RAPORT MONITORIZARE,
22 mai
Economiczoom.ro: Competitivitatea si intelegerea pietelor – doua dintre
ingredientele de succes ale afacerilor romanesti bazate pe Exporturi
Gds.ro, preluat de ziar.com: Ministrul pentru Afaceri economice şi comerciale al
Ambasadei Egiptului în România vine la Craiova
Bistritanews.ro: Cursuri organizate de Camera de Comert si Industrie Bistrita
Nasaud.
Agerpres.ro: Starea actuală a sectorului bancar din România, analizată de
specialiști din domeniu și reprezentanți ai mediului economic

Agerpres.ro: Bogdan Chirițoiu: Vrem să modificăm Legea concurenței pentru a
stimula firmele să-și recunoască abaterile în domeniu

Agerpres.ro: Constantin: Comisia Europeană va formula un punct de vedere pe
relația dintre producători și retaileri, până la finele anului

Agerpres.ro : Victor Ponta, la Chișinău: Am mai puține așteptări de la summitul
de la Riga și mai multe de la relația bilaterală

Mediafax.ro: Gazoductul Iaşi-Ungheni va fi prelungit până la Oneşti (România)
şi Chişinău (Republica Moldova)
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Mediafax.ro: Pop: Legea salarizării bugetarilor să fie adoptată rapid. Salariul
maxim brut vehiculat, 5.000 euro

Bursa.ro: BUNDESBANK NU ESTE DE ACORD CU TRECEREA LA
FOLOSIREA EXCLUSIVĂ A BANILOR ELECTRONICI
Eliminarea banilor fizici, un pas uriaş pe calea societăţii totalitare perfecte

Bursa.ro: PROIECT DE LEGE, SUSŢINUT DE 156 DE PARLAMENTARI
Gheorghe Piperea: "Împrumutatul va împărţi riscul scăderii valorii proprietăţii
cu banca"

Bursa.ro: INSTANŢA, DIN NOU ARBITRU ÎNTRE CREDITAŢI ŞI BĂNCI
Bancpost a pierdut, Volksbank a câştigat

Bursa.ro: ÎN TRIMESTRUL I 2015
Bancpost a realizat 25,2 milioane de lei profit net
Zf.ro: ANALIZĂ
Planul de reduceri fiscale din codul fiscal începe să fie jumulit pe muţeşte în
Parlament, cu binecuvântarea guvernului
Zf.ro: HR INSIDER, EDIŢIA A XVII-A – TIMIŞOARA
„De ce tot mai vin investitori într-o zonă cu şomaj de sub 1%?“
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Zf.ro: Alro: Închideam fabrica dacă nu eram exceptaţi de la certificatele verzi
Zf.ro: ZF CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE SUMMIT
Hărţile cu autostrăzi viitoare, faţă în faţă cu realitatea
Zf.ro: Băncile s-au înghesuit să împrumute Petrom cu un miliard de euro

Agerpres.ro: Albalact este la un pas de transferul pe bursă

Zf.ro: Electrica cere din nou OK-ul pe planul de investiţii şi salariile directorilor
Zf.ro: Romgaz estimează venituri în scădere, dar vrea profit mai mare în 2015
Zf.ro: Un colos american revine în România cu investiţii în Romgaz
Zf.ro: Chimcomplex Borzeşti a crescut pe România şi a multiplicat profitul de 17
ori
Zf.ro: Acţiunile SIF Banat-Crişana s-au rupt de pluton cu un raliu de 13%
Economica.net: De ce marile magazine nu vând legume româneşti: "Imaginaţi-vă
cum fiecare mic producător vine cu maşina lui la depozit"
Zf.ro: Euro poate urca până la 4,48 lei, pe o tendinţă de creştere temporară Erste
Economica.net: De ce marile magazine nu vând legume româneşti: "Imaginaţi-vă
cum fiecare mic producător vine cu maşina lui la depozit"
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Capital.ro: Profesiile libere şi PFA, haosul taxării continuă: Câți vor fi forțați să
încheie contracte de muncă, taxate de trei ori mai mult?
Capital.ro : România nu dispune încă de o lege care să reglementeze spaţiul
cibernetic
Hotnews.ro:

Isarescu,

despre

ce

avem

de

facut

in

viitor:

Reforma

Transporturilor, unde avem cele mai mari intarzieri. Solutii la somajul structural
ridicat in randul tinerilor. Poate si o noua reforma in sistemul educatiei
Hotnews.ro: Arhitectul reformelor poloneze: Renuntati la populismele de genul
"nu privatizam acest sector intrucat e strategic", simplificati fiscalitatea, taind
taxele care fac rau economiei, nu din cele utile
Adevarul.ro: Viaţa românului intrat în faliment personal. Cum trebuie să-şi
împartă banii cel care-şi cere insolvenţa pentru a scăpa de executarea silită
Adevarul.ro: Idei de afaceri mici în agricultură
Romanialibera.ro: CNADNR, noi investiţii în construcţia de drumuri
Romanialibera.ro: Dacia cere TVA zero pentru mașinile noi
B1.ro: Statul român are de recuperat 14 milioane euro din redevenţele datorate
de companii pe anul trecut
Agerpres.ro: Ministerul Energiei: Mixul energetic diversificat al României va
asigura tranziția către un sector bazat pe surse regenerabile de energie

Pagina 4 din 27

Mediafax.ro: Ministerul Fondurilor Europene lansează "luna de foc" în care
autorităţile de management se vor întâlni zilnic cu beneficiarii
Mediafax.ro: Ungaria, România, Bulgaria şi Slovacia vor semna un acord de
conectare a reţelelor de gaze
Ziuaconstanta.ro, preluat de ziar.com: LA COTROCENI
ŞEFUL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI S-A
ÎNTÂLNIT CU PREŞEDINTELE KLAUS IOHANNIS
Agerpres.ro: Eurostat: Excedentul de cont curent al Uniunii Europene a ajuns la
15,1 miliarde euro, în martie
Agerpres.ro: Isărescu: Creșterea moderată a creditării, printre tendințele ce se
conturează în viitor în sectorul bancar
Agerpes.ro: Moțiune simplă: Deputații liberali îi cer lămuriri ministrului
Economiei cu privire la Transelectrica
Ecoonomica.net: Banca Transilvania îşi va înlocui cele 13.000 de POS-uri cu
unele care nu necesită contact cu cardul
Realitatea.net: Libra Internet Bank face angajări
Zf.ro: PÂNĂ LA APLICAREA EI EFECTIVĂ AR PUTEA TRECE CHIAR ŞI
UN AN. „MAI E NEVOIE DE CLARIFICĂRI ŞI REGLEMENTĂRI“
România are o lege a insolvenţei persoanelor fizice. Ce prevede ea şi ce spun
specialiştii?
Mediafax.ro: OPEC ar putea inunda piaţa cu petrol timp de ani de zile
Mediafax.ro: Cum poţi face rost de bani pentru ideea ta de business, la
ICEEfest? Antreprenori celebri şi speakeri cunoscuţi pentru cei care au un
startup
Hotnews.ro: Perspectivele economice ale zonei euro nu au fost niciodata mai
bune de la inceputul crizei, in 2008 - Mario Draghi, seful BCE
Bursa.ro: ANOFM: 22.421 de locuri de muncă vacante la 22 mai 2015
Bursa.ro: STUDIU:
Mai mult de jumătate din consumatori sunt dispuşi să cumpere online produse
alimentare
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Bursa.ro: Lichiditate de peste 13 milioane lei
Bursa.ro: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ POLONEZĂ:
Raiffeisen să îşi asume responsabilitatea pentru creditele în CHF
Capital.ro: Datoria publică a României a ajuns la 44,1% din PIB
Mediafax.ro: Peste 1.300 de angajaţi ai Complexului Energetic Hunedoara
protestează la Petroşani
Economica.net: România a semnat un acord pentru livrarea de produse
agroalimentare în statele arabe
Agerpres (flux), preluat de Ziare.com, Bizlawyer.ro, Voceatransilvaniei.ro,
Ziarelive.ro: Niciun investitor german nou, la Sibiu, dupa criza
Mediafax.ro: Murad: Parlamentarii nu înţeleg ce este impozitul forfetar, ar
trebui să facem un infotrip pentru ei
Economica.net: Petrom ieftineşte carburanţii, la noapte şi în week-end. Vezi lista
benzinăriilor cu reduceri
Zf.ro: Şeful BCE: Avem cele mai bune perspective pentru zona euro din ultimii
şapte ani
Bursa.ro: ÎNTÂLNIREA CONFINDUSTRIA ROMÂNIA DIN ACEST AN:
Oportunitate de a oferi contribuţii societăţilor afiliate despre guvernanţa
corporatistă
Economica.net: Euroweb: veniturile operatorilor telecom din voce și date vor
ajunge la 4.2 mld dolari în 2019

