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Westcityradio.ro:  CCIAT  ORGANIZEAZĂ  SIMPOZIONUL  CU  TEMA

”PLANUL  URBANISTIC  GENERAL.  EFICIENȚĂ  ȘI  REABILITARE.

ORIZONT 2020″

Radiodeea.ro: Stand german la târgul pentru educație EDU2JOB din Arad

Mediafax.ro: Concedierea a peste 500 de angajaţi ai CEH Hunedoara, amânată

din lipsă de fonduri pentru compensaţii

Zf.ro: Video ZF Live. Nicu Grigoraş, Intercapital: Aprilie a fost o lună excelentă

pe bursă; mă aştept ca şi luna mai să fie bună

Economica.net: Enel a creat Electric City-ul imaginat de filmele SF - VIDEO

Adevarul.ro: Cinci alternative de investiţie la depozitul bancar 

Bursa.ro:  Vinurile  Vincon  România,  premiate  la  Concursul  Internațional  de

Vinuri Vinitaly din Verona

Digi24.ro: Bani în tranşe pentru disponibilizaţii de la CE Oltenia

Mediafax.ro: Producătorii din zona euro au majorat preţurile în aprilie, pentru

prima oară în opt luni

Hotnews.ro:  VIDEO  Mai  multe  startup-uri  pregatesc  business-ul  viitorului:

livrarea cu ajutorul dronelor
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Agerpres.ro:  Rezervele valutare au scăzut cu 505 milioane de euro în aprilie;

BNR a rambursat 248 milioane euro către FMI

Agerpres.ro:  România  plătește  în  mai  35,7  milioane  de  euro din  împrumutul

contractat de la Uniunea Europeană și Banca Mondială

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:

Lichiditate de aproximativ 11 milioane lei pe BVB

Bursa.ro: ANCOM:

Numărul  abonaților  la  servicii  de  retransmisie  a  programelor  audiovizuale  a

crescut cu aproape 6% în 2014

Bursa.ro: Linia  de  business  Trading  Cereale  din  cadrul  de  agri-Business

Agricover are un nou director

Hotnews.ro:  DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia va fi modernizat si largit la

patru benzi pe aproape jumatate din distanta. Compania de Drumuri a semnat

contractul pentru revizuirea Studiului de fezabilitate

Adevarul.ro:  Câştigători  Loteria  Bonurilor  Fiscale:  peste  15.000  de  norocoşi.

Premiul scade la 66 lei 

Agerpes.ro: Premierul Ponta s-a întâlnit cu președintele Adunării Naționale din

Kuweit și a vizitat sediul Legislativului kuweitian

Agepres.ro:  Sute  de vizitatori  la  Rezervația  de Bujori  de Stepă de la  Zau de

Câmpie, unică în România
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Agerpres.ro : Băncile au redus în martie dobânzile la depozite și credite, atât la

lei, cât și la valută

Agerpres.ro:  INTERVIU Ponta: În prezent nu există Opoziție; există, bun sau

rău, Guvernul actual, în partea cealaltă - nimic

Bursa.ro: EXPO 2015,

Enel a contribuit la crearea primului oraş inteligent din lume

Hotnews.ro:  Vasile Ciurchea,  presedintele CNAS: Cetatenii  care nu au ridicat

cardul de sanatate, dar cardul apare in sistem ca a fost emis, primesc servicii

medicale. Sistemul nu a fost blocat, a fost o intarziere in raspuns

Economica.net: Cora închide primul hipermarket din România

Agerpres.ro:  Botez  (BVB):  Peste  300  de  companii  au  luat  hotărârea  de  a  se

transfera de pe piața Rasdaq

Capital.ro: Pieţele de carne şi de lapte din România vor creşte anual cu 10-15%

Bursa.ro: MFE finanțează prin POSDRU stagii de practică pentru studenți

Capital.ro: Mediul de afaceri, tot mai revoltat de abuzurile şi represaliile ANAF,

trimite o scrisoare deschisă premierului

Mediafax.ro:  Constantin  discută  cu  producători  şi  retaileri  despre  preţuri.

