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Zf.ro: Pană de idei: Romgaz ţine banii la bancă şi aşteaptă creşterea profitului
tot din scumpirea gazului
Prizonieră între graniţe, unde consumul scade an de an, Romgaz nu are altă idee să-şi
dezvolte businessul decât să ardă gazul pentru lumină şi să-şi ţină banii în depozite la
dobânzi de 1,5%.
Top managementul Romgaz (simbol bursier SNG) a organizat ieri o teleconferinţă cu
analiştii pentru a prezenta rezultatele din anul 2014 şi perspectivele de dezvoltare - în
linii mari, să facă acelaşi lucru ca şi până acum, anume să extragă şi să vândă gaze
naturale în România. Cererea internă este în scădere, dar o încetinire a ritmului
producţiei este exclusă deoarece i-ar eroda cifra de afaceri şi profitul, astfel că
Romgaz vede în termocentrala Iernut un debuşeu pentru un posibil viitor surplus de
gaz.
Adevarul.ro: Cum cataloghează analiştii ambiţia guvernanţilor de a trece la euro
în 2019. Semnalele de alarmă trase de Isărescu, guvernatorul
România îşi menţine obiectivul de a trece la euro de la 1 ianuarie 2019 FOTO
telegraph.co.uk Guvernul a transmis ieri Comisiei Europene Programul de
Convergenţă 2015-2018, din care reiese că Executivul îşi păstrează angajamentul de
adoptare a monedei euro începând cu 1 ianuarie 2019. Analiştii economici atrag
atenţia că România nu va fi pregătită să facă acest pas peste patru ani, iar Mugur
Isărescu, guvernatorul BNR, a tras în ultima săptămână mai multe semnale de alarmă
privind posibilele riscurile ale acestei decizii. „Guvernului României îşi păstrează
angajamentul din Programul de Convergenţă anterior de adoptare a monedei euro
începând cu data de 1 ianuarie 2019“, se arată într-un comunicat de presă transmis de
Ministerul Finanţelor.

Transmiterea de către statele membre şi evaluarea de către

Comisia Europeană a Programului de Convergenţă reprezintă o componentă a
„Semestrului European“ care priveşte întărirea coordonării politicilor economice,
structurale şi bugetare, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.
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Romanialibera.ro: Banii europeni s-au prefăcut în dobânzi în loc de credite
rurale
România a înregistrat o eficienţă foarte scăzută la utilizarea fondurilor europene
destinate dezvoltării economiei rurale, potrivit Curţii Europene de Audit.
România nu a fost în măsură să folosească eficient cei aproximativ 220 milioane euro
primiţi pentru implementarea programului de dezvoltare rurală, situaţie întâlnită însă
şi în alte şase ţări ce au figurat într-o analiză făcută de Curtea Europeană de Audit
(CEA) pe tema instrumentelor financiare europene în acest sector. Analiza a mai
cuprins regiuni mai sărace din Franţa şi Italia, precum şi Grecia, Bulgaria, Lituania şi
Letonia. Suma totală a instrumentelor financiare alocate acestor ţări pentru perioada
2007-2013 în programe de dezvoltare rurală s-a cifrat la 447 milioane euro.
Zf.ro: Topul dobânzilor la creditele Prima Casă
Cea mai mică dobândă pentru un credit Prima casă, de 3,94% pe an, este oferită în
prezent de CEC Bank, aceasta fiind singura bancă care percepe o dobândă sub 4%
pentru acest tip de credite.
Costul total al unui astfel de credit în sumă de 200.000 de lei, contractat pe 30 de ani
la CEC Bank, este de 333.120 lei.
