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Monitorulsv.ro,  preluat  de  ultime-stiri.eu:  La  CCI  Suceava  va  avea  loc  o
conferinţă despre afaceri de succes, idei de dezvoltare şi inovaţie

Gds.ro, preluat de ultimele-stiri.eu: Craiovenii cu industria, egiptenii cu fasolea

Agerpres.ro:  CSCI:  87%  dintre  români  cred  că  vor  scădea  prețurile  după
reducerea TVA la alimente

Agerpres.ro: Iohannis: Constat cu dezamăgire că investițiile publice sunt tot mai
reduse

Agerpres.ro: Iohannis: Codul Fiscal trebuie analizat cu atenție, pentru a nu pune
în pericol stabilitatea macroeconomică

Agerpres.ro: INS: 17,889 milioane metri cubi - masă lemnoasă recoltată în 2014;
scădere cu 6,2% față de 2013

Bursa.ro: O nouă mostră de coerenţă marca BVB

Bursa.ro: BVB a deschis în scădere

Bursa.ro: Pe Isărescu îl ustură Piperea

Bursa.ro: Isărescu le cere băncilor să micşoreze comisioanele

Bursa.ro: E.ON România vede afaceri în creştere în acest an

Zf.ro: INTERVIU
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Miza de 30 miliarde de euro: Bursa pregăteşte o terapie-şoc pentru a trezi la
viaţă micii investitori. VIDEO

zf.ro: CEI MAI MARI JUCATORI DIN ECONOMIE 2015

Nikolai  Beckers,Telekom: Romania are toate  sansele  sa creasca cu 5-6%, dar
avem nevoie de stabilitate, predictibilitate si impozite rezonabile

Zf.ro : CEI MAI MARI JUCATORI DIN ECONOMIE 2015

Chiriţoiu, Consiliului Concurenţei: In ultimul an vedem 40-50 de operatiuni de
concentrare economica, jumatate fata de cat era inainte de criza

Zf.ro: Albalact vine la cota bursei pe 3 iunie

Zf.ro: „REZERVE“ PENTRU REDUCEREA TVA

Excedent bugetar, investiţii pe minus

Zf.ro: FILOSOFIA GUVERNULUI PONTA

Excedentul bugetar a ajuns la 6 mld. lei, dar investiţiile din buget au scăzut cu 1
mld. lei

Zf.ro: Şeful grupului UniCredit: Trebuie să transformăm informaţia în business,
să mergem spre digital banking

Zf.ro: AZI, CONFERINŢA ZF CEI MAI MARI JUCĂTORI DIN ECONOMIE

Zece ani de dublare a businessului. Ce urmează?

Zf.ro: Nuclearelectrica caută doi noi membri pentru top management

Zf.ro:  Fondul Proprietatea poate începe distribuţia a 600 de milioane de lei din
capital pe 29 iunie

Zf.ro: Ce vor discuta bancherii despre viitorul pieţei la ediţia de anul acesta a ZF
Bankers
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Zf.ro: Afacerile UniCredit Leasing au crescut cu o treime în primul trimestru

Zf.ro: Volksbank a programat pentru conversie 80% dintre clienţii cu credite în
franci

Zf.ro:  „Fondul Proprietatea vrea să-şi  vândă participaţiile  la  E.ON, dar nu a
prezentat o ofertă“

Zf.ro:  Adrian  Vasilescu,  BNR:  Silviu  Cerna  -  operă  de  pionierat  în  politica
monetară modernă

Zf.ro:  BRD-SocGen a numit un nou preşedinte al Consiliului de Administraţie.
Lhotte rămâne directorul general al băncii

Zf.ro: Băncile şi-au subţiat portofoliile de credite cu încă 400 mil. lei în aprilie

Adevarul.ro:  Zona de  nord,  supraaglomerată:  de  unde  va  veni  noua  bulă  în
dezvoltarea de birouri

Adevarul.ro:  Ce  scumpiri  anunţă  creşterea  dolarului.  Pe  cine  avantajează
întărirea monedei americane

Adevarul.ro: Idei de afaceri 2015. Comisia Europeană dă undă verde fondurilor
pentru PNDR

Adevarul.ro:  Fabricile  falimentare  ale  Epocii  de  Aur,  mană  cerească  pentru
imobiliare. Ce s-a ales de industria lui Ceauşescu

Adevarul.ro:  Mega  Image  vs  Profi  –  bătălia  pentru  supremaţie  trece  prin
stomacul clienţilor şi se duce cu arome româneşti

Adevarul.ro:  SONDAJ  Românii  aşteaptă  cu  entuziasm  reducerea  TVA  la
alimente şi cred că măsura trebuie dublată de suprataxarea averilor mari
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Hotnews.ro:  ANAF: O treime din firmele care au solicitat inregistrarea in scop
de TVA nu au trecut de aplicatia informatica

Hotnews.ro: Numarul utilizatorilor de internet ajunge la 3,2 miliarde

Hotnews.ro: Akcenta isi anunta oficial intrarea pe piata din Romania, incercand
sa atraga firmele mici cu activitate de import/export

Hotnews.ro:  Pe  cine  a  pus  Ioan  Rus  sa  se  ocupe  de  proiectul  crucial  al
masterplanului pentru autostrazi si drumuri din Romania: o fosta prezentatoare
de stiri la TV

Hotnews.ro:   La aniversarea unui sfert de veac, o firma IT promoveaza un nou
model de business!

Hotnews.ro:  [WebPR]  Comunicat  de  presa/     Sase  programe  de  finantare
accesibile pentru companiile mari din mediul privat

Economica.net: Furnizorii de gaze şi curent încep o mega-campanie de informare
a românilor privind facturile. Consumatorul o plăteşte

Economica.net: Legea de înfiinţare a Băncii de Dezvoltare va fi curând pe masa
Guvernului. Produsele vor fi pe piaţă în acest an - Eximbank

Economica.net :  România urcă în top 15 cele mai atractive ţări din Europa -
raport EY

Antena3.ro: Daily Income. Ce spune Daniel Anghel, partener taxe la PwC, despre
abuzurile fiscale şi principiului in dubio contra fiscum

Capital.ro : Deloitte: Motivarea și implicarea angajaților, problemele majore ale
mediului de afaceri

Capital.ro: Profit net record pentru Wizz Air
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Agerpres.ro:  INTERVIU  Andriescu  (UNSICAR):  Reglementarea  ASF  de
majorare a capitalului social va duce la dispariția unor jucători mici din piață

Agerpres.ro: BNR: Creditul neguvernamental în lei a crescut cu 7,7%, în aprilie
2015 față de perioada similară din 2014

Mediafax.ro:  Piaţa externalizării  de creanţe a scăzut cu 28% în 2014,  la 1,25
miliarde euro. Colectarea a urcat cu 24%

Agerpres.ro, preluat de infoziare.ro, e-politic.ro, press-mania.ro, ziare-pe-net.ro,
news.portal-start.com,  ziare-live.ro,  capital.ro.  sursazilei.ro,  stiripresaonline.ro,
cronicaromana.net,  ziarero.antena3.ro,  maramedia.ro,  radiointact.ro:  CCIR:
Companiile din Golful Persic doresc să investească în infrastructura de transport
maritim și fluvial din România

Radiometafora.ro: Masă Rotundă Green Business Index 2015_CCINA Constanta
–  publicat  de  Lucia  Calenici  Camera  de  Comert,  Industrie,  Navigatie  si
Agricultura Constanta Marketing, Comunicare, Relatii cu Membrii – Sef Birou
Comunicare

Agerpres.ro:  Depozitele în lei au crescut ușor în aprilie față de martie; cele în
valută au stagnat, potrivit datelor BNR

Adevarul.ro:  „Prima  Casă“,  motorul  creditării:  soldul  împrumuturilor  în  lei
contractate de populaţie a crescut cu 17,5% în luna aprilie 

Adevarul.ro: Fiscul poate recalcula de la 1 iunie impozitul pe veniturile din chirii
dacă are loc rezilierea contractului de închiriere în cursul anului 2015 

Jurnalul.ro: Scumpirea gazelor, mai ușurel

Zf.ro:  INNOVATION  LABS  2015.  ÎNCEPE  SĂ  SCADĂ  VÂRSTA
STUDENŢILOR PASIONAŢI DE IT CARE VOR UN BUSINESS

Cu ce idei de afaceri au vrut tinerii să obţină finanţare de la investitori
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Hotnews.ro: Ce buget va avea Uniunea Europeana anul viitor

Bursa.ro: ÎN PRIMELE 4 LUNI DIN 2015,

Adeplast a înregistrat o creştere a afacerilor cu 12%, faţă de perioada similară
din 2014

Mediafax.ro:  Ponta, către Gerea: Arătaţi  angajaţilor CNE Hunedoara că dăm
ajutorul, dar şi că FMI-CE vor închidere

Mediafax.ro:  Guvernul ar putea aproba săptămâna viitoare înfiinţarea Agenţiei
pentru Recuperarea Prejudiciilor

Capital.ro:  Consiliul Investitorilor Străini: Risc major de pierdere şi scădere a
investiţiilor din cauza ANAF care se concentrează agresiv asupra bunilor platnici

Economica.net: Generali promite că va plăti dividende de peste cinci miliarde de
euro, până la finele lui 2018

Bursa.ro: MINISTERUL FINANŢELOR:

Operatorii  economici  sunt  obligaţi  să  utilizeze  noile  case  de  marcat  de  la  1
ianuarie 2016

Mediafax.ro:  Ministerul  Finanţelor  alocă  820  milioane  de  lei  autorităţilor  de
management pentru proiecte UE

Economica.net: Carrefour reduce în avans TVA-ul de 9% la alimente, începând
cu 28 mai

Economica.net:  OMV  vrea  să  folosească  conductele  din  Bulgaria  pentru
transportul gazului natural românesc

Hotnews.ro:  Cea de-a treia licitatie pentru multiplexurile de televiziune digitala
terestra s-a finalizat: Statul va incasa 67.800 de euro din taxe de licenta