Miercuri va prezenta un raport în Guvern

Economica.net: ONRC: Scădere cu 57% a numărului de societăţi care au intrat

în insolvenţă, în primul trimestru din acest an
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Economica.net:  Agenţia  Internaţională  a  Energiei  recomandă  triplarea

cheltuielilor publice pentru cercetare şi dezvoltare

Westcityradio.ro:  CCIAT  ORGANIZEAZĂ  SIMPOZIONUL  CU  TEMA

”PLANUL  URBANISTIC  GENERAL.  EFICIENȚĂ  ȘI  REABILITARE.

ORIZONT 2020″

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş organizează în data de  8 mai, de la

ora  11:00,  în  Sala  Europa  a  Centrului  Regional  de  Afaceri,  simpozionul  cu  tema

”Planul Urbanistic General. Eficiență și Reabilitare. ORIZONT 2020″.

Simpozionul este dedicat promovării  și  prezentării  unor subiecte de interes privind

viziunea autorităților  asupra  Planului  Urbanistic  General,  reducerea consumului  de

energie și eficiența energetică. Până în prezent, si-au anunțat participarea la simpozion

un număr de 20 de firme, interesate în a face un schimb util și eficient de  experiență.

Radiodeea.ro: Stand german la târgul pentru educație EDU2JOB din Arad

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează ediția a doua

a târgului internațional pentru educație și locuri de muncă, EDU2JOB, care va avea

loc în zilele de 7 și 8

mai 2015 la Expo Arad. În cadrul târgului companiile prezente au posibilitatea de a se

prezenta și a expune locurile de muncă și de formare profesională disponibile.

Mediafax.ro: Concedierea a peste 500 de angajaţi ai CEH Hunedoara, amânată

din lipsă de fonduri pentru compensaţii

Un număr de 540 de angajaţi ai Complexului Energetic Hunedoara (CEH), majoritatea

personal TESA, ar trebui concediaţi, însă disponibilizările sunt amânate din lipsă de

fonduri, fiecare din aceşti salariaţi beneficiind de trei până la 12 salarii brute lunare, pe

companie, la nivelul anului 2014.
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Zf.ro: Video ZF Live. Nicu Grigoraş, Intercapital: Aprilie a fost o lună excelentă

pe bursă; mă aştept ca şi luna mai să fie bună

Bursa a crescut în aprilie  cu 6%, în condiţiile în care începutul de an a fsot  slab,

influenţat negativ de amânarea termenului la care BVB va avansa la statutul de piaţă

emergentă şi de schimbarea datelor de ex-dividend pentru majoritatea companiilor de

bursă, a spus la ZF Live Nicu Grigoraş de la Intercapital.

Economica.net: Enel a creat Electric City-ul imaginat de filmele SF - VIDEO

Oraşul electric al viitorului se află în pavilionul expoziţional Expo 2015 de la Roma.

Oraşul este creat de Enel şi asigură nevoile energetice a până la 100.000 de oameni

Compania italiană de utilităţi Enel, prezentă şi în piaţa energiei din România, creează,

la  Expo Roma/Milano 2015,  primul  oraş  electric  inteligent  din  lume,  un  veritabil

Electric City, care asigură nevoile de energie a 100.000 de locuitori.

Adevarul.ro: Cinci alternative de investiţie la depozitul bancar 

Într-o perioadă în care dobânzile la depozite rareori mai trec de 3%, alternativele de

investiţii devin tot mai necesare pentru persoanele care vor totuşi să-şi plaseze banii în

condiţiile unor randamente ce pot fi considerate decente. Care sunt cele mai simple

astfel  de  alternative,  ce  presupun  şi  ce  trebuie  să  faceţi  pentru  a  investi  în  ele?

Acţiunile   Explicate în cel mai simplu mod, acţiunile reprezintă o mică parte dintr-o

companie şi oferă asfel posibilitatea oricărei persoane să deţină o companie, sau o

“felie” din ea. Mai important este însă faptul că orice proprietar de acţiuni are dreptul

la o parte din profitul companiei.   

