RAPORT MONITORIZARE
24 aprilie 2015, ora 17:00
Monitorulexpres.ro: Întîlnire de afaceri pentru IMM-uri
Opiniatimisoarei.ro, preluat de realitatea.net: Marca “Made in Banat”, acordata
firmelor din Romania si Serbia participante la un proiect transfrontalier
Economica.net: Santander şi UniCredit au creat una din cele mai importante
companii europene de gestionare a activelor
Agerpres.ro: Peste 150 de angajatori pun la dispoziție aproape 5.600 de posturi la
Bursa locurilor de muncă din Capitală
Mediafax.ro: Hotelierii de la mare: Controalele ANT pe litoral vin foarte târziu şi
sunt inutile
Agerpres.ro: Oficial AMOFM: Accesul la un loc de muncă va fi anevoios atunci
când criteriul principal al candidatului este salariul
Agerpres.ro: Mamaia, cea mai cumpărată destinație de 1 mai, va atrage peste
25.000 de turiști, majoritatea amatori de clubbing
Agerpres.ro: Ponta: E în interesul României și Bulgariei ca Serbia să devină
membră a UE
Economica.net: BT Leasing finanteaza proiecte de eficienta energetica si energie
regenerabila destinate IMM-urilor
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Evz.ro: Marile magazine, acuzate că au început să crească preţurile înainte de
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Mediafax.ro: Peste 38% din drumurile publice din România sunt pietruite şi de
pământ
Ccisv.ro: Invitaţie – Conferinţa Oportunităţi de finanţare dedicate mediului de
afaceri
Agerpres.ro: Premierul bulgar Borisov: Dorința mea e să văd o autostradă din
București spre Sofia și spre Belgrad
Agerpres.ro: Ponta: România și Bulgaria trebuie să intre împreună în Schengen,
nu separat
Adevarul.ro: VIDEO INTERVIU Henri Malosse, şeful EESC: „Nu cred că
România se află în pericolul de a deveni o ţară low cost“
Economica.net: BCE va finanţa creditorii eleni atât timp cât rămân solvabili Mario Draghi
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de peste 8,5 milioane euro pe BVB
Agerpres.ro: GDF Suez își schimbă numele în ENGIE
Economica.net: Unele hipermarketuri vor să crească taxele pentru furnizori
pentru a compensa scăderea TVA - Rompan
Bursa.ro: DOROHOI
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CNADNR doreşte un studiu de fezabilitate pentru centura ocolitoare
Bursa.ro: CNADNR a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al podului
peste Prut la Ungheni
Gandul.info: În ţara cu autostrăzi doar pe hârtie, există trei drumuri de pământ
pe care nu poţi circula fără rovinietă. Care este explicaţia
Evz.ro: Ministerul Finanţelor a mai împrumutat vineri 60 milioane de lei
Hotnews.ro: Piraeus Bank Grecia sterge datoriile clientilor de pana 20.000 de
euro. Decizia nu se refera si la Romania, spune Catalin Parvu, executivul local al
Piraeus
Agerpres.ro: Greenpeace dezaprobă decizia Comisiei Europene de a permite
utilizarea OMG ca produse alimentare și ca furaje
Mediafax.ro: România şi Bulgaria vor crea un centru comun de informaţii
turistice în China
Economica.net: Sindalimenta: Din toamnă ar putea să apară proteste în
industria alimentară. Angajaţii sunt plătiţi foarte prost
Agerpres.ro: Salariile sunt mici în România din cauza economiei firave și a slabei
reprezentări sindicale (sondaj)
Adevarul.ro: Puţin peste o treime din liniile de cale ferată din România sunt
electrificate
Mediafax.ro: Ponta: Guvernul va controla, cu Concurenţa, dacă reducerea TVA
la alimente se reflectă în preţ
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Mediafax.ro: Banca Naţională a Elveţiei: Francul s-ar putea aprecia din cauza
crizei din Grecia
Ccisv.ro: Invitaţie – Conferinţa Oportunităţi de finanţare dedicate mediului de
afaceri
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în parteneriat cu Camera de Comerţ şi
Industrie Neamţ organizează în data de 29 aprilie 2015 la Piatra Neamţ (Central Hotel
Plaza, Sala Millenium), conferinţa intitulată „Oportunităţi de finanţare dedicate
mediului de afaceri în perioada 2014-2020”. Acest eveniment se adresează IMMurilor şi organizaţiilor de sprijin pentru mediul de afaceri şi are ca scop prezentarea
oportunităţilor de finanţare disponibile în perioada 2014-2020.