Pagina 6 din 29

http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-20192132-cea-treia-licitatie-pentru-multiplexurile-televiziune-digitala-terestra-finalizat-statul-incasa-67-800-euro-din-taxe-licenta.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-20192132-cea-treia-licitatie-pentru-multiplexurile-televiziune-digitala-terestra-finalizat-statul-incasa-67-800-euro-din-taxe-licenta.htm
http://www.economica.net/omv-vrea-sa-foloseasca-conductele-din-bulgaria-pentru-transportul-gazului-natural-romanesc_101579.html
http://www.economica.net/omv-vrea-sa-foloseasca-conductele-din-bulgaria-pentru-transportul-gazului-natural-romanesc_101579.html
http://www.economica.net/carrefour-reduce-in-avans-tva-ul-de-9prc-la-alimente-incepand-cu-28-mai_101582.html
http://www.economica.net/carrefour-reduce-in-avans-tva-ul-de-9prc-la-alimente-incepand-cu-28-mai_101582.html
http://www.mediafax.ro/economic/ministerul-finantelor-aloca-820-milioane-de-lei-autoritatilor-de-management-pentru-proiecte-ue-14345691
http://www.mediafax.ro/economic/ministerul-finantelor-aloca-820-milioane-de-lei-autoritatilor-de-management-pentru-proiecte-ue-14345691
http://www.bursa.ro/ministerul-finantelor-operatorii-economici-sunt-obligati-sa-utilizeze-noile-case-de-marcat-de-la-1-ianuarie-2016-270264&s=companii_afaceri&articol=270264.html
http://www.bursa.ro/ministerul-finantelor-operatorii-economici-sunt-obligati-sa-utilizeze-noile-case-de-marcat-de-la-1-ianuarie-2016-270264&s=companii_afaceri&articol=270264.html
http://www.bursa.ro/ministerul-finantelor-operatorii-economici-sunt-obligati-sa-utilizeze-noile-case-de-marcat-de-la-1-ianuarie-2016-270264&s=companii_afaceri&articol=270264.html
http://www.economica.net/generali-promite-ca-va-plati-dividende-de-peste-cinci-miliarde-de-euro-pana-la-finele-lui-2018_101576.html
http://www.economica.net/generali-promite-ca-va-plati-dividende-de-peste-cinci-miliarde-de-euro-pana-la-finele-lui-2018_101576.html
http://www.capital.ro/consiliul-investitorilor-straini-risc-major-de-pierdere-si-scadere-a-investitiilor-din-cauza-anaf-care-se-concentreaza-agresiv-platitorilor-de-taxe.html
http://www.capital.ro/consiliul-investitorilor-straini-risc-major-de-pierdere-si-scadere-a-investitiilor-din-cauza-anaf-care-se-concentreaza-agresiv-platitorilor-de-taxe.html
http://www.mediafax.ro/economic/guvernul-ar-putea-aproba-saptamana-viitoare-infiintarea-agentiei-pentru-recuperarea-prejudiciilor-14345173
http://www.mediafax.ro/economic/guvernul-ar-putea-aproba-saptamana-viitoare-infiintarea-agentiei-pentru-recuperarea-prejudiciilor-14345173
http://www.mediafax.ro/economic/ponta-catre-gerea-aratati-angajatilor-cne-hunedoara-ca-dam-ajutorul-dar-si-ca-fmi-ce-vor-inchidere-14345352
http://www.mediafax.ro/economic/ponta-catre-gerea-aratati-angajatilor-cne-hunedoara-ca-dam-ajutorul-dar-si-ca-fmi-ce-vor-inchidere-14345352
http://www.bursa.ro/in-primele-4-luni-din-2015-adeplast-a-inregistrat-o-crestere-a-afacerilor-cu-12-procente-fata-de-perioada-similara-din-2014-270258&s=companii_afaceri&articol=270258.html
http://www.bursa.ro/in-primele-4-luni-din-2015-adeplast-a-inregistrat-o-crestere-a-afacerilor-cu-12-procente-fata-de-perioada-similara-din-2014-270258&s=companii_afaceri&articol=270258.html
http://www.bursa.ro/in-primele-4-luni-din-2015-adeplast-a-inregistrat-o-crestere-a-afacerilor-cu-12-procente-fata-de-perioada-similara-din-2014-270258&s=companii_afaceri&articol=270258.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-20192074-buget-avea-uniunea-europeana-anul-viitor.htm


Mediafax.ro: Românii plătesc unul dintre cele mai mari preţuri la energie din UE
raportat la puterea de cumpărare

Mediafax.ro: Plăţile unice pentru pajişti pot fi cerute şi după 15 iunie, inclusiv de
către fermieri fără animale

Hotnews.ro: Guvernul deblocheaza fonduri de 3 milioane de lei pentru cercetare
in domeniul nuclear

Mediafax.ro:  Guvernul alocă bani pentru compensaţiile angajaţilor care vor fi
disponibilizaţi de la Complexul Energetic Oltenia

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:

Lichiditate de aproximativ 10,5 milioane lei pe BVB

Economica.net:  E oficial. S-a schimbat loteria bonurilor fiscale: vor fi acordate
maximum 100 de premii

Hotnews.ro:  Danescu,  ARB: Romanii  care pot accesa fonduri europene au un
sentiment de blazare

Hotnews.ro:  UPDATE  Victor  Ponta  da  vina  pe  Comisia  Europeana  si  FMI
pentru iminenta inchidere a minelor din Valea Jiului/  Guvernul a aprobat un
ajutor de 37,7 milioane euro pentru termocentralele de la CE Hunedoara

Hotnews.ro: Guvernul a aprobat masuri pentru extinderea culturilor de canepa

Jurnalul.ro: Firmele românești, excluse de la licitațiile mari

Agerpres.ro: Depozitarul Central reduce tarifele și comisioanele percepute

Monitorulsv.ro,  preluat  de  ultime-stiri.eu:  La  CCI  Suceava  va  avea  loc  o
conferinţă despre afaceri de succes, idei de dezvoltare şi inovaţie
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La sediul Camerei de Comerţ şi Industrie va avea loc vineri, 29 mai, ediţia a treia a
conferinţei  Afaceri.RO Suceava.  Evenimentul,  organizat  de  Camera  de  Comerţ  şi
Industrie Suceava, este una dintre cele mai ample manifestări de business din judeţ, la
conferinţă  urmând  să  fie  prezente  personalităţi  din  mediul  de  afaceri  regional  şi
naţional, oameni de afaceri cu experienţă, care vor vorbi despre proiecte de succes,
provocări depăşite şi despre cum se poate dezvolta un business de succes în România.
„Tematicile  abordate  în  acest  an  vor  face  referire  la:  modalităţi  de  dezvoltare  a
afacerilor,  marketingul  online,  dezvoltarea  resursei  umane  şi  dezvoltarea  relaţiilor
economice cu Republica Moldova şi Ucraina”, a precizat directorul general al CCI
Suceava, Lucian Gheorghiu.

Gds.ro, preluat de ultimele-stiri.eu: Craiovenii cu industria, egiptenii cu fasolea

Ministrul pentru afaceri economice şi comerciale al Ambasadei Egiptului în România,
Abdel Rahman A. Raouf, s-a aflat ieri în Craiova, unde a avut o întâlnire, la sediul
Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Dolj,  cu câțiva reprezentanți  ai mediului de
afaceri  craiovean,  în  special  cu  oameni  de  afaceri  ale  căror  firme  activează  în
domeniul  producției  de  tractoare  și  mașini  agricole,  echipamente  de  irigații,
echipamente pentru căi ferate (semnale) și subansamble pentru industria auto.

Agerpres.ro:  CSCI:  87%  dintre  români  cred  că  vor  scădea  prețurile  după
reducerea TVA la alimente

Majoritatea românilor  (87%) crede că vor  scădea prețurile  după reducerea TVA la
alimente, decizia fiind apreciată cel mai mult de publicul de stânga, de nehotărâți și de
votanții mai tineri de dreapta, conform celui mai recent studiu InfoPolitic realizat de
CSCI la finalul lunii aprilie.

Agerpres.ro: Iohannis: Constat cu dezamăgire că investițiile publice sunt tot mai
reduse

Președintele Klaus Iohannis se declară dezamăgit de faptul că investițiile publice sunt
tot mai reduse, punctând că Guvernul solicită "paradoxal" spațiu fiscal-bugetar pentru
investiții.

"În ceea ce privește investițiile publice, constat cu dezamăgire că acestea sunt tot mai
reduse.  Guvernul  solicită,  paradoxal,  spațiu  fiscal-bugetar  pentru  investiții.  Dar
execuția  bugetară  este  cu  mult  în  urmă  în  privința  cheltuielilor  de  capital  și  a
proiectelor  susținute  din  fonduri  europene.  În  ultimii  ani,  România  a  reușit  să
recupereze  unele  decalaje  și  să  obțină  stabilitatea  macroeconomică  necesară  unor
proiecte importante pe termen mediu și lung. Însă progresul și prosperitatea nu sunt
garantate.  Viitorul  depinde  de  capacitatea  noastră  de  a  promova  și  consolida
instituțiile,  valorile  și  beneficiile  economiei  de  piață",  a  spus  Iohannis,  marți,  la
evenimentul organizat de Consiliul Investitorilor Străini privind lansarea "Cărții Albe
2015: Reconstruirea încrederii".

Pagina 8 din 29



Agerpres.ro: Iohannis: Codul Fiscal trebuie analizat cu atenție, pentru a nu pune
în pericol stabilitatea macroeconomică

Codul  Fiscal  aflat  în  dezbatere  parlamentară  trebuie  analizat  cu  atenție  și
responsabilitate, pentru a nu pune în pericol stabilitatea macroeconomică și beneficiile
acesteia, a afirmat marți președintele Klaus Iohannis.

"Trebuie să analizăm Codul Fiscal cu atenție și responsabilitate, tocmai pentru a nu
pune  în  pericol  stabilitatea  macroeconomică  și  beneficiile  acesteia",  a  declarat
Iohannis, la evenimentul organizat de Consiliul Investitorilor Străini privind lansarea
"Cărții Albe 2015: Reconstruirea încrederii".

Șeful statului consideră că, în ceea ce privește Codul Fiscal, preocuparea nu trebuie să
vizeze  doar  scăderea  taxelor,  ci  și  maniera  și  sustenabilitatea  prin  care  se  face
relaxarea fiscală de care economia are nevoie.