Bursa.ro:  Vinurile  Vincon  România,  premiate  la  Concursul  Internațional  de

Vinuri Vinitaly din Verona

Desfășurat la Verona în perioada 12 - 17 aprilie, cel mai mare concurs de vinuri din

lume, Vinitaly, a adus în portofoliul Vincon România "Diploma di Gran Menzione"

pentru cinci vinuri și Premiul Special "Vinitaly Natione 2015".

     Cele cinci vinuri recompensate cu "Diploma di Gran Menzione" sunt: Fetească

Regală 2014 Huși, Rose 2014 Huși (Rose Far Niente), Busuioacă de Bohotin 2014
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Huși,  Tămâioasă  Românească  2008  Ambrosio,  Tămâioasă  Românească  1996

Pietroasa.

     De  asemenea,  Premiul  Special  "Vinitaly  Natione  2015",  cu  care  a  fost

recompensată  compania  Vincon  România,  a  mai  fost  acordat  producătorilor  Der

Winzerkeller - Sommerach (Germania) și Casale del Giglio Azienda Agricola - Le

Ferriere (Italia). 

Digi24.ro: Bani în tranşe pentru disponibilizaţii de la CE Oltenia

Peste 2.000 de salariaţi ai Complexului Energetic Oltenia vor fi disponibilizaţi de la 1

iunie. Compania nu are bani suficienţi pentru plăţile compensatorii,  în condiţiile în

care oamenii sunt în preaviz de la 1 mai.

Angajaţii îşi vor primi banii în două tranşe: un salariu în prima lună după concediere

şi restul în următoarele luni. Listele cu cei care vor pleca sunt deja făcute. Este vorba

despre  2.000  de  persoane  care  vor  fi  disponibilizate.  Alţi  1.000  angajaţi  au  fost

transferaţi la CET Govora.

Mediafax.ro: Producătorii din zona euro au majorat preţurile în aprilie, pentru

prima oară în opt luni

Producătorii din zona euro au majorat preţurile în aprilie pentru prima oară în opt luni,

acesta fiind un nou semn că economia regiunii depăşeşte riscul intrării  în deflaţie,

relatează Bloomberg.

Preţurile medii de vînzare au crescut în aprilie, reflectând majorările din Germania,

Italia şi Irlanda, a anunţat luni Markit Economics.

Hotnews.ro:  VIDEO  Mai  multe  startup-uri  pregatesc  business-ul  viitorului:

livrarea cu ajutorul dronelor

Amazon a uimit lumea in 2013 cand a anuntat ca ar vrea sa faca livrari de produse cu

ajutorul dronelor, iar de atunci o multime de startup-uri si-au anuntat dorinta de a intra

intr-un business fascinant, dar supus unor constrangeri legislative puternice. In SUA

legea permite doar teste limitate cu dronele si in multe tari ale lumii zborurile micilor
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aeronave  sunt  interzise,  insa  cateva  companii  incearca  sa  convinga  autoritatile  ca

merita sa "relaxeze" regulile.

Agerpres.ro: Rezervele valutare au scăzut cu 505 milioane de euro în aprilie;

BNR a rambursat 248 milioane euro către FMI

Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) se situau, la 30 aprilie 2015,

la nivelul de 30,094 miliarde de euro, în scădere cu 505 milioane de euro, de la 30,599

miliarde de euro la 31 martie 2015, reiese din datele publicate luni de BNR.

În cursul lunii aprilie, în rezerva BNR au intrat 536 de milioane de euro, reprezentând

modificarea  rezervelor  minime  în  valută  constituite  de  instituțiile  de  credit,

alimentarea contului Comisiei Europene și conturilor Ministerului Finanțelor Publice

cu fonduri europene.

Agerpres.ro:  România  plătește  în  mai  35,7  milioane  de  euro din  împrumutul

contractat de la Uniunea Europeană și Banca Mondială

România plătește,  în luna mai,  35,7 milioane de euro către Uniunea Europeană și

Banca Mondială din împrumutul contractat  în 2009, suma reprezentând dobânzi și

comisioane,  potrivit  datelor  furnizate  AGERPRES  de  Ministerul  Finanțelor

Publice /MFP/.