Topul celor mai mici dobânzi la împrumuturile Prima casă care nu sunt condiţionate
de virarea veniturilor la banca creditoare este completat de Banca Transilvania, ING şi
Banca Românească. Pentru persoanele care îşi virează veniturile la banca creditoare,
dobânzile practicate sunt mai mici decât cele standard, majoritatea băncilor având
acest tip de oferte, atât pentru ipotecare standard, cât şi pentru Prima casă. De
exemplu, un client al BRD care îşi încasează salariul într-un cont deschis la această
bancă poate obţine un credit Prima casă cu o dobândă de doar 4% pe an.
Economica.net: BNS: Peste 40% dintre angajatorii români nu sunt acoperiţi de
contracte colective de muncă
Mai mult de 40% dintre angajatorii români nu sunt acoperiţi de contracte colective de
muncă, aproape dublu faţă de media europeană, a declarat, vineri, în cadrul unei
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dezbateri de specialitate, Marin Florian, preşedintele Organizaţiei de Tineret din
cadrul Blocului Naţional Sindical /BNS/.
'Peste 40% dintre angajatorii români nu sunt acoperiţi de contracte colective de
muncă, aproape dublu faţă de media europeană. Cifra este strâns legată de numărul
lucrătorilor cu salarii mici. Un salariat român nu este protejat deloc în perioada de
probă a unui contract de muncă. Este nevoie de prelungirea perioadei de probă pentru
absolvenţii de studii superioare şi pentru muncitorii necalificaţi. Perioada de probă
trebuie redusă', a afirmat Florian.
Realitatea.net: Guvernul a stabilit când înlocuim leul cu moneda euro
Guvernul a transmis astăzi Comisiei Europene Programul de Convergenţă 2015 2018, prin care îşi reafirmă angajamentul de adoptare a monedei euro la 1 ianuarie
2019 - informează un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice.
Conform programului, economia României va creşte cu 3,2% în 2015, iar în 2018 va
atinge un ritm de 4%. Se estimează că în 2018 Produsul Intern Brut al României va
reprezenta circa 65% din media Uniunii Europene, faţă de cele 60% de procente
recomandate pentru adoptarea monedei euro.
Digi24.ro: Petrotel scapă de sechestru
ANAF a decis ridicarea sechestrului impus Rafinăriei Petrotel din Ploieşti.
În urmă cu două zile, inspectorii au constatat nereguli în activitatea companiei şi au
blocat vânzarea benzinei şi motorinei rafinate la Petrotel.
O mie de oameni au fost în pericol să-şi piardă astfel locurile de muncă.
Economica.net: Se caută români în străinătate. Cele mai multe joburi disponibile
sunt în Malta, Cehia și Germania
Angajatorii din Spaţiul Economic European anunţă, prin intermediul reţelei Eures
România, 360 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în Malta şi Republică Cehă
şi cele mai puţine în Spania, Franţa şi Danemarca, informează Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), citata de Mediafax.
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Potrivit ANOFM, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Malta (105), 30 de
montatori oţel, două de ingineri navali/ingineri mecanici diesel, 20 muncitori în
construcţii, 30 sudori, trei macaragii şi câte 10 de barmani şi personal de curăţenie în
hoteluri.
Agerpres.ro: Producătorii români de carne vor protecție europeană pentru micul
românesc
Asociația Română a Cărnii /ARC/ va demara, în cel mai scurt timp, procedurile pentru
obținerea protecției europene pentru micul românesc, un produs apreciat de către
români și care a dobândit, deja, notorietate pe piața europeană.
'Ne-am propus să obținem protecție europeană pentru micii românești. Vrem să facem
acest lucru și la notorietatea pe care au dobândit-o în Europa nu cred că va fi o țară
care să fie împotrivă. Micul este românesc și asta o știe toată lumea. Față de
'cevapcici' turcești sau bulgărești /un produs similar cu micii românești, n.r/ este o
mare diferență și de gust, și de cum arată. De aceea, nu cred că vom avea probleme să
facem acest lucru', a declarat, vineri, președintele ARC, Radu Timiș, la un eveniment
organizat cu ocazia zilei de 1 Mai.
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