Economiczoom.ro: Competitivitatea si intelegerea pietelor – doua dintre
ingredientele de succes ale afacerilor romanesti bazate pe Exporturi
Politicile de stimulare a exporturilor ar trebui sa fie proritare, sustin antreprenorii si
analistii, in conditiile in care capitalul autohton se mentine in declin. Companiile cu
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capital romanesc resimt lipsa unor politici publice de stimulare, iar in acest context,
exporturile raman baza de crestere a multor afaceri, dupa cum a reiesit de la conferinta
„Capital autohton: Romania producatoare – Romania exportatoare”, organizata pe 20
mai 2015 de CursdeGuvernare.ro si desfasurata la CCIR.

Gds.ro, preluat de ziar.com: Ministrul pentru Afaceri economice şi comerciale al
Ambasadei Egiptului în România vine la Craiova
Camera de Comerţ şi Industrie Dolj va găzdui marţi, 26 mai, începând cu ora 15:00, o
întâlnire cu Ministrul pentru Afaceri economice şi comerciale al Ambasadei Egiptului
în România, domnul Abdelrahman A. Raouf. În cadrul întâlnirii, oficialul străin va
prezenta oportunităţile de colaborare dintre firmele româneşti şi egiptene, inclusiv
posibilităţile de investiţii în Egipt.
Bistritanews.ro: Cursuri organizate de Camera de Comert si Industrie Bistrita
Nasaud.
Doua noi serii de cursuri -"Manager de proiect" si "Formator". Programele se
adreseaza persoanelor care doresc sa-si dezvolte competentele in cele doua domenii si
sa-si diversifice activitatea. Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud este unul
dintre cei mai importanti furnizori de formare profesionala din judetul BistritaNasaud, avand un portofoliu diversificat de programe care includ: initiere in
competente antreprenoriale, informatice, administrator pensiune turistica, comunicare
in limbile engleza si germana, asistent manager, perfectionare si specializare in
domeniile formator, contabil, manager de proiect, inspector resurse umane, specialist
in managementul deseurilor, cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI, inspector in
domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Agerpres.ro: Starea actuală a sectorului bancar din România, analizată de
specialiști din domeniu și reprezentanți ai mediului economic
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Specialiști din sectorul financiar-bancar, analiști, reprezentanți ai mediului economic
și autorități la nivel înalt se vor reuni, vineri, la evenimentul intitulat "Să înțelegem
viitorul. Perspectivele sectorului bancar și ale economiei. Pot băncile schimba viitorul
României în bine?", organizat de Consiliul Patronatelor Bancare din România
(CPBR).
Cu acest prilej, reprezentanții băncilor membre ale CPBR vor analiza starea actuală a
sectorului bancar din România, perspectivele cooperării dintre acesta și mediul
economic, precum și modalitățile de contribuție a băncilor la creșterea economică a
României în perioada următoare.
Agerpres.ro: Bogdan Chirițoiu: Vrem să modificăm Legea concurenței pentru a
stimula firmele să-și recunoască abaterile în domeniu
Intenționăm să modificăm, în acest an, Legea principală a concurenței, nr. 21/1996,
pentru a stimula firmele să-și recunoască abaterile în domeniu, astfel încât
investigațiile demarate de autorități să fie scurtate și simplificate, a declarat joi
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, cu ocazia celei de-a II-a ediții
a Conferinței 'Mediul de afaceri, sub lupa Consiliului Concurenței'.
Agerpres.ro: Constantin: Comisia Europeană va formula un punct de vedere pe
relația dintre producători și retaileri, până la finele anului
Comisia Europeană intenționează să formuleze public, până la finele anului 2015, un
punct de vedere referitor la relația dintre producători și marile rețele de magazine, dar
și despre necesitatea elaborării unor acte legislative europene, a declarat, joi, ministrul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, prezent la un depozit de legume
și fructe deținut de retailerul Profi.
Agerpres.ro : Victor Ponta, la Chișinău: Am mai puține așteptări de la summitul
de la Riga și mai multe de la relația bilaterală
Premierul român, Victor Ponta, aflat joi în vizită în Republica Moldova a declarat,
într-un interviu pentru Radio Chișinău, că are mai puține așteptări de la summitului
Parteneriatului Estic, care se desfășoară în aceste zile la Riga, și mai multe de la
relația bilaterală Chișinău-București.
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Mediafax.ro: Gazoductul Iaşi-Ungheni va fi prelungit până la Oneşti (România)
şi Chişinău (Republica Moldova)
Gazoductul Iaşi-Ungheni va fi prelungit până la Chişinău, pe teritoriul Republicii
Moldova, şi până la Oneşti, pe teritoriul României, în baza unui memorandum semnat,
joi, de reprezentanţii celor două guverne, în contextul vizitei efectuate de premierul
Victor Ponta în statul vecin.
Memorandumul mai prevede realizarea primei interconexiuni de sud a reţelei de
electricitate între cele două ţări, Isaccea-Vulcăneşti şi Vulcăneşti-Chişinău, ulterior
urmând să fie efectuat un studiu de fezabilitate pentru începerea celei de-a doua
conexiuni.
Mediafax.ro: Pop: Legea salarizării bugetarilor să fie adoptată rapid. Salariul
maxim brut vehiculat, 5.000 euro
Ministrul pentru Dialog Social, Liviu Pop, a declarat, joi, la Suceava, că Legea
salarizării în sistemul bugetar ar trebui adoptată cât mai repede şi aplicată, el
precizând că se vehiculează ca prin noua lege salariul maxim brut în administraţie să
fie de 5.000 de euro.
Pop a spus, într-o conferinţă de presă, că ar trebui să se intre în dezbatere publică şi cu
Legea salarizării în sistemul bugetar "în aşa fel încât să existe o lege aplicabilă cât mai
repede".
Bursa.ro: BUNDESBANK NU ESTE DE ACORD CU TRECEREA LA
FOLOSIREA EXCLUSIVĂ A BANILOR ELECTRONICI
Eliminarea banilor fizici, un pas uriaş pe calea societăţii totalitare perfecte
Banul, în reprezentarea sa fizică sub formă de monede şi bancnote, reprezintă o
convenţie socială fundamentală pentru evoluţia a ceea ce numim civilizaţie.
Apariţia sa a permis dezvoltarea accelerată a colectivităţilor umane, în condiţiile
facilitării schimburilor comerciale pe scară largă, iar monedele de aur şi argint au fost