De la începutul anului, România a rambursat peste 1,771 miliarde euro către Fondul

Monetar Internațional /FMI/, Uniunea Europeană /UE/ și Banca Mondială.

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:

Lichiditate de aproximativ 11 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 11 milioane lei (2,7

milioane euro).

     La orele prânzului, BVB era în urcare. Indicele BET creşte cu 0,57%, ajungând la

valoarea de 7.590,61 puncte, la fel ca indicele BET Total Return, care se majorează cu

0,57%,  la  8.289,17  puncte.  BET-FI  se  depreciază,  în  schimb,  cu  0,48%,  până  la

31.232,06 puncte. 
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     Indicele BET Plus, introdus pe 23 iunie, urcă, totodată, cu 0,56%, la 1.114,65

puncte. 

Bursa.ro: ANCOM:

Numărul  abonaților  la  servicii  de  retransmisie  a  programelor  audiovizuale  a

crescut cu aproape 6% în 2014

Numărul  total  de  abonaţi  la  servicii  de  retransmisie  a  programelor  audiovizuale

furnizate contra-cost a înregistrat o creştere de 5,9% anul trecut, atingând valoarea de

6,9 milioane, față de 6,5 milioane la finalul anul 2013. 

     Pe fondul acestei creșteri, rata de penetrare la nivel de gospodării a ajuns la 92%,

conform datelor raportate de furnizori către ANCOM.

     Majoritatea  abonaților  la  servicii  de  retransmisie  continuă  să  recepționeze

programele TV prin intermediul rețelelor de cablu, numărul acestora atingând cifra de

4,38 milioane  la  finalul  anului  2014 (+6,3% față  de  anul  2013),  în  timp de  2,46

milioane abonați recepționează programele TV prin rețele satelit de tip DTH (+4,7%

față  de  anul  2013),  iar  68  de  mii  de  abonați  recepționează  aceste  programe  prin

tehnologie IP (+22,1% față de anul 2013).

Bursa.ro: Linia  de  business  Trading  Cereale  din  cadrul  de  agri-Business

Agricover are un nou director

Franck Loschi este noul director al liniei de BUSINESS TRADINGCereale din cadrul

de  agri-Business  Agricover  și  va  fi  responsabil  de  dezvoltarea  parteneriatelor

strategice, atât la nivelul industriei procesatoare locale și intra-comunitare, cât și al

companiilor  internaţionale  de  comerţ  cu  cereale,  potrivit  unui  comunicat  remis

redacţiei.

     Franck Loschi are o experienţă de peste 10 ani în brokeraj de cereale și seminţe

oleaginoase, precum și 15 ani de activitate pe piaţa de cereale din Franţa,  lucrând

pentru diferite cooperative agricole și traderi internaţionali. În ultimii 3 ani, Franck

Loschi a ocupat funcţia de director general al ADM Franța, informează Agricover.
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Hotnews.ro:  DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia va fi modernizat si largit la

patru benzi pe aproape jumatate din distanta. Compania de Drumuri a semnat

contractul pentru revizuirea Studiului de fezabilitate

 Contractul de "Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea DN

71 Baldana-Targoviste-Sinaia, km 0+000 - km 44+130 - Largire la 4 benzi  si  km

51+041 - km 109+905 - drum la 2 benzi" a fost semnat pe 30 aprilie 2015, a anuntat

luni  Compania  de  Drumuri  Nationale  si  Autostrazi  (CNADNR).  Contractula  fost

atribuit  prin  licitatie  deschisa  Asocierii  Consitrans  -  Search  Corporation  pentru  o

oferta de 1,21 milioane lei si are o durata de implementare de jumatate de an.

"Contractul  a  fost  atribuit  prin  licitatie  deschisa  Asocierii  CONSITRANS S.R.L.-

SEARCH CORPORATION S.R.L., avand o durata de implementare de 6 luni de la

data de incepere. Valoarea totala a acestui contract este de 1.210.768,75 lei  fara TVA,

finantarea fiind asigurata de la Bugetul de Stat", potrivit unui comunicat CNADNR

remis  HotNews.ro

Adevarul.ro:  Câştigători  Loteria  Bonurilor  Fiscale:  peste  15.000  de  norocoşi.