Agerpres.ro: INS: 17,889 milioane metri cubi - masă lemnoasă recoltată în 2014;
scădere cu 6,2% față de 2013

Masa lemnoasă recoltată în anul 2014 s-a ridicat la 17,889 milioane metri cubi (m.c.),
în scădere cu 6,2% (1,17 milioane m.c.) față de anul 2013, când s-au recoltat 19,063
milioane m.c., potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică
(INS).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare Nord-Est
(26,1% din totalul  volumului  de  masă lemnoasă recoltată),  urmată  de  regiunea de
dezvoltare Centru (24,6%) și într-o proporție mai mică de regiunile de dezvoltare Vest
(12,4%), Nord-Vest (11,8%), Sud-Muntenia (9,8%), Sud-Vest-Oltenia (7,7%), Sud-Est
(7,2%) și București — Ilfov (0,4%).

Bursa.ro: O nouă mostră de coerenţă marca BVB

Bursa a respins bugetul Depozitarului Central

       Nici nu se liniştiseră bine apele la Depozitarul Central, după instalarea noii
conduceri  -  în două etape -,  că acţionarul său majoritar Bursa de Valori  Bucureşti
(BVB) a dat cu bâta în baltă şi a respins, în Adunarea Generală, ca să vadă tot poporul,
planul de afaceri şi bugetul pe 2015.

     Depozitarul Central este la o aruncătură de băţ - câteva etaje mai jos - faţă de
locaţia BVB, astfel că oricine de la Bursă ar fi putut să comunice, înainte de AGA, că
acţionarul majoritar nu vrea să aprobe estimările conducerii.
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     De asemene, BVB ar fi putut să se consulte din start cu Depozitarul pe propunerile
din AGA sau să ceară completarea ordinii de zi, astfel încât neînţelegerile să nu mai
iasă la iveală.

Bursa.ro: BVB a deschis în scădere

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de tranzacţionare de
astăzi.

     Indicele BET, al celor mai lichide zece acţiuni, scade lent cu 0,06%, fiind cotat la
7.438,56 puncte şi, de asemenea, indicele BET Plus se depreciază uşor cu 0,06%, la
1.093,75 puncte.

     Totodată, BET-FI, indicele celor cinci societăţi de investiţii financiare plus Fondul
Proprietatea, coboară cu 0,24%, atingând valoarea de 31.156,57 puncte.

     Noul indice BET Total Return, introdus pe 23 septembrie, scădea cu 0,06%, la
8.121,88 puncte. 

Bursa.ro: Pe Isărescu îl ustură Piperea

Isărescu: "Băncile nu vor să acumuleze proprietăţi imobiliare, chiar doresc să scape de
ele" 

     *  Piperea: "Dacă i-am atras atenţia Guvernatorului, înseamnă că proiectul meu
este bun"

       Băncile urmăresc să facă plasamente care să le permită asigurarea unui flux de
venituri şi restituirea şi remunerarea corespunzătoare a depozitelor, nu acumularea de
proprietăţi  imobiliare depuse garanţie de debitori,  a spus,  ieri,  guvernatorul Băncii
Naţionale a României (BNR) Mugur Isărescu, adăugând: "Chiar doresc să scape de ele
(n.r.  de  proprietăţile  imobiliare).  Băncile  nu  sunt  dezvoltatori  imobiliari,  nu  sunt
niciun fel de dezvoltatori. Dacă intră în alte domenii, nu numai că păcătuiesc, ci pierd,
pentru  că  nu  au  specialişti.  Nu  sunt  nici  agenţii  imobiliare  şi  nici  instituţii  de
binefacere".

Bursa.ro: Isărescu le cere băncilor să micşoreze comisioanele

Guvernatorul: "Băncile nu ar trebui să lase deponenţii să se întrebe de ce să-şi mai ţină
banii la bancă"

       Comisioanele percepute de băncile de la noi pentru diverse operaţiuni sunt încă
mari şi,  dacă în condiţiile unor dobânzi nominale ridicate nu se simţeau, la nivelul
actual al dobânzilor se simt, iar băncile nu ar trebui să lase deponenţii să se întrebe de
ce să-şi mai ţină banii la bancă, este de părere Mugur Isărescu.
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Bursa.ro: E.ON România vede afaceri în creştere în acest an

Cifra de afaceri consolidată a grupului de companii E.ON în România s-a situat, anul
trecut, la 4,83 miliarde lei (circa un miliard de euro), fiind apropiată de cea din anul
2013.  Volumele  de  gaze  naturale  şi  electricitate  comercializate  s-au  situat  la  29,6
TWh,  menţinându-se  la  nivelul  consemnat  anul  anterior,  a  declarat,  ieri,  într-o
conferinţă de presă, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON România. 

Zf.ro: INTERVIU

Miza de 30 miliarde de euro: Bursa pregăteşte o terapie-şoc pentru a trezi la
viaţă micii investitori. VIDEO

Deschidere live a şedinţei cu cele mai bune oferte de preţ, call center pentru informare
şi condiţii promoţionale pentru a stimula tranzacţiile „intra-day” sunt măsurile pe care
BVB le va aplica în următoarele luni pentru a creşte numărul de investitori mici.

Miza sunt economiile de 30 miliarde de euro ale românilor de rând care „lenevesc”
acum în depozite bancare pentru dobânzi mai mici de 3% pe an şi care ar putea fi puse
la  lucru  în  folosul  economiei  prin  investiţii  în  acţiunile  companilor  listate,  în
obligaţiuni şi titluri de stat.

zf.ro: CEI MAI MARI JUCATORI DIN ECONOMIE 2015

Nikolai  Beckers,Telekom: Romania are toate  sansele  sa creasca cu 5-6%, dar
avem nevoie de stabilitate, predictibilitate si impozite rezonabile

De multe ori, Romania este comparata cu Malaezia, are oameni, are resurse. Malaezia
este unul din tigrii din Asia, iar eu spun ca Romania poate fi un tigru la Marea Negra.
Romania are multe resurse, nivelul educational este inca foarte bun, dar trebuie facute
eforturi pentru generatiile viitoare. Am vazut o crestere de 2-3% in ultimii ani, dar nu
e de ajuns pentru a ajunge la salarii de 800 de euro. Directia este buna, dar de foarte
multe ori executia are lacune. Sunt multe discutii despre impozite. Statul poate reduce
impozitele si poate sa foloseasca banii pentru a realiza infrastructura spre Vest, a spus
Nikolai  Beckers,  CEO, Telekom Romania,  în  cadrul   evenimentului  Cei  mai  mari
jucatori din economie 2015, organizat de Ziarul Financiar.

 

Zf.ro : CEI MAI MARI JUCATORI DIN ECONOMIE 2015

Chiriţoiu, Consiliului Concurenţei: In ultimul an vedem 40-50 de operatiuni de
concentrare economica, jumatate fata de cat era inainte de criza

Am intrat in Uniunea Europeana, avem stabilitate macro, inflatia s-a redus, cursul din
ultimii  zece  ani  este  stabil.  Lucrurile  macro  au  in  parte  cel  putin  un  fundament
microeconomic.  Evolutiile  acestea  se vad in  numarul  de  concentrari  economice,  o
scadere  abrupta  in  ultimii  ani,  a  spus  Bogdan  Chiriţoiu,  preşedintele  Consiliului
Concurenţei,  în  cadrul   evenimentului  Cei  mai  mari  jucatori  din  economie  2015,
organizat de Ziarul Financiar.
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Zf.ro: Albalact vine la cota bursei pe 3 iunie

Producătorul de lactate Albalact (simbol bursier ALBZ) îşi va face debutul pe piaţa
principală a bursei în data de 3 iunie,  când va deveni cea mai mare companie din
industria bunurilor de larg consum listată la BVB.

În  acest  moment,  singurele  firme  din  FMCG  listate  pe  piaţa  principală  sunt
producătorul  de  panificaţie  Boromir  Prod (SPCU) şi  producătorul  de  bere  Bermas
(BRM).

Zf.ro: „REZERVE“ PENTRU REDUCEREA TVA

Excedent bugetar, investiţii pe minus

Excedentul bugetului general consolidat a ajuns în aprilie la 6 miliarde de lei (0,85%
din PIB), adică mai mult decât golul bugetar care ar rezulta din reducerea TVA la
alimente de la 24% la 9%, estimat de guvern la 5 miliarde de lei anual.

Excedentul a crescut în aprilie cu un miliard de lei, dar, în ciuda faptului că veniturile
au crescut cu 12% la patru luni din an, comparativ cu perioada similară a lui 2014, ex-
cedentul este fundamentat pe reducerea la maximum a cheltuielilor, în special a celor
de capital (investiţii din buget).

Zf.ro: FILOSOFIA GUVERNULUI PONTA

Excedentul bugetar a ajuns la 6 mld. lei, dar investiţiile din buget au scăzut cu 1
mld. lei

Investiţiile  statului  prin  buget  înseamnă  construcţia  de  drumuri,  de  autostrăzi,
refacerea spitalelor, a şcolilor. Investiţiile din buget pe care trebuie să le facă statul
înseamnă pe lanţ  comenzi,  noi angajări  şi  creşterea economică.  Toate acestea sunt
amânate  pentru  ca  guvernul  Ponta  să  raporteze  excedent  bugetar  astfel  încât  să
compenseze scăderea TVA pentru alimente de la 1 iulie. 