reprezentarea materială a banilor pentru cea mai mare parte a istoriei omenirii.
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Au existat şi tentative de utilizare a banilor de hârtie, cum a fost cazul în China
secolului al VII-lea, dar experimentul a eşuat. Apariţia primelor bănci centrale, în
Suedia şi Anglia, urmată de extinderea acestui cadru instituţional la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului trecut a condus la reintroducerea "banilor" de hârtie.
Iniţial bancnotele, după cum le spune şi numele, reprezentau dreptul de a cere
convertirea lor în aur.
Bursa.ro: PROIECT DE LEGE, SUSŢINUT DE 156 DE PARLAMENTARI
Gheorghe Piperea: "Împrumutatul va împărţi riscul scăderii valorii proprietăţii
cu banca"
Cătălin Voivozeanu: "Este normal ca datoria să fie stinsă prin predarea bunului"
Nu mai puţin de 156 de parlamentari susţin un proiect de lege prin care
persoanele fizice care nu îşi mai pot plăti ratele la bancă să poată transfera bunul
ipotecat în favoarea băncii, iar datoria să se stingă, potrivit deputatului PNL Daniel
Zamfir.
Bursa.ro: INSTANŢA, DIN NOU ARBITRU ÎNTRE CREDITAŢI ŞI BĂNCI
Bancpost a pierdut, Volksbank a câştigat
Tot mai multe procese dintre clienţi şi bănci, pe tema clauzelor din contractele de
credit ajung la final, iar deciziile sunt diverse.
O instanţă a Tribunalului Iaşi a decis definitiv că Bancpost trebuie să elimine
clauzele constatate ca fiind abuzive dintr-un act adiţional al unui contract de credit
ipotecar în franci elveţieni (CHF) şi va restitui clienţilor o parte din sumele încasate
abuziv.
În schimb, Volksbank a anunţat că a câştigat definitiv un proces de eliminare a
comisionului de risc, la Curtea de Apel Bucureşti.
Bursa.ro: ÎN TRIMESTRUL I 2015
Bancpost a realizat 25,2 milioane de lei profit net
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Bancpost a înregistrat în primul trimestru din 2015 un profit net de 25,2 milioane lei,
pe fondul creşterii veniturilor operaţionale cu 7% faţă de primul trimestru al anului
anterior, potrivit unui comunicat al băncii.
Ponderea creditelor neperformante (NPL) în total portofoliu a scăzut la 16,3%,
comparativ cu 21% în Trimestrul I 2014.
În paralel, cheltuielile operaţionale au scăzut cu 16%, comparativ cu Trimestrul I
2014, ca rezultat al redimensionării reţelei teritoriale, precum şi a procesului de
optimizare şi eficientizare a operaţiunilor centralei băncii, indicatorul costuri/venituri
înregistrând o îmbunătăţire cu 20%, potrivit instituţiei.
Zf.ro: ANALIZĂ
Planul de reduceri fiscale din codul fiscal începe să fie jumulit pe muţeşte în
Parlament, cu binecuvântarea guvernului
Sub imperiul aşteptatei reduceri de TVA la alimente, de la 1 iunie, trece aproape
neobservat faptul că alte măsuri cuprinse în proiectul de cod fiscal aprobat de guvern,
care trebuie să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2016, încep să fie puse în discuţie una
câte una. Iar pe măsură ce sunt adoptate decizii care pretind bani de la buget, sunt
multe şanse ca acestea să fie eliminate definitiv.
Zf.ro: HR INSIDER, EDIŢIA A XVII-A – TIMIŞOARA
„De ce tot mai vin investitori într-o zonă cu şomaj de sub 1%?“
Angajatorii din vestul ţării îşi caută candidaţi şi la 80 de kilometri distanţă de fabrici,
însă şi acolo şomajul e destul de scăzut, au spus invitaţii prezenţi la dezbaterea HR
Insider, organizată miercuri la Timişoara de ZF Corporate.
„Problema nu e că ne furăm oamenii unii de la alţii, ci că piaţa nu oferă un număr
suficient de candidaţi. Apar însă noi investiţii şi mi-e greu să înţeleg cine îi sfătuieşte
pe investitori să vină într-o zonă în care şomajul oficial este de 2%, iar în realitate este
de sub 1%“, a spus Loredana Ghiţuică, directorul de HR al producătorului de
componente auto Takata, care are 5.500 de salariaţi în Arad. Ea spune că s-a ajuns în
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situaţia în care numai cine nu vrea să muncească nu îşi găseşte o slujbă în zonă şi că a
dispărut conceptul de „şomer cu diplomă“.
Zf.ro: Alro: Închideam fabrica dacă nu eram exceptaţi de la certificatele verzi
Producătorul de aluminiu Alro Slatina (simbol bursier ALR) speră ca în 2015 să obţină
primul rezultat pozitiv din ultimii patru ani, însă acest lucru va depinde de
implementarea schemei care exonerează marii consumatori de energie de la plata
subvenţiilor pentru energia regenerabilă.
Introdusă de mai mulţi ani în state europene precum Germania, în urma lobby-ului
industrial, schema urmează să fie implementată şi în România printr-un ordin al
ministrului economiei. Schema prevede ca fabricile energointensive să fie exceptate
de la plata a până la 85% din costul cu certificatele verzi şi contribuţia de cogenerare.
Alro, care este cel mai mare consumator de electricitate din ţară, a plătit în ultimii
patru ani 550 mil. lei pe aceste două suprataxe, din care 130 mil. lei în 2014, potrivit
datelor proprii.
Zf.ro: ZF CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE SUMMIT
Hărţile cu autostrăzi viitoare, faţă în faţă cu realitatea
Subiectele legate de starea infrastructurii locale au generat întotdeauna un interes
puternic în rândul opiniei publice, hărţile cu viitoarele rute şi anunţurile legate de
costurile şi termenele de dare în folosinţă a noilor şosele stârnind dezbateri şi polemici
aprinse.
Narcis Neaga, şeful Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România (CNADNR) din vara anului 2013, care are în mână un buget anual de 1,5
miliarde euro, vine la ZF Construction & Infrastructure Summit ’15 în calitate de
speaker. El va deschide prima parte a conferinţei, având ca temă discuţii legate de
starea infrastructurii şi identificarea proiectelor care pot dinamiza piaţa construcţiilor
începând din acest an.
Zf.ro: Băncile s-au înghesuit să împrumute Petrom cu un miliard de euro
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Banii vor fi atraşi de la un sindicat format din 17 bănci din România şi internaţionale.
Creditul este contractat în mai multe valute şi are o scadenţă de cinci ani, cu
posibilitatea de prelungire pentru încă doi ani consecutivi. OMV Petrom îl va folosi în
măsura în care va fi necesar, pentru finanţarea operaţiunilor curente. Compania nu a
făcut publice informaţii privind dobânda creditului.