Premiul scade la 66 lei 

Bonul fiscal câştigător la extragerea de Paşte a Loteriei bonurilor fiscale este cel emis

la 7 februarie, cu o valoare cuprinsă între 6 lei şi 6,99 lei Peste 15.000 de cereri de

revendicare a premiilor la Loteria Bonurilor Fiscale organizată de Paşte au fost depuse

de marţi, 14 aprilie, şi până joi, 30 aprilie, la ora 14.00, valoarea câştigului scăzând

astfel  la  66  de  lei  pentru  fiecare  bon  fiscal  câştigător.  Cererile  de  revendicare  a

premiilor pentru bonurile fiscale emise la 7 februarie, cu valoarea cuprinsă între 6 lei

şi 6,99 lei, mai pot fi depuse până la 13 mai. Până joi, 30 aprilie, ora 14.00, peste

15.000 de cereri de revendicare a premiilor la Loteria Bonurilor Fiscale au fost depuse

la  sediile  ANAF,  potrivit  datelor  transmise  de  Ministerul  Finanţelor  la  solicitarea

"Adevărul".  
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Agerpes.ro: Premierul Ponta s-a întâlnit cu președintele Adunării Naționale din

Kuweit și a vizitat sediul Legislativului kuweitian

Trimisul special al AGERPRES, Doroteea Purcărea, transmite: Premierul Victor Ponta

s-a  întâlnit  luni,  în  Kuweit  City,  cu  președintele  Adunării  Naționale  din  Kuweit,

Marzouq Al Ghanim, și a vizitat sediul Legislativului kuweitian.

Ponta a spus că îi place clădirea și că ar avea loc în ea și parlamentarii români, ținând

cont că, în special iarna, costurile de întreținere ale Palatului Parlamentului sunt foarte

ridicate.

Agepres.ro:  Sute  de vizitatori  la  Rezervația  de Bujori  de Stepă de la  Zau de

Câmpie, unică în România

Sute de persoane din țară și din străinătate vizitează în aceste zile Rezervația Botanică

de la Zau de Câmpie în care cresc Bujorii de Stepă (Paeonia Tenuifolia), cel mai înalt

loc  din  lume  la  care  această  plantă  s-a  adaptat,  a  anunțat  custodele  rezervației,

Octavian Călugăr.

Datorită unei ierni blânde, bujorii de stepă de la Zau de Câmpie au înflorit și în acest

an mai devreme și vor rămâne înfloriți timp de șapte zile.

Agerpres.ro : Băncile au redus în martie dobânzile la depozite și credite, atât la

lei, cât și la valută

Băncile comerciale au redus, în martie, dobânzile la depozite și credite, atât în lei, cât

și în euro, excepție făcând dobânzile la depozitele noi în lei constituite de firme, care

au crescut comparativ cu luna anterioară, reiese din datele publicate, luni, de Banca

Națională a României.

Astfel,  dobânzile  la  depozitele  în  monedă națională,  aflate  în  sold,  au scăzut  la  o

medie de 2,25% în martie, de la 2,36% luna anterioară și de la 3,22% pe an în 2014.

Pentru populație, băncile au acordat dobânzi de 2,53% pe an, în scădere de la 2,67%

pe an în februarie și de la 3,49% în aprilie 2014. Dobânzi ceva mai ridicate, de 2,55%

pe an, au primit persoanele fizice care au constituit depozite pe perioade mai mici de

doi ani, dar și acestea sunt în scădere cu aproape un punct procentual față de anul

trecut.
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Agerpres.ro: INTERVIU Ponta: În prezent nu există Opoziție; există, bun sau

rău, Guvernul actual, în partea cealaltă - nimic

Prim-ministrul Victor Ponta a acordat un interviu AGERPRES în care vorbește despre

vizita pe care o efectuează în aceste zile în state din zona Golfului Persic, dar și despre

proiectele Guvernului privind economia, infrastructura și salariile bugetarilor.

Totodată, Ponta a reiterat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și

s-a referit la alegerile locale care urmează să aibă loc în țara vecină.