Monitorulexpres.ro: Întîlnire de afaceri pentru IMM-uri
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri în
colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Braşov va organiza, în data de 27 aprilie,
la sediul Camerei, o întîlnire cu reprezentanţii mediului privat, în vederea comunicării
măsurilor iniţiate de către Guvern pentru sprijinirea sectorului IMM şi a mediului de
afaceri autohton şi identificării problemelor cu care aceştia se confruntă în
desfăşurarea activităţii.
Opiniatimisoarei.ro, preluat d erealitatea.net: Marca “Made in Banat”, acordata
firmelor din Romania si Serbia participante la un proiect transfrontalier
Cu ocazia conferintei de final pentru proiectul “Made in Banat”, Camera de Comert,
Industrie si Agricultura Timisoara a gazduit festivitatea de acordare a diplomelor de
excelenta si a trofeelor pentru semnatarii Pactului de Cooperare Transfrontaliera,
institutiilor/organizatiilor care s-au implicat in implementarea/promovarea proiectului,
firmelor care au participat activ la actiunile proiectului, din Romania si din Serbia.
CCIAT premii made in Banat (6)
Proiectul “Made in Banat” a aparut din nevoia de a sprijini dezvoltarea unei economii
competitive in regiunea transfrontaliera Romania-Serbia. De aceea, acesta a reunit
reprezentanti ai grupurilor tinta care sa colaboreze, sa faca schimb de experienta si
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bune practici, sa creeze instrumente comune pentru a diminua efectele crizei
economice, astfel incat avantajele comparative sa conduca la impactul pe termen lung
al proiectului.
Economica.net: Santander şi UniCredit au creat una din cele mai importante
companii europene de gestionare a activelor
Santander, una dintre cele mai mari bănci din zona euro, a ajuns la un acord cu grupul
italian UniCredit privind combinarea diviziilor de gestionare a activelor, o tranzacţie
care estimează noul grup la aproximativ 5,4 miliarde de euro (5,8 miliarde de dolari),
transmite Reuters.
În urma tranzacţiei va fi creată una din cele mai importante companii de acest tip din
Europa, care va gestiona active de 400 miliarde de euro, scrie Agerpres.
Agerpres.ro: Peste 150 de angajatori pun la dispoziție aproape 5.600 de posturi la
Bursa locurilor de muncă din Capitală
Peste 150 de angajatori își prezintă oferta pentru ocuparea a aproximativ 5.600 de
posturi în cadrul celei de-a 66-a ediții a Bursei locurilor de muncă, organizată, vineri,
la Palatul Copiilor și la Colegiul Economic Viilor din Capitală.
'Este a 66-a ediția Bursei Locurilor de Muncă, respectiv a 21-a ediție a Bursei generale
a locurilor de muncă. Avem o ofertă de 5.571 de locuri de muncă, iar în acest sens am
contactat 5.400 de angajatori și și-au anunțat participarea 154. Ca pondere, oferta de
locuri de muncă este pentru muncitori calificați, cu 3.150 de posturi.
Mediafax.ro: Hotelierii de la mare: Controalele ANT pe litoral vin foarte târziu şi
sunt inutile
Controalele anunţate de Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) pe litoral, cu
câteva zile înainte de începerea sezonului, vin foarte târziu şi sunt inutile, iar
inspectorii nu mai au timp să facă verificări serioase, a declarat agenţiei MEDIAFAX
Nicolae Bucovală, preşedintele patronatului Mamaia.
"Ne surprinde în mod neplăcut poziţia ANT cu câteva zile înaintea sezonului, când se
anunţă patru echipe de inspectori care vin în control pe litoral. Nu ştiu ce ar mai putea
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face acum aceste echipe de control, în condiţiile în care Autoritatea Naţională pentru
Turism nu şi-a făcut simţită prezenţa pe litoral până acum", a spus Bucovală.
Agerpres.ro: Oficial AMOFM: Accesul la un loc de muncă va fi anevoios atunci
când criteriul principal al candidatului este salariul
Unii dintre candidații tineri, și nu numai, care sunt în căutarea unui loc de muncă se
raportează strict la salariu atunci când vor să se angajeze, în acest caz accesul pe piața
muncii fiind destul de anevoios, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Nicoleta
Borțea, purtătorul de cuvânt al Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de
Muncă /AMOFM/ București.
'Ca reprezentant al AMOFM, vă pot spune că toți cei care participă și beneficiază de
serviciile de informare și consiliere sunt îndrumați cum să se prezinte la un interviu.