Agerpres.ro: Albalact este la un pas de transferul pe bursă
Procesatorul de lactate Albalact (simbol bursier ALBZ), cu o capitalizare de 117,5
milioane de lei şi controlat de antreprenorul Raul Ciurtin, a anunţat ieri pe bursă că a
primit avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru prospectul de admitere pe
piaţa reglementată a bursei de la Bucureşti.
Prospectul este un document de 258 de pagini care prezintă detaliat activitatea
companiei, obiectivele firmei şi riscurile la care se expun investitorii care vor cumpăra
acţiuni la Albalact. Acţiunile ALBZ se tranzacţionează acum pe piaţa RASDAQ, ce
urmează a se desfiinţa în octombrie. Aprobarea prospectului este un pas necesar în
transferul pe piaţa principală, următorul este obţinerea acordului Bursei. În acest an,
compania estimează o creştere a afacerilor de 7% faţă de anul 2014, urmărind să depăşească cifra de 500 mil. lei. Albalact a încheiat anul trecut cu un plus la afaceri de
12%, până la cifra de 475 mil. lei.
Zf.ro: Electrica cere din nou OK-ul pe planul de investiţii şi salariile directorilor
Compania de distribuţie a energiei Electrica (simbol bursier EL) va supune din nou
aprobării acţionarilor planul de investiţii pe anul 2015 şi o nouă schemă de
remuneraţie a Consiliului de Administraţie şi directorilor, ambele propunerii fiind
respinse de Ministerul Energiei, acţionarul principal, la adunarea generală din luna
aprilie. Acţionarii se vor întruni pe 9 iulie pentru a lua din nou în discuţie atât
cheltuielile de capital, cât şi remuneraţia boardului şi conducerii executive care are
mandat.
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Zf.ro: Romgaz estimează venituri în scădere, dar vrea profit mai mare în 2015
Producătorul de gaze naturale Romgaz (simbol bursier SNG) şi-a bugetat un profit net
de 1,5 miliarde de lei anul acesta, cu 7,2% mai mare decât rezultatul de anul trecut,
care a fost un record pentru companie şi în general pentru societăţile controlate de stat.
Veniturile totale ar urma să scadă cu 7%, la 4,63 miliarde de lei, veniturile din
exploatare urmând să înregistreze un regres de 6,5%, la 4,58 miliarde de lei. Pe de altă
parte, cheltuielile ar urma să se situeze la 2,78 miliarde de lei, mai mici cu 13% faţă de
anul trecut, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Energiei.
Practica obişnuită în cadrul companiilor de stat este să-şi fixeze ţinte prudente de
venituri şi cheltuieli, fiind un lucru curent ca acestea să anunţe depăşirea indicatorilor
bugetaţi. În consecinţă, Romgaz ar putea avea la finalul anului un rezultat mai bun.

Zf.ro: Un colos american revine în România cu investiţii în Romgaz
Grupul american Invesco, aflat în top 20 cei mai mari manageri de bani din lume, a
cumpărat în martie un milion de acţiuni la Romgaz (SNG), marcându-şi astfel
revenirea pe bursa de la Bucureşti după mai bine de un deceniu de absenţă.
Gigantul american a intrat în acţionariatul Romgaz prin intermediul a două fonduri de
investiţii dedicate companiilor mici - European Small Company şi International Small
Company. Deşi producătorul de gaze este a doua cea mai mare companie locală de pe
bursa de la Bucureşti, cu o capitalizare de 13,6 mld. lei, lichiditatea scăzută a
acţiunilor SNG, dar şi a pieţei locale de acţiuni în ansamblu, l-a făcut pe Invesco să
revină pe bursa de la Bucureşti cu fondurile dedicate companiilor mici.
Zf.ro: Chimcomplex Borzeşti a crescut pe România şi a multiplicat profitul de 17
ori
Combinatul chimic Chimcomplex Borzeşti (simbol bursier CHOB), controlat de omul
de afaceri Ştefan Vuza, şi-a majorat cu 13% veniturile din vânzări în primul trimestru
al lui 2015, până la cifra de 51 mil. lei, cu ajutorul livrărilor mai mari către piaţa
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locală. Exporturile companiei, care produce sodă caustică, acid clorhidric şi alte
produse intermediare pentru industria chimică, au reprezentat 56% din vânzări, sau
28,4 mil. lei. În aceeaşi perioadă a anului trecut, exporturile au avut o pondere de 67%
în veniturile de 44 mil. lei. Veniturile mai mari au susţinut creşterea profitului
Chimcomplex până la 3,7 mil. lei în primele trei luni ale anului 2015, faţă de doar
216.000 lei în primul trimestru din 2014.
Zf.ro: Acţiunile SIF Banat-Crişana s-au rupt de pluton cu un raliu de 13%
Acţiunile SIF Banat-Crişana (SIF1) s-au desprins de restul SIF-urilor cu o creştere de
aproape 13% de la începutul anului, alimentată în principal de sentimentul mai bun al
investitorilor odată cu reluarea plăţii de dividende după o pauză de doi ani.
Mare parte din avansul câştigat în acest an se datorează evoluţiei din luna aprilie, când
acţiunile SIF1 au raportat o creştere de 6%, care s-a adăugat la un plus de 7% marcat
în primul trimestru. În luna mai, acţiunile SIF1 au stagnat. În şedinţa de ieri,
investitorii au încheiat două tranzacţii de tip “deal” cu 3 milioane de acţiuni SIF1, în
valoare cumulată de 4,4 milioane de lei.
Economica.net: De ce marile magazine nu vând legume româneşti: "Imaginaţi-vă
cum fiecare mic producător vine cu maşina lui la depozit"
Retailerii moderni şi producătorii agricoli din România sunt de ani buni cantonaţi în
aceeaşi situaţie paradoxală: ambele tabere îşi doresc şi au beneficii colaborând, dar
acest lucru nu se întâmplă. Veriga lipsă se numeşte logistica, care nu poate exista dacă
fermierii nu încep să se asocieze.
Zf.ro: Euro poate urca până la 4,48 lei, pe o tendinţă de creştere temporară Erste
Presiunile exercitate pe piaţă asupra monedei naţionale ar putea slăbi poziţia acesteia
până la 4,48 lei / euro, în săptămânile următoare. Nu este vorba însă, de o tendinţă de
depreciere a leului pe termen mai lung, potrivit analiştilor tehnici ai Erste Bank.
Scumpirea euro în lei este pusă pe seama aşteptărilor ca Primăria Bucureştiului să
schimbe cele 2,2 milirde de lei obţinute prin emisiunea de obligaţiuni, şi pe aşteptările
ca guvernul grec să eşueze în a-şi convinge creditorii să-i îmblânzească sarcina
datoriei, potrivit analiştilor consultaţi recent de ECONOMICA.NET.
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Economica.net: De ce marile magazine nu vând legume româneşti: "Imaginaţi-vă
cum fiecare mic producător vine cu maşina lui la depozit"
Retailerii moderni şi producătorii agricoli din România sunt de ani buni cantonaţi în
aceeaşi situaţie paradoxală: ambele tabere îşi doresc şi au beneficii colaborând, dar
acest lucru nu se întâmplă. Veriga lipsă se numeşte logistica, care nu poate exista dacă
fermierii nu încep să se asocieze.
"Noi ne dorim să cumpărăm de la producătorii români, dar nu putem, pentru că nu
există infrastructura necesară", este cel mai simplu răspuns la întrebarea de ce nu
găsim legume şi fructe româneşti în magazinele moderne din România. Declaraţia
aparţine lui Călin Costinaş, Deputy General manager Profi Rom Food, compania
deţinută de fondul de investiţii polonez Enterprise Investors care operează aproximativ
300 de supermarketuri Profi la nivel naţional şi care a ajuns să importe sub 4% din
produsele alimentare şi non alimentare prezente în magazinele sale.
Capital.ro: Profesiile libere şi PFA, haosul taxării continuă: Câți vor fi forțați să
încheie contracte de muncă, taxate de trei ori mai mult?
Guvernul îşi recunoaşte erorile în taxarea PFA și a liber profesioniștilor ca salariaţi,
prin decizia de a le şterge datoriile, dar nu repară cauzele problemei: criteriile neclare
din Codul fiscal care permit reîncadrarea veniturilor. Incertitudinea întreține teama de
fisc. Miza autorităților pare să fie, în aceste condiții, să forțeze cât mai multe din cele
600 mii de persoane cu activități independente să încheie contracte de muncă pentru
care impozitarea este de trei ori mai mare.
Capital.ro : România nu dispune încă de o lege care să reglementeze spaţiul
cibernetic
Deşi România a primit la ultimul summit NATO misiunea de a asigura securitatea
cibernetică a Ucrainei, ţara noastră nu dispune de o lege care să reglementeze spaţiul
cibernetic.
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La finele lunii aprilie, plenul Senatului a respins, în calitate de for decizional, cu 90 de
voturi pentru şi o abţinere, Legea privind securitatea cibernetică a României, declarată
neconstituţională. Acum, principala problemă pe care trebuie să o rezolve, atât cei care
se ocupă de acest act normativ, cât şi specialiştii din domeniul informatic, este găsirea
unui echilibru între dreptul la viaţă privată al cetăţenilor şi felul în care statul poate fi
protejat de incidentele de securitate cibernetică.