Revizuirea  Constituției,  introducerea  unei  moțiuni  de  cenzură  în  actuala  sesiune

parlamentară de către Opoziție, precum și relația pe care o are cu președintele Klaus

Iohannis reprezintă alte teme abordate de premier în interviul acordat AGERPRES.

Bursa.ro: EXPO 2015,

Enel a contribuit la crearea primului oraş inteligent din lume

Enel a contribuit la crearea primului oraş inteligent complet electric din lume, la Expo

2015 (Milano), arată un comunicat transmis astăzi redacţiei.

     Întreaga zonă de expoziţie  Expo 2015 va fi  electrificată  în  totalitate  datorită

reţelelor  inteligente  şi  tehnologiei  de  ultimă  oră,  care  combină  eficienţa  cu

durabilitatea. 

     Oraşul inteligent poate satisface nevoile energetice ale unui număr de 100.000 de

oameni şi îmbină protejarea mediului, eficienţa energetică şi durabilitatea economică. 

Hotnews.ro: Vasile Ciurchea, presedintele CNAS: Cetatenii care nu au ridicat 

cardul de sanatate, dar cardul apare in sistem ca a fost emis, primesc servicii 

medicale. Sistemul nu a fost blocat, a fost o intarziere in raspuns

 Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea, a declarat, 

luni, ca nu exista un blocaj in sistemul de validare a cardurilor de sanatate, el 

admitand insa ca "a fost o intarziere in raspuns, dar in niciun caz nu a fost blocat". 

Vasile Ciurchea a tinut sa clarifice si situatia pacientilor care nu au intrat inca in 

posesia cardului: el a explicat ca "acel cetatean care apare in sistem ca avand cardul 
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emis, are dreptul la servicii medicale, iar celui care acorda asistenta medicala ii este 

decontata valoarea. Daca cineva nu a intrat in posesia cardului, acesti pacienti nu 

trebuie sa isi faca griji, pentru ca vor primi servicii medicale. Am vazut tot felul de 

anunturi: de la 1 mai nu mai primiti servicii medicale, nu primiti reteta fara card", a 

declarat presedintele CNAS. 

Economica.net: Cora închide primul hipermarket din România

Retailerul  franco-belgian Cora va închide,  începând cu 1 iunie,  unitatea pe care o

operează în cadrul centrului comercial Galleria Arad. Este primul magazin închis de

cei de la Cora.

România Hypermarche, proprietarul lanțului de hipermarketuri Cora, a notificat GTC

România,  proprietarul  Galleria  Arad,  că  intenţionează  să  își  înceteze  activitatea

desfășurată în cadrul centrului comercial, începând de la 1 iunie 2015, informează un

comunicat al GTC.

Agerpres.ro:  Botez  (BVB):  Peste  300  de  companii  au  luat  hotărârea  de  a  se

transfera de pe piața Rasdaq

Peste 300 de companii au decis, până în prezent, să se transfere de pe piața Rasdaq, iar

mai mult de 100 de companii au trecut deja de Comisia de Admitere la Tranzacționare,

a declarat luni, pentru AGERPRES, Ileana Botez, director de comunicare și marketing

al Bursei de Valori București (BVB).

Companiile  listate  pe  piața  Rasdaq  și  cele  din  piața  valorilor  mobiliare  necotate

trebuie să își aleagă opțiunea de listare până la 27 octombrie 2015, când încetează de

drept activitatea acestor piețe, în conformitate cu Legea 151/2014. Astfel, companiile

trebuie să decidă în perioada următoare dacă se vor muta pe piața reglementată sau pe

ATS sau dacă se vor delista.

Capital.ro: Pieţele de carne şi de lapte din România vor creşte anual cu 10-15%

Pieţele de carne şi de lapte din România vor creşte cu 10-15% pe an, mai ales datorită

avansului consumului, a reducerii cotei de TVA, dar şi a fiscalizării, a declarat luni

directorul general al Lactag, Adriean Asan.
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"Această evoluţie va avea la bază în special creşterea consumului, dar şi scăderea TVA

la produsele alimentare, care va reprezenta un mare imbold pentru producătorii din

aceste  industrii.  În  prezent,  jumătate  din  consumul  de  pe  piaţa  de  lapte  este

nefiscalizat, reprezentând ceea ce se vinde în pieţe şi autoconsumul, şi care se va muta

o bună parte în piaţa fiscalizată", a explicat directorul general al Lactag.