Zf.ro: Şeful grupului UniCredit: Trebuie să transformăm informaţia în business,
să mergem spre digital banking

Federico  Ghizzoni,  CEO  al  grupului  UniCredit,  unul  dintre  cele  mai  puternice
conglomerate  bancare  europene,  spune  că  grupul  va  investi  mai  mult  în  digital
banking pe piaţa locală şi că trebuie să fie puternici pe internet banking. „Dacă este
nevoie să deschidem 10 sau 20 de unităţi, vom face acest lucru. Simţim că este nevoie
să investim mai mult în mobile banking, trebuie să fim puternici pe internet banking.
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Zf.ro: Şeful grupului UniCredit: Trebuie să transformăm informaţia în business,
să mergem spre digital banking

Federico  Ghizzoni,  CEO  al  grupului  UniCredit,  unul  dintre  cele  mai  puternice
conglomerate  bancare  europene,  spune  că  grupul  va  investi  mai  mult  în  digital
banking pe piaţa locală şi că trebuie să fie puternici pe internet banking. „Dacă este
nevoie să deschidem 10 sau 20 de unităţi, vom face acest lucru. Simţim că este nevoie
să investim mai mult în mobile banking, trebuie să fim puternici pe internet banking.
Trebuie să ne uităm la informaţie, să ne adaptăm şi să o transmitem mai departe sub
formă de business”, a declarat Ghizzoni, 59 de ani, într-un interviu pentru ZF.

Zf.ro: Nuclearelectrica caută doi noi membri pentru top management

Producătorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) caută candidaţi pentru
două poziţii din top management, respectiv pentru funcţia de director al fabricii de
combustibil nuclear din Piteşti şi pentru cea de director economic al centralei elec-
trice, dorind să împrospăteze astfel o organizaţie unde media de vârstă este de aproape
50 de ani.

Actualii  deţinători  ai celor două poziţii  se apropie de vârsta pensionării,  directorul
fabricii având 65 de ani, iar directorul economic al centralei având 60 de ani.

Zf.ro: Fondul Proprietatea poate începe distribuţia a 600 de milioane de lei din
capital pe 29 iunie

Fondul Proprietatea (FP) a primit avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF)
pentru reducerea capitalului social subscris de la 11,5 mld. lei la 10,96 mld. lei prin di-
minuarea valorii nominale a acţiunii la 0,9 lei, condiţie necesară pentru a începe plata
distribuţiei de 0,05 lei/titlu din capital pe 29 iunie.

Începând cu 21 mai,  noua valoare a capitalului  social  subscris  al  fondului  este de
10,96 mld. lei, fiind împărţit în 12,18 mld. acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de
0,90 lei. Valoarea capitalului social vărsat este de 10,63 mld. lei, împărţit în 11,82
miliarde de acţiuni.

Zf.ro: Ce vor discuta bancherii despre viitorul pieţei la ediţia de anul acesta a ZF
Bankers

Care sunt următorii  paşi  pentru sistemul  bancar după amplul  proces  de  curăţare  a
portofoliilor de neperformante de anul trecut? Când vor ajunge vânzările de credite în
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lei  să acopere  scăderea soldului  de împrumuturi  în valută?  Mai  este spaţiu pentru
reducerea dobânzilor? Din ce resurse vor susţine bancherii o eventuală revenire mai
accentuată a cererii de credite?

Acestea  sunt  doar  o  parte  din  temele  care  vor  fi  dezbătute  de  cei  mai  importanţi
bancheri locali la conferinţa ZF Bankers Summit 2015, care va avea loc pe 8 şi 9 iunie
la hotelul Marriott din Capitală. La ediţia de anul trecut au participat şefii celor mai
mari bănci locale, care au dezbătut problema creditelor neperformante şi a modului în
care băncile pot scăpa de acest „balast“ şi au făcut prognoze referitoare la momentul
în care băncile vor fi pregătite să reia producţia reală de credite.

Zf.ro: Afacerile UniCredit Leasing au crescut cu o treime în primul trimestru

UniCredit Leasing, cea mai mare companie din piaţa de leasing, a finanţat în primul
trimestru bunuri în valoare de circa 70 mil.  euro (308 mil.  lei),  cu o treime peste
nivelul  din  aceeaşi  perioadă  a  anului  trecut,  evoluţie  susţinută  de  sectorul
autovehiculelor comerciale şi utilitare. Finanţările pentru autovehicule comerciale şi
utilitare au ajuns la 32 mil.  euro,  respectiv 46% din total,  în creştere cu un punct
procentual  faţă  de  primul  trimestru  al  anului  trecut.  „Ne  concentrăm  în  zona
companiilor  mici  şi  medii,  acolo  unde  este  nevoie  de  finanţare  pentru  o  creştere
economică solidă”, afirmă Antoaneta Curteanu, CEO al UniCredit Leasing.

Zf.ro: Volksbank a programat pentru conversie 80% dintre clienţii cu credite în
franci

Volksbank a programat peste 80% dintre clienţii cu credite în franci elveţieni pentru
prezentarea ofertei de conversie a creditelor din CHF în lei sau euro, primele contracte
fiind deja semnate. „Am început să semnăm contractele de conversie de câteva zile,
pentru că abia au trecut 15 zile de la primele prezentări de ofertă. Cred că vârful de
semnare va fi atins în iunie“, a declarat Andrei Dudoiu, directorul general al băncii.
Oferta Băncii Transilvania, proprietarul Volksbank, pentru clienţii cu credite în CHF
este valabilă în perioada 4 mai -  31 iulie  şi  constă în returnarea comisioanelor de
risc/administrare,  la  care  se  adaugă  o  reducere  de  22,5%. De ofertă  pot  beneficia
aproximativ 18.300 de persoane.

Zf.ro:  „Fondul Proprietatea vrea să-şi  vândă participaţiile  la  E.ON, dar nu a
prezentat o ofertă“

Fondul Proprietatea vrea să vândă participaţiile deţinute la E.ON Distribuţie şi E.ON
Energie, dar nu a prezentat o ofertă în acest sens conducerii E.ON, a declarat Frank
Hajdinjak,  directorul general al E.ON România,  unul din cei doi mari  distribuitori
locali de gaze.

„Nu am avut nicio discuţie concretă legată de acest lucru. Ştim că vor să iasă din
acţionariat,  însă  nu  avem  nicio  propunere  concretă  de  la  Fondul  Proprietatea  pe
marginea acestui subiect“, a afirmat el.
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Zf.ro:  Adrian  Vasilescu,  BNR:  Silviu  Cerna  -  operă  de  pionierat  în  politica
monetară modernă

Dezbaterea de săptămâna trecută de la Banca Naţională având ca temă un eveniment
editorial  –  recenta  apariţie  la  Editura  Academiei  a  volumului  „Politica  monetară“,
operă a profesorului timişorean Silviu Cerna – a fost ea însăşi un eveniment. Notabil,
cu deosebire, fiind faptul că profesorul Cerna s-a încumetat să publice acest tratat la
vârsta de 65 de ani, după o experienţă de 42 de ani la catedră şi după ce a activat timp
de 17 ani în consiliul de administraţie al Băncii Naţionale. Este cert că fără cele două
stagii, cumulate, şi mai cu seamă fără să fi fost mai bine de un deceniu şi jumătate
membru în CA al BNR, această operă ar fi fost imposibil să fie realizată.

Zf.ro: BRD-SocGen a numit un nou preşedinte al Consiliului de Administraţie.
Lhotte rămâne directorul general al băncii

Giovanni Luca Soma, 54 ani, a fost numit în funcţia de preşedinte al Consiliului de
Administraţie al BRD, a doua bancă din sistem în funcţie de active. Soma a fost numit
în  această  funcţie  după  ce  Philippe  Lhotte  a  decis  să  se  retragă  din  poziţia  de
preşedinte şi să păstreze doar funcţia de director general în condiţiile în care ordonanţa
de urgenţă 99/2006 prevede că „în cazul unei instituţii de credit administrate în sistem
unitar,  preşedintele  consiliului  de  administraţie  nu  trebuie  să  exercite  simultan  şi
funcţia de director general în cadrul aceleiaşi instituţii de credit”. Soma şi-a început
cariera în 1984 la Ernst & Young.

Zf.ro: Băncile şi-au subţiat portofoliile de credite cu încă 400 mil. lei în aprilie

Băncile locale aveau la finalul lunii aprilie un stoc total de credite de 210 miliarde de
lei (47 mld. euro), în scădere cu aproape 4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,
în condiţiile accentuării declinului creditării în valută. Doar pe parcursul lunii trecute
stocul  de  credite  s-a  redus  cu  echivalentul  a  400  milioane  de  lei,  potrivit  datelor
agregate de BNR.

Adevarul.ro:  Zona de  nord,  supraaglomerată:  de  unde  va  veni  noua  bulă  în
dezvoltarea de birouri 

Zona de nord şi-a atins aproape potenţialul maxim de dezvoltare, în Capitală urmând
să apară noi poli de afaceri, unul dintre aceştia urmând să fie axa Centru-Vest, cu
precădere în zona Orhideea din Bucureşti.  "Zona de centru-vest va lua o amploare
majora in urmatorii trei ani. Sunt deja in lucru 5 proiecte majore de birouri, iar acest
lucru vine ca o necesitate a apropierii fata de forta de munca, de cartierele de locuit",
crede Mihai  Paduroiu,  head of  office  agency in cadrul  CBRE.    Potrivit  acestuia,
dezvoltarea infrastructurii  in zona Orhideea si cu prelungire spre cartierul  Militari,
existenta metroului si a tuturor facilitatilor fac ca noul spatiu din Bucuresti sa devina
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tot mai interesant pentru dezvoltatori.   "Este o zona cu o infrastructura foarte buna, cu
terenuri  cu  forme  bune,  rectangulare,  ceea  ce  le  face  extrem  de  atractive  pentru
dezvoltatori. Vorbim si despre o zona a carei preturi sunt si cu 20% mai mici decat
zona de nord, care acapareaza circa 50% din totalul suprafetelor de birouri inchiriate
in acest moment", a mai spus Paduroiu.   

Adevarul.ro:  Ce  scumpiri  anunţă  creşterea  dolarului.  Pe  cine  avantajează
întărirea monedei americane 

Cursul dolarului a crescut cu peste 10 bani numai de la începutul acestei săptămâni,
până aproape de 4,1 lei/dolar, nivelul maxim al ultimei luni. Un dolar mai scump se
traduce prin preţuri mai mari la carburanţi, la citrice, îmbrăcăminte, încălţăminte şi
electronice importate din Asia, însă şi câştiguri mai mari pentru cei care au ales să
economisească  în  această  valută.  Dolarul  american  şi-a  continuat  ieri  creşterea  în
raport  cu leul,  astfel  că Banca Naţională a României  (BNR) a anunţat  un curs de
schimb  de  4,0924  lei/dolar,  mai  mare  cu  3,77  de  bani  faţă  de  cotaţia  din  ziua
precedentă, acesta fiind nivelul maxim al ultimei luni. Dolarul a crescut puternic şi
luni, cu aproape 8 bani.    