La momentul în care aplici pentru un loc de muncă trebuie să corelezi profilul
ocupațional cu profilul personal și cu aptitudinile și competențele pe care le ai. De
asemenea, se face recomandarea de a accepta un loc de muncă pentru o intra în sistem,
pentru a demonstra ceea ce pot și, ulterior, să acceadă într-un alt post. Este foarte
adevărat că sunt unii tineri și nu numai care se raportează strict la salariu. Angajatorul
nu va oferi niciodată un salariu mai mic decât cel minim pe economie, dar dacă te
limitezi doar la un astfel de criteriu, atunci accesul la un loc de muncă va fi destul de
anevoios. Important este să demonstrezi ceea ce poți, să te faci cunoscut angajatorului,
să te perceapă la adevărata ta valoare și atunci cu siguranță șansele sunt mult mai mari
de a ocupa un loc de muncă', a explicat Borțea.
Agerpres.ro: Mamaia, cea mai cumpărată destinație de 1 mai, va atrage peste
25.000 de turiști, majoritatea amatori de clubbing
Mamaia este cea mai cumpărată destinație de 1 mai și, conform estimărilor, stațiunea
se va umple în proporție de 80%, cele mai vândute fiind hotelurile din zona centrunord, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Aurelian Marin, președintele Asociației
Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT).
'Anul acesta, vânzările pentru minivacanța de 1 mai vor fi cu 10% mai mari și pentru
că au început mai devreme. De departe, Mamaia este cea mai cumpărată destinație de
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1 mai, cu atât mai mult cu cât toate hotelurile vor fi deschise. Avem deja hoteluri care
sunt pline, altele în curs de umplere. Mai ales în partea de la centru spre nordul
stațiunii. În sudul litoralului turiști mai mulți vor fi în Vama Veche, dar și în Eforie
Nord. Gradul de ocupare nu va fi spectaculos în sudul litoralului, din punct de vedere
al pachetelor cumpărate prin agenții', ne-a precizat Aurelian Marin.
Agerpres.ro: Ponta: E în interesul României și Bulgariei ca Serbia să devină
membră a UE
Premierul Victor Ponta a declarat vineri că este în interesul României și Bulgariei ca
Serbia să devină membră a Uniunii Europene și că atât Sofia, cât și Bucureștiul
sprijină "total și necondiționat" acest proiect.
"Vreau să afirmăm, împreună cu prim-ministrul Borisov, eu, în numele Guvernului
României, sprijinul total și necondiționat pentru efortul și demersul Serbiei de a
deveni membră a Uniunii Europene. Este în interesul Bulgariei și al României ca
Serbia cât mai curând să demareze negocierile, să le finalizeze și să fie alături de noi
în familia europeană", a afirmat Ponta, într-o conferință comună cu premierii sârb și
bulgar, la finalul reuniunii trilaterale la nivel de prim-miniștri care a avut loc la
Craiova.
Economica.net: BT Leasing finanteaza proiecte de eficienta energetica si energie
regenerabila destinate IMM-urilor
BT Leasing, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, sustine proiecte de
eficienta energetica si energie regenerabila destinate IMM-urilor, printr-o linie de
finantare dezvoltata de Uniunea Europeana si de Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare, potrivit unui comunicat al companiei.
Facilitatea face parte din Programul RoSEFF (Facilitatea de Finantare pentru Energie
Durabila), destinat IMM-urilor din tara, pentru folosirea mai eficienta a energiei, scrie
Agerpres.
BT Leasing este prima companie de profil din România inclusa în acest program.
Clientii care primesc aceste finantari beneficiaza, de asemenea, de urmatoarele:
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consultanta tehnica si financiara gratuita, acordare rapida si un grant UE între 10 si
15% din valoarea finantarii, în functie de parametrii proiectului. Grant-ul aduce IMMurilor o reducere semnificativa a cheltuielilor operationale.
Evz.ro: Marile magazine, acuzate că au început să crească preţurile înainte de
scăderea
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Marile magazine sunt bănuite că vor să profite de scăderea TVA
Marile lanţuri de magazine sunt acuzate ca vor să crească preţurile înainte de scăderea
TVA, pentru a putea apoi să-şi ridice profitul. O anchetă jurnalistică realizată de B1
TV a ajuns la concluzia că numai în ultimele două săptămâni mai multe preţuri au
crescut cu până la 30 la sută. EVZ lansează o CAMPANIE CETĂŢENEASCĂ pe
această temă. Dacă şi tu ai constatat că preţurile au crescut în ultimele zile, spune pe
evz.ro despre ce produse este vorba şi la ce magazin au fost schimbate preţurile.
Mediafax.ro: Peste 38% din drumurile publice din România sunt pietruite şi de
pământ
Aproape 40% din drumurile publice din România sunt pietruite şi de pământ şi doar
35,4% sunt modernizate, restul reţelei reprezentând drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare
rutiere, potrivit datelor anunţate vineri de INS, valabile la 31 decembrie 2014.