Hotnews.ro:

Isarescu,

despre

ce

avem

de

facut

in

viitor:

Reforma

Transporturilor, unde avem cele mai mari intarzieri. Solutii la somajul structural
ridicat in randul tinerilor. Poate si o noua reforma in sistemul educatiei
"Reformele sunt punctul central ale viitoarei strategii economice a Romaniei. In
domeniul Transporturilor avem cele mai mari intarzieri. Gasirea de solutii la somajul
structural ridicat in randul tinerilor. Poate si o noua reforma in sistemul edicatiei
pentru a avea tineri mai bine pregatiti pentru ceea ce are nevoie Romania. ", a declarat
vineri Guvernatorul BNR la conferinta "Sa intelegem viitorul. Perspectivele
sistemului bancar si ale economiei", organizata de Consiliul Patronatelor Bancare din
Romania
Ce a mai spus vineri Guvernatorul BNR:
Daca vom invata din propriile greseli, vom sti sa evitam luarea de masuri populiste.
Exista o replica moderna a legii lui Gresham (moneda buna este scoasa din piata de
cea rea): ideea buna este scoasa din piata de ideea proasta.
Primul pas il reprezinta stabilirea unor obiective realiste si bine definite care sa
coaguleze toate fortele politice. Reformele sunt punctul central ale viitoarei strategii
economice a Romaniei. In domeniul Transporturilor avem cele mai mari intarzieri.
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Hotnews.ro: Arhitectul reformelor poloneze: Renuntati la populismele de genul
"nu privatizam acest sector intrucat e strategic", simplificati fiscalitatea, taind
taxele care fac rau economiei, nu din cele utile
Privatizati, renuntati la populismele de genul "nu privatizam acest sector intrucat e
strategic", simplificati fiscalitatea, taind din taxele care fac cel mai rau economiei, nu
din cele care sunt bune. Acestea au fost recomandarile facute vineri de Leszek
Balcerowicz, fost Guvernator al Bancii Centrale poloneze, considerat si arhitectul
reformelor poloneze, remarci facute in cadrul conferintei: "Sa intelegem viitorul.
Perspectivele sistemului bancar si ale economiei", organizata de Consiliul Patronatelor
Bancare din Romania. La conferinta sunt prezenti Guvernatorul BNR, presedintii
executivi ai celor mai importante banci din tara, dar si cativa dintre consilierii
premierului
Adevarul.ro: Viaţa românului intrat în faliment personal. Cum trebuie să-şi
împartă banii cel care-şi cere insolvenţa pentru a scăpa de executarea silită
Pentru a intra în insolvenţă, datornicii au de îndeplinit formalităţi birocratice extrem
de complicate FOTO Arhiva Adevărul Noua lege a insolvenţei persoanelor fizice
stabileşte că datornicul care-şi cere protecţia faţă de creditori are obligaţia de a-şi plăti
eşalonat datoriile, dar are şi dreptul la „un trai rezonabil“. Specialiştii consultaţi de
„Weekend Adevărul“ arată, însă, că tocmai coordonatele acestui regim de viaţă sunt
neclare Controversata lege privind insolvenţa persoanelor fizice, adoptată în această
săptămână de Camera Deputaţilor, stabileşte procedurile prin care – cu ajutorul
autorităţilor – datornicii restanţieri pot obţine protecţie faţă de creditori şi pot scăpa
chiar de executarea silită. Dar au rămas în suspans tocmai amănuntele „tehnice“ pe
care ar trebui să se bazeze aplicarea efectivă a legii.
Adevarul.ro: Idei de afaceri mici în agricultură
Idei de afaceri mici în agricultură Lista de idei de afaceri mici trebuie să conţină şi
câteva proiecte în agricultură, un domeniu care este de mare viitor şi există susţinere
financiară prin fonduri europene. Cei care nu au bani foarte mulţi şi nici nu-şi doresc o
afacere foarte mare, se pot gândi la un proiect mai mic, care să necesite un buget ceva
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mai redus. E bine să treceţi pe lista de idei de afaceri mici şi câteva proiecte în
agricultură pentru că puteţi obţine şi fonduri europene.
Romanialibera.ro: CNADNR, noi investiţii în construcţia de drumuri
Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale a lansat o licitație pentru proiectarea și
execuția unui tronson de trei km situat la intrarea pe autostrada București-Ploiești şi a
două noduri rutiere, în dreptul centurii Capitalei şi a localităţii Moara Vlăsiei,
informează Mediafax.
Romanialibera.ro: Dacia cere TVA zero pentru mașinile noi
Vicepreşedintele Dacia, Constantin Stroe, a propus joi, oficialilor din Ministerul de
Finaţe să instituie TVA zero pentru achiziţia de maşini noi, pentru a stimula vânzările,
informează Digi 24.
Stroe a precizat că scutirea de TVA pentru vânzările de maşini noi ar fi un ajutor nu
numai pentru cumpărători, ci şi pentru buget, deşi iniţial în visteria statului ar intra
mai puţini bani. C
B1.ro: Statul român are de recuperat 14 milioane euro din redevenţele datorate
de companii pe anul trecut
Dintr-un total de 370 de milioane de euro, statul român mai are de recuperat 14
milioane de euro din redevenţele de anul trecut, notează jurnalistii de la
economica.net.
Datoria vine exclusiv de la companii din sectorul minier. Interesant este că
aproximativ o treime din sumă, reprezintă datoriile unor firme deţinute chiar de stat.
Astfel, dintr-un total de 58 de milioane de lei restanţi, 18 milioane de lei, adică
aproximativ 4 milioane de euro, sunt datoriile din redevenţe ale companiilor
Carbonifera, Complexul Energetic Hunedoara şi Băiţa Ştei, acestea aflându-se în
subordonara Ministerului Energiei.
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Agerpres.ro: Ministerul Energiei: Mixul energetic diversificat al României va
asigura tranziția către un sector bazat pe surse regenerabile de energie
Mixul energetic diversificat de care dispune România va asigura transformarea
sectorului energetic și tranziția către un sector bazat semnificativ pe surse regenerabile
de energie, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, IMM și Mediului de
Afaceri Bogdan Badea, la forumul "Energie durabilă pentru toți", de la New York.
Mediafax.ro: Ministerul Fondurilor Europene lansează "luna de foc" în care
autorităţile de management se vor întâlni zilnic cu beneficiarii
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează, între 25 mai - 1 iulie, "luna de foc",
perioada în care autorităţile de management se vor întâlni zilnic cu beneficiarii de
fonduri europene în vederea îmbunătăţirii proceselor gestionate de către Organismele
Intermediare şi AM-uri.
Potrivit unui comunicat MFE remis MEDIAFAX, în "luna de foc" care se va desfăşura
în perioada 25 mai - 1 iulie toate autorităţile de management din subordinea
Ministerului Fondurilor Europene şi-au planificat întâlniri zilnice cu beneficiarii, la
solicitarea ministrului Marius Nica.