Adevarul.ro: Idei de afaceri 2015. Comisia Europeană dă undă verde fondurilor
pentru PNDR 

Tinerii sunt aşteptaţi cu idei de afaceri în agricultură care să fie finanţate cu fonduri
europene, este mesajul pe care îl transmite Phil Hogan. România a primit aprobarea
oficială  din  partea  Comisiei  Europene  pentru  Programul  Naţional  de  Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2014 - 2020. În total, agricultura din România va primi prin acest
program fonduri europene pentru agricultură în valoare de 8,128 miliarde de euro. În
total, România a primit 8,18% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare, cel
mai mare dintre cele 24 de programe aprobate.     Comisarul pentru Agricultură şi
Dezvoltare  Rurală,  Phil  Hogan,  a  ţinut  să  precizeze  faptul  că  prin  aceste  fonduri
europene doreşte să încurajeze, printre altele „reînoirea generaţiilor” în agricultura din
România.   Idei de afaceri 2015. Cum pot obţine tinerii fonduri europene în agricultură
Tinerii  agricultori  care  vor  să-şi  înceapă  o  fermă  pot  accesa  fonduri  europene  în
agricultură.

Adevarul.ro:  Fabricile  falimentare  ale  Epocii  de  Aur,  mană  cerească  pentru
imobiliare. Ce s-a ales de industria lui Ceauşescu 

Falimentară şi falimentată timp de 25 de ani, industria Epocii de Aur a fost înghiţită de
căpcăunul  generator  de  profit  numit  imobiliare.  Pe terenurile  fabricilor  fruntaşe  în
întrecerea  socialistă  a  muncii,  se  dezvoltă  acum  mall-uri,  clădiri  de  birouri  sau
proiecte rezidenţiale,  scrie Adevărul Financiar.  O stenogramă a audierilor Comisiei
Senatoriale pentru Revoluţia din 1989 surprinde un dialog între fostul vice-premier
comunist Ion Dincă (zis Teleagă) şi Nicolae Ceauşescu, în care cel dintâi încerca să-i
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sugereze  Secretarului  General  al  partidului  că,  după  achitarea  datoriei  externe,
România ar trebui să mai slăbească şurubul pentru a stimula consumul intern. Replica
lui Ceauşescu a fost dură: „Nu de consum avem noi nevoie acum! Banii pe care îi vom
avea vor merge în industrie. Trebuie să susţinem industria.

Adevarul.ro:  Mega  Image  vs  Profi  –  bătălia  pentru  supremaţie  trece  prin
stomacul clienţilor şi se duce cu arome româneşti 

Cei de la Mega Image au lansat deja un magazin sub brandul „Gusturi Româneşti”,
unitate  dedicată  produselor  fabricate  în  România  FOTO Mediafax Mega Image  şi
Profi,  retailerii  cu cele mai extinse reţele din comerţul modern, au anunţat o luptă
strânsă şi anul acesta în disputarea titlului de campion al expansiunii pe piaţă, scrie
Adevărul Financiar. Iar pentru a-şi atinge ţinta, ambele companii mizează pe o armă
sigură:  produsele româneşti.  Reducerea TVA de la 24 la 9 % de la 1 iunie ascute
cuţitele principalilor competitori din zona comerţului modern. Mega Image şi Profi au
anunţat  încă de anul trecut că vor să menţină în 2015 ritmul  expansiunii  pe piaţă
înregistrat 2014.  Mega Image s-a extins cu 114 de magazine noi, iar Profi cu 71.  

Adevarul.ro:  SONDAJ  Românii  aşteaptă  cu  entuziasm  reducerea  TVA  la
alimente şi cred că măsura trebuie dublată de suprataxarea averilor mari 

Nouă din 10 români cred că preţurile vor scădea odată cu reducerea TVA la alimente,
de la 1 iunie Cel mai recent studiu al CSCI (Centrul de Studii şi Cercetări Infopolitic)
constată că românii apreciază intenţia scăderii TVA la alimente, precum şi activitatea
Guvernului  în  domeniul  luptei  antievaziune.  În  acelaşi  timp,  sondajul  constată  că
„există un număr mare de români care cred că starea economiei s-a îmbunătăţit  în
perioada Guvernului actual, comparativ cu Guvernele anterioare“. CSCI este condus
de  Dan  Sultănescu,  consilierul  de  imagine  al  premierului  Victor  Ponta.  Opinia
dominantă este una a îmbunătăţirii economiei.

Hotnews.ro:  ANAF: O treime din firmele care au solicitat inregistrarea in scop
de TVA nu au trecut de aplicatia informatica

 In  perioada  februarie  -aprilie  2015,  2.515  agenti  economici  nu  au  reusit  sa
indeplineasca criteriile  aplicatiei care gestioneaza noua procedura de inregistrare in
scopuri de TVA (intrata in vigoare din februarie 2015) , fiind exclusi automat sau in
urma verificarilor Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), dupa ce aplicatia
informatica  i-a  situat  in  categoria  de  risc  mediu.  Dintre  acestia,  2.111  reprezinta
societati nou infiintate care au solicitat inregistrarea in scop de TVA, fiind respinsi de
aplicatie sau in urma verificarilor DGAF. Totodata, 404 firme care desfasurau deja
activitate economica nu au primit codul de TVA in urma operatiunii de reinregistrare,
se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ANAF.

Hotnews.ro: Numarul utilizatorilor de internet ajunge la 3,2 miliarde
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 La final de 2015, pe plan mondial numarul "internautilor" va ajunge la 3,2 miliarde,
arata  un  raport  al  International  Telecommunication  Union  (ITU).  Penetrarea
internetului  este  de  sapte  ori  mai  mare  decat  acum 15 ani.  Internetul  mobil  are o
penetrare de 47%, cu variatii foarte mari intre 17% in Africa si peste 70% in Europa si
SUA.

Internetul  a  progresat  enorm in ultimii  15 ani,  astfel  ca rata  de penetrare  la  nivel
mondial a crescut de la 6,5%, la 43%, arata datele ITU. Practic vorbim de o crestere
de  la  400  milioane  utilizatori,  la  peste  trei  miliarde  useri.

Hotnews.ro: Akcenta isi anunta oficial intrarea pe piata din Romania, incercand
sa atraga firmele mici cu activitate de import/export

Akcenta,  institutie  de  plata  nebancara  specializata  in  plati  externe  si  tranzactii  de
schimb valutar  pentru firmele mici  cu operatiuni  de  import  si  export,  si-a anuntat
oficial  miercuri  intrarea  pe  piata  din  Romania,  in  cadrul  unei  conferinte  de  presa
organizata  la  Ambasada  Cehiei  din  Romania  si  la  care  a  asistat  si  Excelenta  Sa
Ambasadorul  Republicii  Cehe  la  Bucuresti,  Vladimir  Valky.  Desi  in  mod  oficial
compania  tinteste micile companii care fac plati/incasari in valuta, Akcenta va lucra si
cu firmele  de  productie  care  au nevoie  de  valuta  pentru rambursarea  unor credite
consistente, a spus pentru HotNews Theodor Stefanovici, director comercial pentru
Romania  al  firmei  cehe.Compania  ofera  cursuri  valutare  individualizate  si  plati
externe. "Primii pasi in Romania i-am facut in baza cererilor clientilor din Ungaria,
care realizau tranzactii dese cu Romania. De venit in Romania am venit in septembrie
2014,  iar  acum  avem  deja  12  reprezentante  in  tara",  a  spus  Milan  Cerman,
presedintele CA al Akcenta.

Hotnews.ro:  Pe  cine  a  pus  Ioan  Rus  sa  se  ocupe  de  proiectul  crucial  al
masterplanului pentru autostrazi si drumuri din Romania: o fosta prezentatoare
de stiri la TV

Ministrul Ioan Rus a numit-o in functia de sef al Biroului de implementare a master
planului pentru transporturi al Romaniei pe Daniela Berinde, o fosta prezentatoare TV
care i-a fost pentru cateva luni consiliera de imagine si care nu are nicio specializare
in domeniu, arata Centrul de Investigatii Media.  

Hotnews.ro:   La aniversarea unui sfert de veac, o firma IT promoveaza un nou
model de business!

 Rezultatele implementarii proiectelor informatice pentru managementul organizatiilor
nu sunt pe masura asteptarilor clientilor, atat din punct de vedere al performantelor,
costurilor, cat si a timpilor de implementare. O organizatie romaneasca propune un
nou model de business in abordarea proiectelor informatice: unic furnizor de solutie
de management, proiect IT integrat, fara buget initial, livrat ca Software as a Service
(SaaS), platibil in rate lunare dupa punerea in productie.
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Hotnews.ro:  [WebPR]  Comunicat  de  presa/ Sase  programe  de  finantare
accesibile pentru companiile mari din mediul privat

 EurActiv Romania si Reprezentanta Comisiei Europene au organizat marti, 26 mai
2015 Conferinta Internationala "Oportunitati de finantare pentru mediul privat. Marile
investitii"  in  cadrul  careia  au  fost  detaliate  liniile  de  finantare  disponibile  pentru
companiile mari in cadrul programelor cu fonduri structurale, programelor comunitare
si cele finantate din bugetul de stat. De asemenea, au fost prezentate studii de caz, din
experienta mediului privat.

Angela  Filote,  sef  al  Reprezentantei  Comisiei  Europene  in  Romania,  a
declarat: "Principala provocare pe care o avem acum la nivelul  UE este iesirea cu
succes din criza. Am iesit din criza <pe hartie>, acum trebuie sa iesim si in realitate.
Anul 2015 este foarte important fiindca vor fi lansate finantarile 2014-2020. Este si
anul in care lansam planul de investitii propus de presedintele Juncker, pe care speram
sa il avem ca lege incepand din iunie".

