrică folosind M7, care este sistemul performant al Deutsche Börse adresat

burselor de mărfuri, parte a arhitecturii globale IT "7 Market Technology".

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:

Lichiditate de aproximativ 36 milioane lei pe BVB

 Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat, în prima parte a 

şedinţei de tranzacţionare de astăzi, o lichiditate de aproximativ 36 milioane lei (8,15 

milioane euro).

     La orele prânzului, BVB era în urcare. Indicele BET creşte cu 0,81%, ajungând la 

valoarea de 7.522,08 puncte, la fel ca indicele BET Total Return, care se majorează cu

0,81%, la 8.214,34 puncte. BET-FI se apreciază, de asemenea, cu 0,45%, până la 

31.648,70 puncte. 

     Indicele BET Plus, introdus pe 23 iunie, urcă, totodată, cu 0,80%, la 1.105,56 

puncte. 

     În ceea ce priveşte acţiunile Fondului Proprietatea (simbol FP), acestea se apreciau,
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în jurul orei 14:15, cu 1,54%, la un preţ de 0,9240 lei/unitate, iar titlurile Romgaz 

creşteau cu 0,52%, la 34,85 lei pe acţiune. Pe bursa de la Londra, preţul certificatelor 

de depozit (GDR) Romgaz se majora cu 0,66%, la 8,40 dolari.

Bursa.ro: BOGDAN PÎRVU, ADEPLAST:

"Trebuie să fim precauţi cu avansul pieţei de construcţii"

AdePlast a crescut la trei luni 25 de procente

       După trei luni din 2015, piaţa construcţiilor părea că s-a dezmorţit, dar semnele

sunt încă timide, declară Bogdan Pîrvu, CEO AdePlast, care menţionează că totuşi,

"trebuie să fim precauţi cu avansul pieţei de construcţii cu toţii: dezvoltatori, reseleri,

clienţi finali".

     Domnia sa susţine că trebuie să se înţeleagă nevoia de calitate a materialelor

folosite în construcţii. "Nimeni nu are de câștigat dacă se va produce ieftin şi prost.

Meseriaşul îşi va strica reputaţia, iar clientul final va cheltui mai mult fiind nevoit să

refacă  lucrarea  în  scurt  timp.  Situaţia  este  şi  mai  gravă  în  cazul  lucrărilor  de

anvergură.  Deci,  noi  suntem  pentru  dezvoltare,  cu  condiţia  ca  aceasta  sa  să  fie

durabilă", este de părere Bogdan Pîrvu.

Bursa.ro: ArcelorMittal Galaţi a finalizat o investiţie de mediu de 1,8 milioane de

euro

ArcelorMittal Galați a pus în funcțiune, după finalizarea ultimelor teste, o staţie pentru

uscarea  și  reținerea  la  sursă  a  șlamului  de  la  Oțelărie,  ca  parte  a  programului  de

protecție a mediului și reducere a consumului de materii prime. 

     Tehnologia, de ultimă generație, în valoare de 1,8 milioane de euro, va permite

Companiei să reintroducă în producție cel puțin 26.000 de tone de șlam uscat pe an, ca

materie  primă,  dar  și  să  scadă consumul  de apă  cu 400 mc /oră.  Proiectul  a  fost
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realizat în colaborare cu NALCO, o companie specializată care va opera echipamentul

și va conduce procesul tehnologic.

     "Această investiție are un impact pozitiv asupra mediului și ne permite, în același

timp,  să  reducem  costurile  Combinatului,  prin  creșterea  eficienței  economice",  a

declarat  Bruno  Ribo,  Director  General  al  ArcelorMittal  Galați.  "Noua  tehnologie

reciclează șlamul,  îl  reintroduce în procesul de producție și - astfel - contribuie la

reducerea consumului de materii prime și de apă. Și prin acest proiect, Combinatul își

continuă strategia de creștere a eficienței operațiunilor și a competitivității, ca parte a

Programului de Transformare ARC 2015+".
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