Mediafax.ro: Ungaria, România, Bulgaria şi Slovacia vor semna un acord de
conectare a reţelelor de gaze
Ungaria, România, Bulgaria şi Slovacia urmează să semneze un acord de
interconectare a reţelelor lor de gaze naturale care să permită şi tranzitul invers, a
anunţat joi seara ministrul ungur al Afacerilor Externe şi Comerţului Peter Szijjarto pe
postul public ungar de televiziune M1.
Acordul urmăreşte să sporească securitatea aprovizionării cu energie a tuturor celor
patru ţări, a subliniat Szijjarto. Partenerii pot accesa atât fonduri europene, cât şi bani
de la bugetele naţionale pentru finanţarea investiţiilor necesare, a adăugat el.
Ziuaconstanta.ro, preluat de ziar.com: LA COTROCENI
ŞEFUL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI S-A
ÎNTÂLNIT CU PREŞEDINTELE KLAUS IOHANNIS
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Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dl. Mihai Daraban, a
participat miercuri, la Palatul Cotroceni, la întânirea dintre preşedintele Klaus
Iohannis şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din România. La întâlnirea de la
Palatul Cotroceni au mai participat Daniela Nemoianu, preşedintele Camerei de
Comerţ Americană în România, Florin Pogonaru, preşedintele Asociaţiei Oamenilor
de Afaceri din România, Florian Costache, preşedintele Patronatului Naţional Român
şi preşedinte CES, Ovidiu Nicolescu, preşedintele Consiliului Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Matei Agathon, vicepreşedintele
Alianţei Confederaţiilor Patronale din România, George Constantin Păunescu,
preşedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România, Mihai Marcu,
preşedintele Romanian Business Leaders, Steven van Groningen, vicepreşedintele
Consiliului Investitorilor Străini, Cristian Pârvan, preşedintele Patronatului Serviciilor
Private din România, Adrian Vascu, prim-vicepreşedintele Uniunii Profesiilor Liberale
din România, Sorin Minea, preşedintele Romalimenta, Mihai Manoliu, preşedintele
Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român, Ioan Dan Gheorghiu, preşedintele
Confederaţiei Patronale Concordia, Ioan Lucian, preşedintele Uniunii Naţionale a
Patronatului Român şi Mihai Ionescu, secretar general al Asociaţiei Naţionale a
Exportatorilor şi Importatorilor din România.
Agerpres.ro: Eurostat: Excedentul de cont curent al Uniunii Europene a ajuns la
15,1 miliarde euro, în martie
Excedentul de cont curent al celor 28 de state membre ale Uniunii Europene a ajuns la
15,1 miliarde de euro, în ianuarie 2015, comparativ cu un plus de 7,6 miliarde de euro
înregistrat în perioada similară din 2014, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul de
Statistică al UE (Eurostat).
În zona euro, excedentul de cont curent a fost de 18,6 miliarde de euro în martie, față
de un plus de 16,4 miliarde de euro în perioada similară din 2014.
Agerpres.ro: Isărescu: Creșterea moderată a creditării, printre tendințele ce se
conturează în viitor în sectorul bancar
Creșterea moderată a creditării, calitatea creditului și creșterea importanței finanțării
din resurse locale sunt cele trei tendințe care se prefigurează pe viitor în sectorul
bancar, a afirmat guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, într-o
conferință dedicată sectorului bancar.
Agerpes.ro: Moțiune simplă: Deputații liberali îi cer lămuriri ministrului
Economiei cu privire la Transelectrica
Liberalii îi cer ministrului Economiei, Mihai Tudose, prin moțiunea simplă "PSD
curentează banul public - bonusuri uriașe, contracte cu dedicație și secrete de stat la
Transelectrica", care va fi dezbătută miercurea viitoare, să ia decizii radicale pentru a
scoate compania "de sub influența PSD".
Ecoonomica.net: Banca Transilvania îşi va înlocui cele 13.000 de POS-uri cu
unele care nu necesită contact cu cardul
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Ingenico Group, lider global în sisteme de plată a anunţat că va schimba pentru Banca
Transilvania cele 13.000 de aparate POS din reţea actuală, cu terminale contactless,
potrivit unui comunicat al companiei.
„Până la sfârşitul anului 2015, Banca Transilvania (TLV) va avea terminale POS de
ultimă oră ale Ingenico, care vor oferii servicii noi şi o securitate sporită”, a anunţat
Ingenico Group într-un raport.
Cele 13.000 de POS-uri care vor fi încoluite reprezintă 62% din reţeaua de terminale
de plată cu cardul ale băncii.
Realitatea.net: Libra Internet Bank face angajări
Libra Internet Bank face angajări, banca are mai multe locuri de muncă disponibile în
bucurești și mai multe orașe din țară, potrivit hipo.ro.
Libra Internet Bank caută manageri relatii cu clientii, consilieri financiar bancar,
analisti financiari, administratori Credite și rogramatori .NET/ASP.NET.
Joburile sunt disponibile în Bucuresti și mai multe orase din tara. Vezi oferta de
joburi aici.
Zf.ro: PÂNĂ LA APLICAREA EI EFECTIVĂ AR PUTEA TRECE CHIAR ŞI
UN AN. „MAI E NEVOIE DE CLARIFICĂRI ŞI REGLEMENTĂRI“
România are o lege a insolvenţei persoanelor fizice. Ce prevede ea şi ce spun
specialiştii?
România are de miercuri o lege a insolvenţei persoanelor fizice după mai mulţi ani în
care au fost elaborate proiecte care au încercat să reglementeze această problemă, dar
specialiştii în insolvenţă şi avocaţii spun că va trece cel puţin un an până când legea va
putea fi aplicată. Bancherii se feresc încă să comenteze efectele legii.
Multe voci spun că legea este un pas înainte, însă necesită multe clarificări şi
reglementări adiţionale. Următorii paşi, după ce Camera Deputaţilor a adoptat
proiectul de lege, sunt promulgarea ei de către preşedinte şi publicarea în Monitorul
Oficial, urmând ca legea să intre efectiv în vigoare după şase luni de la publicare.
Mediafax.ro: OPEC ar putea inunda piaţa cu petrol timp de ani de zile
OPEC ar putea inunda piaţa cu petrol timp de ani de zile, dacă va opta să nu modifice
plafonul de producţie al organizaţiei, la o reuniune mult aşteptată din luna iunie,
relatează MarketWatch.
"Dacă nu vor face nimic şi nu vor găsi o cale să se pună de acord, vom pluti cu toţii
într-o supraproducţie de petrol pentru foarte mult timp", a avertizat Kevin Kerr,
preşedintele Kerr Trading International.
Mediafax.ro: Cum poţi face rost de bani pentru ideea ta de business, la
ICEEfest? Antreprenori celebri şi speakeri cunoscuţi pentru cei care au un
startup
ICEEfest 2015 pune accent nu doar pe tendinţele actuale ale economiei digitale şi pe
cele mai de succes companii din prezent, ci şi pe viitor.
Pagina 22 din 27