Economica.net: Furnizorii de gaze şi curent încep o mega-campanie de informare
a românilor privind facturile. Consumatorul o plăteşte

Campania va fi  multianuală şi începe din 1 iulie, în contextul în care liberalizarea
completă a pieţei de gaze şi electricitate pentru clienţii casnici din România intră în
linie dreaptă. Toate costurile acestei campanii se vor regăsi în facturile consumatorilor.

Furnizorii  de  energie  electrică  şi  de  gaze  vor  porni  o  campanie  de  informare  a
clienţilor lor privind drepturile ce li se cuvin în relaţia cu ei, tarifele practicate, precum
şi furnizarea de date şi informaţii din factura la utilităţi, potrivit unui proiect de ordin
al ANRE, reglementatorul pieţei de energie din România. Această campanie va porni
de la 1 iulie şi va continua până în 2018, data la care piaţa de gaze pentru consumatorii
cansici  va  fi  în întregime liberalizată,  termenul pentru piaţa  de  electricitate pentru
consumatorii casnici fiind în 2017.

Economica.net: Legea de înfiinţare a Băncii de Dezvoltare va fi curând pe masa
Guvernului. Produsele vor fi pe piaţă în acest an - Eximbank

Proiectul de lege privind transformarea EximBank în Bancă de Dezvoltare va fi pe
masa Guvernului în curând, iar primele produse de finanţare vor fi lansate pe piaţă în a
doua jumătate a anului, susţine vicepreşedintele EximBank, Paul Ichim.

'Sperăm că într-un interval foarte scurt vom avea pe masa Guvernului proiectul noi
legi, astfel încât implementarea produselor să poată să intre pe linie dreaptă în a doua
parte a anului. (...) Vorbim de Bancă de Dezvoltare ca o instituţie specializată, creată
de un guvern pentru a finanţa dezvoltarea economiei furnizând finanţare pe termen
lung în special pentru acele zone care sunt evitate de băncile comerciale', a declarat
marţi Paul Ichim, în cadrul conferinţei 'Viitorul Modelelor de Business Bancar'.
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Economica.net :  România urcă în top 15 cele mai atractive ţări din Europa -
raport EY

România  a  urcat,  pentru  prima dată,  în  top  15  cele  mai  atractive  ţări  din  Europa
privind numărul proiectelor cu investiţii străine atrase în 2014, arată raportul anual EY
- European Attractiveness Survey, care a sondat opiniile a 808 executivi de top.

Dacă, în 2014, în acest clasament erau prezente ţări ca Polonia, Serbia şi Republica
Cehă, anul acesta singura ţară din Europa Centrală şi de Est care mai este prezentă în
top 15 alături  de  România  este  Polonia.  Astfel,  România  a reuşit  să  atragă 62 de
proiecte FDI în 2014, cu 19% mai mult decât în 2013, potrivit raportului.

Antena3.ro: Daily Income. Ce spune Daniel Anghel, partener taxe la PwC, despre
abuzurile fiscale şi principiului in dubio contra fiscum

Noul  Cod  Fiscal,  aplicabil  din  2016,  aduce  schimbări  importante  pentru  cetăţeni.
Daniel Anghel,  partener taxe PwC, a vorbit,  miercuri,  la "Daily Income cu Adrian
Măniuţiu", despre principiului in dubio contra fiscum şi despre acţiunile ANAF, care,
în  încercarea  de  a  stopa  evaziunea  fiscală,  au  întrerupt  activitatea  unor  agenţi
economici.

Capital.ro : Deloitte: Motivarea și implicarea angajaților, problemele majore ale
mediului de afaceri

Gradul scăzut de motivare și implicare al angajaților este principala problemă cu care
se confruntă 87% din liderii  de HR și business,  arată cel de-al treilea raport anual
Deloitte, “Tendințe în capitalul uman- Cum să conduci în noua lume a muncii”.

Deși gradul de preocupare față de acest fapt este în creștere semnificativă față de anul
trecut,  majoritatea  organizațiilor  nu  reușesc  să  ia  măsuri  concrete  prin  care  să-și
redefinească cultura organizațională, punându-și astfel în pericol planurile de creștere.
Numărul  liderilor  de  HR și  business  care  au  menționat  că  gradul  de  motivare  și
implicare al angajaților este “foarte important” s-a dublat în ultimul an, ajungând la
50%.  Șaizeci  la  sută  din  liderii  de  HR și  business  chestionați  au  spus  că  nu  au
programe  adecvate  pentru  a  măsura  și  îmbunătăți  acest  indicator  organizațional,
considerând  că  nu  există,  în  cadrul  companiilor,  măsuri  concrete  de  creștere  a
nivelului de motivare și implicare al angajaților.

Capital.ro: Profit net record pentru Wizz Air

Companie aeriană low-cost  Wizz Air  a  anunţat  miercuri  că în anul  fiscal  care  s-a
încheiat pe 31 martie 2015 profitul său net a crescut cu 67%, adăugând că se aşteaptă
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ca tendinţa de creştere să continue şi în acest an pe măsură ce îşi extinde capacităţile,
potrivit Reuters.

Agerpres.ro:  INTERVIU  Andriescu  (UNSICAR):  Reglementarea  ASF  de
majorare a capitalului social va duce la dispariția unor jucători mici din piață

Noua reglementare a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind majorarea
nivelului  minim  al  capitalului  social  pentru  brokerii  de  asigurare  va  conduce  la
dispariția unor jucători mici din piață, însă ritmul anual de creștere a pieței de brokeraj
în asigurări se va menține, deoarece tot mai mulți clienți se orientează către brokeri, a
declarat pentru AGERPRES președintele UNSICAR, Bogdan Andriescu.

Președintele  Uniunii  Naționale  a  Societăților  de  Intermediere  și  Consultanță  în
Asigurări din România (UNSICAR) a subliniat că încrederea pe care românii o au în
sistemul de asigurări este afectată în special de calitatea serviciilor, care a scăzut în
ultimii ani, și poate fi  recâștigată printr-o acțiune comună a jucătorilor de pe piața
asigurărilor în această direcție,  care înseamnă o comunicare mai bună cu piața,  în
general.

Agerpres.ro: BNR: Creditul neguvernamental în lei a crescut cu 7,7%, în aprilie
2015 față de perioada similară din 2014

Soldul creditului neguvernamental în lei acordat de instituțiile de credit s-a majorat la
30 aprilie  2015 cu 7,7% (7% în termeni  reali)  față  de  30 aprilie  2014,  pe  seama
majorării  cu  17,5%  (16,7%  în  termeni  reali)  a  creditului  acordat  gospodăriilor
populației, în timp ce componenta în valută exprimată în lei s-a diminuat cu 11,6%,
reiese din datele publicate miercuri de Banca Națională a României

Exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 11%, se precizează în comunicatul
BNR.

Mediafax.ro: Piaţa externalizării  de creanţe a scăzut cu 28% în 2014,  la 1,25
miliarde euro. Colectarea a urcat cu 24%

Piaţa de externalizare a creanţelor de către creditori s-a redus anul trecut cu 28% faţă
de 2013, la 1,25 miliarde euro, pe fondul scăderii pe segmentul de persoane fizice cu
34%,  însă  pe  de  altă  parte  valoarea  creanţelor  colectate  a  urcat  cu  24%,  la  475
milioane euro, potrivit asociaţiei de profil.

"Externalizarea de creanţe a înregistrat o scădere anuală de 12% în perioada 2011-
2014, pentru că tot mai puţine credite sunt date de bănci în ultima vreme. Dacă vorbim
de  creditele  negarantate,  trendul  externalizării  de  creanţe  este  de  scădere  sau
stabilizare în continuare", a declarat miercuri Georg Kovacs, preşedintele Asociaţiei
de Management al Creanţelor Comerciale (AMCC), într-o conferinţă de presă.

Agerpres.ro, preluat de infoziare.ro, e-politic.ro, press-mania.ro, ziare-pe-net.ro,
news.portal-start.com,  ziare-live.ro,  capital.ro.  sursazilei.ro,  stiripresaonline.ro,
ziarero.antena3.ro, maramedia.ro, radiointact.ro: CCIR: Companiile din Golful
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Persic doresc să investească în infrastructura de transport maritim și fluvial din
România

Companiile  din  Golful  Persic  doresc  să  investească  în  infrastructura  de  transport
maritim  și  fluvial,  precum  și  în  agricultură  și  proiecte  energetice  pe  teritoriul
românesc, a declarat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a
României (CCIR), într-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES.

Daraban a efectuat o vizită de lucru în Qatar și Emiratele Arabe Unite, în perioada 22
— 27 mai 2015, în cadrul unei delegații economice, alături de ministrul Economiei,
Comerțului și Turismului, Mihai Tudose, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Daniel Constantin, experți guvernamentali și reprezentanți ai mediului de afaceri din
România.

Agerpres.ro: Depozitele în lei au crescut ușor în aprilie față de martie; cele în
valută au stagnat, potrivit datelor BNR

Depozitele în lei constituite la bănci au crescut ușor, cu 1,2%, în aprilie față de martie,
în timp ce depozitele în valută au stagnat, iar față de aprilie 2014 economiile în lei au
crescut cu 7,9%, iar cele în valută cu 3,2%, reiese din datele publicate miercuri de
Banca Națională a României.

Per total, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în aprilie 2015 cu
0,8% față de martie, până la 228,494 miliarde de lei.

Radiometafora.ro: Masă Rotundă Green Business Index 2015_CCINA Constanta
–  publicat  de  Lucia  Calenici  Camera  de  Comert,  Industrie,  Navigatie  si
Agricultura Constanta Marketing, Comunicare, Relatii cu Membrii – Sef Birou
Comunicare

Asociaţia Green Revolution Bucureşti şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi
Agricultură  Constanţa,  prin  Centrul  Enterprise  Europe  Network  Constanţa,
organizeaza evenimentul

Masă Rotundă Green Business Index 2015

în  ziua de miercuri, 3 iunie 2015, ora 12:00  la sala de conferinţe a CCINA Constanţa
(B-dul Alex. Lăpuşneanu nr.185A, etaj 2).

Proiectul  multianual  Green  Business  Index  a  fost  lansat  în  2010  şi  reprezintă
barometrul responsabilităţii faţă de mediu a companiilor din România.