Bursa.ro: MFE finanțează prin POSDRU stagii de practică pentru studenți

Ministerul  Fondurilor  Europene  (MFE),  prin  Programul  Operațional  Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 (POSDRU), a lansat, astăzi, apelul "Stagii

de practică pentru studenți" în valoare totală de 50 de milioane de euro, potrivit unui

comunicat remis azi redacţiei.

     Astfel, apelul va finanța proiecte care vizează efectuarea de stagii de practică

(internship),  anul  acesta,  de  către  studenți/  masteranzi  din  sistemul  național  de

învăţământ  la  potențiali  angajatori  din  orice  sector,  fiind  încurajate  stagiile  de

pregătire practică în cadrul instituțiilor publice, mai arată sursa.

     Obiectivul  apelului  este  sprijinirea  studenților  în  dezvoltarea  cunostințelor  și

aptitudinilor necesare în procesul de inserție pe piața muncii. Un proiect va putea avea

valoarea totală eligibilă între 50.000 euro și 499.999 euro și va sprijini minim 150 de

studenți/ masteranzi.

Capital.ro: Mediul de afaceri, tot mai revoltat de abuzurile şi represaliile ANAF,

trimite o scrisoare deschisă premierului

Primvicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Patronatelor din România, Anca Vlad,

i-a trimis o scrisoare deschisă premierului Victor Ponta în care îi prezintă trei subiecte

cu impact pentru mediul de afaceri: abuzurile ANAF, explicaţiile fanteziste ale ANAF

şi lipsa de transparenţă decizională.
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Mediafax.ro:  Constantin  discută  cu  producători  şi  retaileri  despre  preţuri.

Miercuri va prezenta un raport în Guvern

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a anunţat, într-o conferinţă de presă, că în

cursul zilei de marţi se va întâlni cu producătorii, procesatorii şi retailerii cu care va

discuta despre reducerea TVA la alimente, urmând ca miercuri să prezinte un raport în

şedinţa de Guvern.   

Constantin  a  fost  prezent,  joi,  într-un  magazin  Kaufland  din  Bucureşti  pentru  a

verifica preţurile, înaintea reducerii TVA la produsele alimentare.

Presa a relatat că mari lanţuri de magazine ar fi majorat preţurile la diferite alimente

cu până la 30%, în ultimele două săptămâni, înainte de reducerea TVA la nouă la sută

la produsele alimentare, programată începând cu luna iunie.

Economica.net: ONRC: Scădere cu 57% a numărului de societăţi care au intrat

în insolvenţă, în primul trimestru din acest an

Numărul societăţilor intrate în insolvenţă a scăzut, în primul trimestru din acest an, cu

57,59%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2014, ajungând la 2.884 unităţi, conform

datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Faţă de nivelul din luna februarie, în martie numărul firmelor intrate în insolvenţă a

crescut cu 52,18%, scrie Agerpres.

Economica.net:  Agenţia  Internaţională  a  Energiei  recomandă  triplarea

cheltuielilor publice pentru cercetare şi dezvoltare

Cheltuielile publice pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul tehnologiilor cu emisii

reduse  de  carbon  trebuie  triplate,  dacă  se  doreşte  atingerea  obiectivului  privind

creşterea  temperaturilor  globale  cu  maximum  2  grade  Celsius,  a  avertizat,  luni,

Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), transmite AFP.

Cheltuielile guvernamentale pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul energiei în cele

29 de state membre ale IEA au crescut în valoare absolută de la cel mai scăzut nivel

atins  în  1997 până la  17 miliarde de dolari  în  2011.  Însă,  ponderea lor  în  totalul

cheltuielilor  pentru  cercetare  şi  dezvoltare  a  stagnat  între  3  -  4%  după  2000,
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comparativ cu un maximum de 11% în 1981, susţine organizaţia într-un raport dedicat

inovaţiei tehnologice în sectorul energetic, scrie Agerpres.
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