Cum poţi face rost de bani pentru ideea ta de business, la ICEEfest? Antreprenori
celebri şi speakeri cunoscuţi pentru cei care au un startup
Astfel, antreprenorii care vor să îşi lanseze un startup sunt invitaţi la sesiunea
”Searching for The Next Big Thing”, care va avea loc in finalul festivalului, pe scena
dedicata inovatiei.
Hotnews.ro: Perspectivele economice ale zonei euro nu au fost niciodata mai
bune de la inceputul crizei, in 2008 - Mario Draghi, seful BCE
Perspectivele economice ale zonei euro nu au fost niciodata mai bune de la inceputul
crizei, in 2008, chiar daca relansarea ramane fragila, a declarat vineri presedintele
Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, scrie AFP.
"Perspectivele economice pentru zona euro sunt in prezent mai bune decat au fost
vreodata in cursul ultimilor sapte lungi ani (...) dar o relansare ciclica nu rezolva de
una singura toate problemele Europei", fie ca e vorba de datorii sau de somajul in
continuare prea ridicat, a afirmat Draghi, cu ocazia unui forum organizat de BCE la
Sintra, in Portugalia. Acesta a cerut guvernelor europene sa profite de aceasta
conjunctura pentru a se angaja la reforme structurale.
Bursa.ro: ANOFM: 22.421 de locuri de muncă vacante la 22 mai 2015
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a anunţat că există
22.421 de locuri de muncă vacante în data de 22 mai 2015, din informaţiile rezultate
din declaraţiile agenţilor economici, arată un comunicat de pe site-ul ANOFM.
Din numărul total de locuri de muncă, 20.812 sunt disponibile pentru persoanele cu
studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi, dintre care: 1.526 muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 1.386 confecţioner-asamblor articole din
textile, 1.006 muncitor necalificat în industria confecţiilor, 939 lucrător comercial, 618
manipulant mărfuri, 539 casier, 528 şofer autocamion/maşină de mare tonaj, 514
operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale
sintetice, 510 agent de securitate, 501 vânzător.
Bursa.ro: STUDIU:
Mai mult de jumătate din consumatori sunt dispuşi să cumpere online produse
alimentare
Un sfert din consumatori declară că deja comandă produse de băcănie online cu
livrare la domiciliu şi mai mult de jumătate (55%) doresc să comande în viitor, arată
un studiu Nielsen "Global E-commerce and the New Retail", realizat pe informaţiile
oferite de mai mult de 30.000 de consumatori.
Studiul a analizat răspunsurile online date de respondenţi din 60 de ţări, pentru a
înţelege cum va afecta tehnologia digitală piaţă de retail în viitor. Raportul analizează
cum este folosită tehnologia digitală de către consumatori şi oferă indicii despre
modul în care producătorii şi retailerii pot alege soluţii flexibile pentru a îmbunătăţi
experienţa de cumpărare şi pentru a creşte traficul şi vânzările în fiecare canal.
Bursa.ro: Lichiditate de peste 13 milioane lei
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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 peste 13 milioane lei (aproape 3
milioane euro).
La orele prânzului, BVB era în scădere. Indicele BET coboară cu 0,24%, ajungând la
valoarea de 7.446,02 puncte, la fel ca indicele BET Total Return, care se micşorează
cu 0,24%, la 8.130,1 puncte. BET-FI se depreciază, de asemenea, cu 0,81%, până la
31.201,47 puncte.
Indicele BET Plus, introdus pe 23 iunie, coboară, totodată, cu 0,23%, la 1.094,48
puncte.
Bursa.ro: AUTORITATEA DE
SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ
POLONEZĂ: Raiffeisen să îşi asume responsabilitatea pentru creditele în
CHF
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF) a anunţat vineri că se
aşteaptă ca Raiffeisen Bank Internaţional (RBI) să îşi asume responsabilitatea
pentru portofoliul său de credite în franci elveţieni din de la subsidiara sa poloneză
scoasă la vânzare, transmite Reuters.
"KNF îşi menţine opinia că un investitor care părăseşte Polonia trebuie să-şi asume
răspunderea pentru portofoliul împrumuturi în franci elveţieni, astfel încât entităţile
care sunt deja prezente pe piaţa poloneză să nu fie împovărate cu riscuri
suplimentare", a afirmat vineri purtătorul de cuvânt al instituţiei, Lukasz
Dajnowicz.
Capital.ro: Datoria publică a României a ajuns la 44,1% din PIB
Datoria publică a României a ajuns la 44,1% din Produsul Intern Brut /PIB/, până
la valoarea de 65,94 miliarde de euro, la 31 decembrie 2014, faţă de nivelul de
54,38 miliarde de euro, înregistrat la finele lui 2012, reiese din Raportul Curţii de
Conturi referitor la evaluarea managementului datoriei publice în perioada 20122014 la Ministerul Finanţelor Publice.
'Datoria publică a României, în perioada analizată, a manifestat o tendinţă de
creştere continuă, la 31.12.2014 ajungând la o valoare de 295.578,7 milioane lei
(65.946,5 milioane euro), faţă de nivelul înregistrat la 31.12.2012, respectiv de
240.842,5 milioane lei (54.382,2 milioane euro)', se notează în document.
Mediafax.ro: Peste 1.300 de angajaţi ai Complexului Energetic Hunedoara
protestează la Petroşani
Peste 1.300 de persoane, angajaţi ai Complexului Energetic Hunedoara,
protestează, vineri după-amiază, în centrul oraşului Petroşani, pentru a atrage
atenţia asupra problemelor cu care se confruntă mineritul din Valea Jiului, cerând
crearea unei strategii energetice în care să fie cuprins şi CEH.
Economica.net: România a semnat un acord pentru livrarea de produse
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agroalimentare în statele arabe
România a semnat un acord pentru livrarea de produse agroalimentare în statele
arabe, care prevede înfiinţarea unui centru de colectare la Constanţa şi a altuia în
Doha sau Abu Dhabi, a declarat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale Daniel Botănoiu, la conferinţa naţională a legumiculturii.
'La nivelul ministerului, încercăm în acest moment să deschidem pieţele externe.