Adevarul.ro:  „Prima  Casă“,  motorul  creditării:  soldul  împrumuturilor  în  lei
contractate de populaţie a crescut cu 17,5% în luna aprilie 
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Programul  "Prima  Casă“  a  impulsionat  creşterea  creditării  în  lei  FOTO Adevărul
Soldul  creditului  în  lei  acordat  de  bănci  persoanelor  fizice  a  crescut  cu 17,5% în
aprilie faţă de aceeaşi lună din 2014 (16,7% în termeni reali), până la 42,21 miliarde
de  lei,  programul  guvernamantal  „Prima  Casă“  fiind  principalul  factor  care  a
determinat creşterea, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Soldul
creditului în lei acordate firmelor a crescut în aprilie cu 1% faţă de aceeaşi lună a
anului trecut, până la 53,4 miliarde de lei, astfel că soldul împrumuturilor în monedă
naţională (persoane fizice şi juridice) a ajuns la finele lunii aprilie la 95,61 miliarde de
lei, în creştere cu 7,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2014 (creştere reală  - 7%) şi cu
0,9% faţă de luna precedentă.    Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru IMM-
uri  (FNGCIMM),  care  acordă  garanţiile  pentru  creditele  acordate  prin  programul
guvernamental „Prima Casă“, anunţa la 20 aprilie că primeşte zilnic 220 de solicitări
de acordare de garanţii pentru astfel de finanţări, acesta fiind un maxim istoric.   

Adevarul.ro: Fiscul poate recalcula de la 1 iunie impozitul pe veniturile din chirii
dacă are loc rezilierea contractului de închiriere în cursul anului 2015 

Recalcularea impozitului datorat pentru veniturile din chirie se poate efectua de la 1
iunie numai la cererea contribuabilului FOTO Adevărul Persoanele care obţin venituri
din  chirii  şi  reziliază  contractul  dintre  părţi  în  cursul  acestui  an  fiscal,  chiria
reprezentând  echivalentul  în  lei  al  unei  sume  în  valută,  pot  solicita  Fiscului  să
recalculeze, începând cu 1 iunie, plăţile anticipate aferente impozitului datorat, cu acte
justificative. „În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal 2015, a contractelor încheiate
între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, începând
cu 1 iunie 2015 organul fiscal competent recalculează plăţile anticipate, (...) la cererea
contribuabilului, pe bază de documente justificative“, se arată într-un proiect de ordin
al preşedintelui ANAF.   

Jurnalul.ro: Scumpirea gazelor, mai ușurel

Calendarul de liberalizare a pieţei gazelor naturale pentru populaţie va fi modificat.
Aceasta va însemna o singură scum¬pire pe an, faţă de două, cum se întâmplă acum,
şi, implicit, prelungirea termenului de finalizare a liberalizării.

Zf.ro:  INNOVATION  LABS  2015.  ÎNCEPE  SĂ  SCADĂ  VÂRSTA
STUDENŢILOR PASIONAŢI DE IT CARE VOR UN BUSINESS

Cu ce idei de afaceri au vrut tinerii să obţină finanţare de la investitori

Vitabox.me, aplicaţia pentru pasionaţii de fitness care propune planuri de suplimentare
nutriţională  în  funcţie  de  obiceiurile  de  antrenament  ale  fiecărui  utilizator,  a  fost
desemnat  câştigătoarea  ediţiei  de  anul  acesta  a  Innovation  Labs  –  program  de
preaccelerare pentru strat-up-uri, la secţiunea „Best Business“. 
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Hotnews.ro: Ce buget va avea Uniunea Europeana anul viitor

Comisia a propus miercuri un buget al UE de 143,5 miliarde EUR in credite de plata
pentru 2016, a informat Executivul comunitar intr-un comunicat de presa. 

Bruxelles-ul  sustine  ca  noul  buget  este  "menit  sa  sprijine  redresarea  economiei
europene si sa contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata in Europa si dincolo de
granitele acesteia".

Bursa.ro: ÎN PRIMELE 4 LUNI DIN 2015,

Adeplast a înregistrat o creştere a afacerilor cu 12%, faţă de perioada similară
din 2014

Adeplast, producătorul român de materiale de construcţii, a declarat că în primele 4
luni din 2015 a înregistrat o creştere a afacerilor de 12%, ajungând la 78 de milioane
de lei, faţă de perioada similară din 2014, arată un comunicat transmis redacţiei. 

     AdePlast producea, în anul 2008, mortare uscate în fabrica de la Oradea. După
investiţii  de  aproximativ  50  de  milioane  de  euro,  AdePlast  îşi  produce  integral
termosistemul şi operează nouă fabrici proprii de mortare uscate şi adezivi, vopsele,
tencuieli  decorative şi polistiren, pe trei platforme industriale la Oradea, Ploieşti şi
Roman.  O  atare  dezvoltare  necesită  investiţii  în  mijloace  de  transport  de  toate
capacităţile şi dimensiunile.

Mediafax.ro: Ponta, către Gerea: Arătaţi angajaţilor CNE Hunedoara că dăm
ajutorul, dar şi că FMI-CE vor închidere

Premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului Energiei, Andrei Gerea, să meargă la CNE
Hunedoara  şi  să anunţe  salariaţii  că  Guvernul  acordă un ajutor  de  stat  de  167 de
milioane de lei complexului, dar să aibă asupra sa şi documente prin care să le arate
acestora că FMI şi CE cer închiderea unităţii.

Mediafax.ro: Guvernul ar putea aproba săptămâna viitoare înfiinţarea Agenţiei
pentru Recuperarea Prejudiciilor

Guvernul  discută,  miercuri,  în  primă lectură  un proiect  de  lege privind  înfiinţarea
Agenţiei  pentru  Recuperarea  Prejudiciilor  constatate  prin  hotărâri  judecătoreşti,
ministrul Justiţiei anunţând că actul normativ ar putea fi aprobat săptămâna viitoare şi
trimis spre adoptare Parlamentului.

"După lupte seculare, Ministerul Justiţiei a venit în sfârşit cu proiectul de lege privind
Agenţia de Recuperare a Prejudiciilor din dosarele penale", a constatat, la începutul
şedinţei de guvern, premierul Victor Ponta, care s-a interesat când poate fi  trimisă
legea spre dezbatere Legislativului.
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Capital.ro: Consiliul Investitorilor Străini: Risc major de pierdere şi scădere a
investiţiilor din cauza ANAF care se concentrează agresiv asupra bunilor platnici

Există un risc major ca imaginea şi percepţia despre România la nivel internaţional în
mass-media şi în cercurile diplomatice să se deterioreze semnificativ, în condiţiile în
care  acţiunile  autorităţilor  fiscale  se  concentrează  într-un  mod  agresiv  asupra
societăţilor  care  îşi  respectă obligaţiile  fiscale,  se  arată în  Cartea  Albă a Consiliul
Investitorilor  Străini  (FIC)  care  precizează  că  efectele  vor  fi  reducerea  ISD  în
România, cu riscul ca până şi investitorii existenţi să îşi reducă investiţiile sau chiar să
părăsească România.

Economica.net: Generali promite că va plăti dividende de peste cinci miliarde de
euro, până la finele lui 2018

Grupul  italian de asigurări  Generali,  prezent  şi  pe piaţa din România,  şi-a anunţat
miercuri intenţia de a se concentra pe creşterea fluxului de numerar şi întărirea bazei
de capital în următorii patru ani, ceea ce îi va permite să crească sumele alocate pentru
plata dividendelor, transmite Reuters.

Assicurazioni Generali SpA, al treilea mare grup european de asigurări, preconizează
să plătească dividende cumulate de peste cinci  miliarde de euro până la finele lui
2018, comparativ cu dividendele de 930 milioane de euro acordate anul trecut, scrie
Agerpres. De asemenea, fluxul net de numerar pentru următorii patru ani este estimat
la peste şapte miliarde de euro, comparativ cu 1,2 miliarde de euro în 2014.

Bursa.ro: MINISTERUL FINANŢELOR:

Operatorii  economici  sunt  obligaţi  să  utilizeze  noile  case  de  marcat  de  la  1
ianuarie 2016

Ministerul Finanţelor Publice anunţă că în prezent, în luna mai 2015, Poşta Română
nu este împiedicată să-şi achiziţioneze case de marcat noi cu jurnal electronic, pentru
că până la data de 1 ianuarie 2016 niciun operator economic din România nu este
obligat să le utilizeze, arată un comunicat transmis astăzi redacţiei. 

     Termenul de la care marii contribuabili (prima categorie de operatori economici
vizaţi) sunt obligaţi să utilizeze case de marcat noi este 1 aprilie 2016.

Mediafax.ro:  Ministerul  Finanţelor  alocă  820  milioane  de  lei  autorităţilor  de
management pentru proiecte UE

Ministerul  Finanţelor  va  aloca  temporar  820  milioane  de  lei,  echivalent  în  euro,
autorităţilor de managment pentru finanţarea în iunie acest an a proiectelor realizate
din fonduri structurale, în baza programelor operaţionale sectoriale Competitivitate,
Resurse Umane, Mediu şi Regional.

Hotărârea a fost aprobată în şedinţa de miercuri a Guvernului şi prevede repartizarea
sumei  de  820  de  milioane  de  lei  astfel:  200  milioane  de  lei  pentru  Programul

Pagina 25 din 29



Operaţional  Sectorial  Creşterea  Competitivităţii  Economice,  270  milioane  de  lei
pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 150 milioane
de lei pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu şi 200 milioane de lei pentru
Programul Operaţional Regional.

Economica.net: Carrefour reduce în avans TVA-ul de 9% la alimente, începând
cu 28 mai

Carrefour  România  susţine,  în  avans,  reducerea  TVA la  zeci  de  mii  de  produse,
aplicând  scăderea  de  preţ,  din  28  mai  la  produse  de  cofetărie,  peşte,  îngheţată,
alimente  bebe,  conserve,  din  29 mai  la  brânzeturi,  chipsuri,  biscuiţi  şi  napolitane,
cereale şi musli, produse, congelate, pet food, din 30 mai la mezeluri, măcelărie, ouă,
ciocolată şi apă şi din 31 mai la sucuri şi nectaruri, cafea şi ceai, alimente de bază,
produse lactate, legume şi fructe, au anunţat, miercuri, reprezentanţi ai companiei.

Economica.net:  OMV  vrea  să  folosească  conductele  din  Bulgaria  pentru
transportul gazului natural românesc

Grupul  energetic  austriac  OMV s-a  interesat  de  posibilitatea  de  a  transporta  gaze
naturale din România via sistemul de gazoducte din Bulgaria, a declarat directorul
companiei bulgare de stat Bulgartransgaz, Georgi Gegov, informează cotidianul bulgar
Pressa.

Cu  ocazia  unei  conferinţe  pe  energie  care  s-a  desfăşurat  marţi,  Georgi  Gegov  a
precizat că întrebarea a fost formulată de Reinhard Mitschek, vice-preşedinte al OMV.

Hotnews.ro: Cea de-a treia licitatie pentru multiplexurile de televiziune digitala
terestra s-a finalizat: Statul va incasa 67.800 de euro din taxe de licenta

Companiile  Info  Total  Press,  TV Sat  2002  si  Grup  Est  Security  au  castigat  prin
licitatie dreptul  de a transmite pe cale radio terestra, in urmatorii 10 ani, programe de
televiziune digitala in Suceava,  Botosani,  Bacau,  Buzau si  Piatra Neamt a anuntat
miercuri Autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM). Taxele de licenta, a
caror valoare cumulata se ridica la 67.800 euro, urmeaza a fi achitate catre bugetul de
stat in termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data anuntarii rezultatelor.

Mediafax.ro: Românii plătesc unul dintre cele mai mari preţuri la energie din UE
raportat la puterea de cumpărare

Românii plătesc unul dintre cele mai mari preţuri la energie din UE raportat la puterea
de cumpărare, costuri superioare fiind suportate doar de germani, portughezi, ciprioţi
şi spanioli, în timp ce preţurile cele mai mici sunt în Finlanda, Letonia şi Luxemburg,
potrivit datelor Eurostat.
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În această analiză Eurostat s-a folosit de standardul puterii de cumpărare (purchasing
power  standards  -  PPS),  o  monedă  comună  artificială  din  care  a  exclus  influenţa
diferenţelor dintre preţurile din fiecare ţară.

Mediafax.ro: Plăţile unice pentru pajişti pot fi cerute şi după 15 iunie, inclusiv de
către fermieri fără animale

Cererile  de  efectuare  a  plăţilor  unice  pe  suprafaţă  vor  putea  fi  depuse  de  către
deţinătorii de păşuni şi fâneţe şi după 15 iunie 2015, termen stabilit iniţial ca dată-
limită de înregistrare a solicitărilor,  iar fermierii  fără animale, dar cu alte activităţi
specifice vor fi printre beneficiari.

Modificările au fost efectuate, miercuri, de Guvern printr-o ordonanţă de urgenţă care
introduce noi reglementări privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor.

Hotnews.ro: Guvernul deblocheaza fonduri de 3 milioane de lei pentru cercetare
in domeniul nuclear

 Guvernul a aprobat miercuri, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 3 milioane
de lei, pentru luna mai 2015, din bugetul alocat Ministerului Energiei, Intreprinderilor
Mici  si  Mijlocii  si  Mediului  de  Afaceri,  fonduri  care  vor  contribui  la  finantarea
activitatii de cercetare-dezvoltare desfasurata in cadrul Regiei Autonome Tehnologii
pentru  Energia  Nucleara  (RATEN).  Se  vor  asigura,  astfel,  utilitati  pentru  intreaga
Platforma nucleara de la Mioveni, participarea la intalnirile de lucru programate in
cadrul Proiectelor Comisiei Europene, operarea in siguranta a infrastructurii cu functii
de securitate nucleara, participarea personalului la actiuni de instruire profesionala,
platile unor activitati curente, drepturi salariale etc.

Mediafax.ro: Guvernul alocă bani pentru compensaţiile angajaţilor care vor fi
disponibilizaţi de la Complexul Energetic Oltenia

Salariaţii care vor fi disponibilizaţi în acest an de la Complexul Energetic Oltenia, în
număr  de  2.133  angajaţi,  vor  primi  plăţi  compensatorii  în  cuantum total  de  12,6
milioane  de  lei  sub  forma  unui  venit  lunar  de  completare,  în  baza  unei  hotărâri
aprobate, miercuri, de Guvern.

"Motivul  care  a  dus  la  necesitatea  disponibilizării  de  personal  este  eficientizarea
activităţii acestei societăţi. Întrucât, în perioada următoare, nu există premise pentru
creşterea veniturilor la un nivel care să poată susţine actuala structură organizatorică,
pe  lângă  celelalte  măsuri  de  reducere  a  costurilor  în  vederea  redresării  activităţii,
Complexul Energetic Oltenia trebuie să implementeze un program de restructurare şi
reorganizare care presupune menţinerea în funcţiune doar a capacităţilor de producţie
eficiente şi  redimensionarea numărului  de personal în funcţie de necesarul care să
asigure  funcţionarea  în  siguranţă  a  capacităţilor  menţinute  în  funcţiune",  arată
Guvernul.

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:

Lichiditate de aproximativ 10,5 milioane lei pe BVB
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Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat,  în prima parte a
şedinţei de tranzacţionare de astăzi, o lichiditate de aproximativ 10,5 milioane lei (2,2
milioane euro).

     La orele prânzului, BVB era în scădere. Indicele BET scădea cu 0,07%, ajungând
la valoarea de 7.437,74 puncte, la fel ca indicele BET Total Return, care se deprecia
cu 0,07%, la 8.121,17 puncte. BET-FI scădea cu 0,6%, până la 31.042,64 puncte. 

     Indicele BET Plus, introdus pe 23 iunie, coboară, totodată, cu 0,06%, la 1.093,77
puncte. 

Economica.net: E oficial. S-a schimbat loteria bonurilor fiscale: vor fi acordate
maximum 100 de premii

Camera  Deputaţilor  a  adoptat,  miercuri,  proiectul  de  lege  privind  aprobarea
Ordonanţei Guvernului pentru organizarea loteriei bonurilor fiscale, stabilind că se va
acorda un număr de maximum de 100 de premii.

Deputaţii au adoptat proiectul de lege cu 183 de voturi 'pentru', 91 'împotrivă' şi 10
abţineri.

În dezbaterile din plen, deputatul liberal Andreea Paul a susţinut că 'Guvernul Ponta
schimbă mai des regulile fiscale decât se schimbă vremea'.

Hotnews.ro: Danescu,  ARB: Romanii  care pot accesa fonduri europene au un
sentiment de blazare

Persoanele care pot atrage fonduri europene pentru proiectele care necesita finantare
sunt de cele mai multe ori blazate si pesimiste cu privire la rata succesului de accesare,
avand impresia ca procesul este complicat si costisitor, a afirmat miercuri presedintele
executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, citat de Mediafax.
"Romanii  care  ar  putea  accesa  mai  bine  si  mai  mult  fonduri  europene  au  si  un
sentiment  de  blazare,  ca  nu  are  rost  ori  ca  este  foarte  complicat.  Ceea  ce  ni  se
transmite ca mesaj,  formatorii  de opinie,  ca este un proiect cu rata foarte mica de
succes, este foarte costisitor, sansa de a reusi este numai pentru altii si, de asemenea,
s-ar  putea  sa ai  si  alte  necazuri",  a  afirmat  Danescu la o  conferinta  organizata de
bankingnews.ro.

Hotnews.ro:  UPDATE  Victor  Ponta  da  vina  pe  Comisia  Europeana  si  FMI
pentru iminenta inchidere a minelor din Valea Jiului/  Guvernul a aprobat un
ajutor de 37,7 milioane euro pentru termocentralele de la CE Hunedoara

Premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului energiei Andrei Gerea sa plece astazi (27
mai) in mijlocul minerilor care protesteaza in Valea Jiului, cu misiunea de a prezenta
proiectul de act normativ prin care Guvernul aproba un ajutor de stat de 37,7 milioane
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euro  pentru  Complexul  Energetic  Hunedoara.  Ponta  i-a  mai  spus  lui  Gerea  sa  le
transmita minerilor si mesajul ca "ne cere tot timpul Comisia Europeana si FMI sa
inchidem  CNH  (sic!)".  In  realitate,  Comisia  nu  a  cerut  din  start  inchiderea  CE
Hunedoara,  ci  prezentarea  unui  plan  de  restructurare.  Doar  in  cazul  neprezentarii
acestui plan, societatea trebuie lichidata.  Pana acum, Guvernul nu a venit cu nicio
solutie de redresare care sa asigure viabilitatea complexului in intregime. 

Hotnews.ro: Guvernul a aprobat masuri pentru extinderea culturilor de canepa

Guvernul  a  adoptat  miercuri  o  Hotarare  prin  care  se  modifica  si  se  completeaza
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, aprobate prin
HG nr. 1915/2006. Actul normativ adoptat astazi prevede, in principal, masuri prin
care sa poata fi extinse unele culturi valoroase, traditionale pentru Romania, asa cum
este cultura de canepa pentru ulei si fibre.

Jurnalul.ro: Firmele românești, excluse de la licitațiile mari

Autorităţile  vor  să  împartă  firmele  de  construcţii,  consultanţii  şi  proiectanţii  din
domeniu în mai multe categorii, ca să fi mai clar cine poate participa la licitaţii. O
prima  formă  a  iniţiativei  va  fi  prezentată  în  iunie  şi  discutată  cu  asociaţiile
profesionale.

Narcis Neaga, directorul general al CNADNR, a spus că a iniţiat un proiect de lege
prin care firmele din construcţii vor fi grupate în mai multe categorii în funcţie de
experienţă. Proiectul vizează clasificarea mai drastică a acestora. 

Agerpres.ro: Depozitarul Central reduce tarifele și comisioanele percepute
Adunarea  Generală  Ordinară  a  Acționarilor  Depozitarului  Central  a  aprobat
modificarea tarifelor și comisioanelor pentru participanții la sistemul de compensare-
decontare și registru, agenții custode și participanții compensatori și pentru emitenții și
deținătorii de instrumente financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central.
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