Am semnat deja un acord pentru livrarea de produse agroalimentare către statele
arabe, care au cerut legume, cereale şi animale. Ele importă foarte multe produse
din Australia şi Noua Zeelandă, deşi - din punct de vedere al preţului - e mai
avantajos să aducă mărfurile din Portul Constanţa. Acordul semnat prevede
înfiinţarea unui centru de colectare la Constanţa şi a altuia în Doha sau Abu Dhabi,
însă noi trebuie să avem continuitate în aprovizionare. De asemenea, este necesar
să asigurăm aceeaşi calitate, dar şi cantitate pentru produsele livrate. Să nu uităm
de etichetare, care e foarte importantă, şi care, din luna iunie, trebuie să intre în
aplicare', a spus Daniel Botănoiu.
Agerpres (flux), preluat de Ziare.com, Bizlawyer.ro, Voceatransilvaniei.ro,
Ziarelive.ro: Niciun investitor german nou, la Sibiu, dupa criza
Niciun investitor german nu a mai deschis vreo afacere în judetul Sibiu dupa criza,
însa cei existenti continua sa îsi mareasca capacitatea de productie, potrivit lui
Gheorghe Aldea, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA)
Sibiu.
'Dupa criza, investitori noi nu au aparut, se extind cei existenti', a declarat, joi seara,
într-o conferinta de presa, presedintele CCIA Sibiu.
Acesta sustine ca peste o mie de noi locuri de munca s-au creat numai în acest an, în
municipiul Sibiu, însa nu doar prin investitii germane. Spre deosebire de municipiul
Sibiu, unde este mai usor pentru angajatori sa îsi gaseasca forta de munca, în
municipiul Medias, compania germana Kromberg nu gaseste forta de munca, potrivit
presedintelui CCIA Sibiu.
Mediafax.ro: Murad: Parlamentarii nu înţeleg ce este impozitul forfetar, ar
trebui să facem un infotrip pentru ei
Preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Mohammad
Murad, a declarat vineri că este convins că 99% dintre parlamentari nu au înţeles ce
este impozitul forfetar şi că se gândeşte să facă pentru aceştia un infotrip pe litoral.
"Sunt convins că nu există comunicare între noi, ca mediu privat, şi clasa politică. Ştiţi
foarte bine, această relaţie ani de zile a suferit şi suferă în continuare, iar dacă nu
există o comunicare sănătoasă şi permanentă înseamnă că e greu să înţelegi un lucru
aşa, de azi pe mâine. Şi atunci amânarea e cea mai confortabilă pentru legile
parlamentare", a spus Murad, într-o conferinţă de presă la Mamaia.
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El a precizat totodată că legea privind impozitarea bacşişului, eliminată între timp, a
creat un haos total în industria turismului. Oamenii de afaceri din turism cer înfiinţarea
unei agenţii de sprijinire a investitorilor şi o legislaţie simplificată.
Economica.net: Petrom ieftineşte carburanţii, la noapte şi în week-end. Vezi lista
benzinăriilor cu reduceri
Preţul benzinei scade cu 6 bani iar preţul motorinei cu 3 bani. 190 de staţii Petrom vor
practica aceste reduceri
Benzina şi motorina din staţiile Petrom vor fi mai ieftine, în week-end-ul ce urmează,
cu 6 bani, respectiv 3 bani pe litru. Oferta companiei este valabilă de azi, ora 23.00,
până duminică la ora 23.00. Cu 6 bani / litru se va ieftini, faţă de nivelul de azi,
Benzina Standard 95, Extra 99 și GPL iar cu 3 bani / litru se va ieftini Motorina
Standard și Extra.
Zf.ro: Şeful BCE: Avem cele mai bune perspective pentru zona euro din ultimii
şapte ani
Perspectiva economică a zonei euro este cea mai favorabilă din ultimii şapte ani, a
afirmat vineri preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, la o
conferinţă anuală organizată de instituţie, el avertizând însă că reformele structurale
sunt cruciale, transmite CNBC.
"Politica monetară îşi face drum în economie. Creşterea se accelerează. Aşteptările
referitoare la inflaţie şi-au revenit", a spus Draghi la reuniunea BCE din Sintra,
Portugalia.
Şeful BCE a adăugat că acest progres nu înseamnă şi sfârşitul problemelor.
Bursa.ro: ÎNTÂLNIREA CONFINDUSTRIA ROMÂNIA DIN ACEST AN:
Oportunitate de a oferi contribuţii societăţilor afiliate despre guvernanţa
corporatistă
Italia reprezintă ţara cu cele mai multe societăţi prezente în România
Întâlnirea anuală a Confindustria România, cu denumirea "Legal Summit" 2015 Diritto, Governance e Impresa/ Drept, Governance şi Întreprindere, s-a desfăşurat ieri
la Bucureşti.
Evenimentul a fost deschis de preşedintele Confindustria România, Mauro Maria
Angelini, care a declarat faptul că "Legal Summit" reprezintă o oportunitate pentru a
transmite şi pentru a oferi contribuţii utile societăţilor asociate Confindustria România
despre guvernanţă corporatistă şi a explicat faptul că această guvernanţă corporatistă
reprezintă în general o serie de reguli, controale, organisme, structuri prin care o
societate este gestionată, arată un comunicat remis azi redacţiei. Guvernanţa
corporatistă poate reprezenta însă şi un instrument care poate sprijini societăţile deja
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internaţionalizate. Preşedintele Angelini a amintit legea italiană numărul 231 care
poate avea efecte şi asupra societăţilor italiene care îşi desfăşoară activitatea în
străinătate.
Economica.net: Euroweb: veniturile operatorilor telecom din voce și date vor
ajunge la 4.2 mld dolari în 2019
Piața de servicii de voce și date din România va ajunge la valoarea de 4,2 miliarde de
dolari în următorii 5 ani, potrivit estimărilor Euroweb, unul dintre operatorii
internaționali de comunicații ce activează și la noi.
În comparație cu 2014, când încasările au totalizat aproximativ 3,7 miliarde de dolari,
noile produse și servicii lansate de operatorii de telecomunicații în perioada următoare
le vor permite să-și securizeze portofoliile de clienți, să prevină eroziunea prețurilor și
să aibă o creștere procentuală a încasărilor de două cifre, în următorii 5 ani.
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