La finele anului trecut, drumurile publice totalizau 85.362 km, din care 17.272 km
(20,2%) drumuri naţionale, 35.505 km (41,6%) drumuri judeţene şi 32.585 km
(38,2%), drumuri comunale.
Agerpres.ro: Premierul bulgar Borisov: Dorința mea e să văd o autostradă din
București spre Sofia și spre Belgrad
Prim-ministrul bulgar Boyko Borisov a declarat vineri, în cadrul conferinței de presă
comune cu premierii României și Serbiei de la Craiova, că își dorește, în ceea ce
privește infrastructura comună, o autostradă din București către Sofia și Belgrad.
El a afirmat că cele trei țări au o mare șansă să se ocupe de proiecte care să fie în
beneficiul Europei.
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Agerpres.ro: Ponta: România și Bulgaria trebuie să intre împreună în Schengen,
nu separat
Premierul Victor Ponta a declarat vineri că România și Bulgaria trebuie să se integreze
împreună și nu separat în spațiul Schengen.
"Sunt teme concrete, cum este aderarea la spațiul Schengen, unde, mai demult, s-a
spus Bulgariei să intre singură, fără România. Acum se spune României să intre
singură, fără Bulgaria. Eu nu cred în chestiile astea! Eu cred că doar împreună o să
intrăm și în Schengen, doar împreună o să ridicăm Mecanismul de Cooperare și
Verificare, nu așa întâi România și după aceea Bulgaria, sau întâi Bulgaria și după
aceea România", a afirmat premierul român, într-o conferință de presă comună cu
omologii săi bulgar Boiko Borisov și sârb Aleksandar Vucic, după o reuniune
trilaterală la Craiova.
Adevarul.ro: VIDEO INTERVIU Henri Malosse, şeful EESC: „Nu cred că
România se află în pericolul de a deveni o ţară low cost“
24 aprilie 2015, 13:58 deAna StanDevino fan Salvează în arhivă download pdf print
article Henri Malosse, preşedintele EESC FOTO euractiv.com Henri Malosse,
preşedintele Comitetului Economic si Social European (EESC), a discutat cu
jurnalistul Cristian Unteanu despre problemele României la Bruxelles, mai ales din
punctul de vedere al afacerilor. „Nu cred că România – cu creşterea economică pe care
o are, cu poziţia sa geografică, cu trecutul său şi cu sistemul său de învăţământ – se
află în pericolul de a deveni o ţară low cost“, spune Malosse. Henri Malosse, născut la
6 octombrie 1954 în Montpellier, Franţa, este reprezentantul francez al lumii de
afaceri, dar şi cel de-al 30-lea preşedinte al Comitetului Economic şi Social European
(EESC). Într-un interviu acordat jurnalistului Cristian Unteanu, Malosse şi-a exprimat
părerea cu privire la dezvoltarea României din domeniu afacerilor, dar şi despre
situaţia ţării noastre ca membru al Comitetului.
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Economica.net: BCE va finanţa creditorii eleni atât timp cât rămân solvabili Mario Draghi
Creditorii eleni se pot baza în continuare pe finanţarea de urgenţă de la Banca Centrală
Europeană (BCE) atât timp cât rămân solvabili şi au garanţii adecvate, a afirmat vineri
preşedintele BCE, Mario Draghi, la o conferinţă de presă, transmite Reuters.
BCE a majorat la 75,5 miliarde de euro plafonul liniei de finanţare de urgenţă ce poate
fi acordată creditorilor eleni, după ce, la începutul acestui an, instituţia a încetat să mai
accepte obligaţiuni greceşti drept garanţii pentru creditele acordate băncilor
comerciale, ceea ce înseamnă că sarcina finanţării băncilor greceşti a căzut pe Banca
Centrală a Greciei. Cu toate acestea, BCE păstrează controlul, în condiţiile în care
împrumuturile de care băncile greceşti pot beneficia prin intermediul finanţării de
urgenţă (ELA) de la Banca Centrală a Greciei trebuie aprobate de BCE, Agerpres.
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de peste 8,5 milioane euro pe BVB
Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat, în prima parte a
şedinţei de tranzacţionare de astăzi, o lichiditate de 37.747.058,88 lei (8.544.504,81
euro).
În jurul orei 14:30, toţi cei nouă indici ai BVB erau în creştere. Astfel, indicele
BET urca procentual cu 0,77%, până la 7.591,02 puncte, iar indicele BETPlus creştea
cu 0,73%, la 1.115,22 puncte.
Totodată, indicele BET-FI, al celor cinci societăţi de investiţii financiare plus
Fondul Proprietatea, se majora cu 0,11%, către 31.680,7 puncte.
Acţiunile Fondului Proprietatea (simbol FP) se apreciau cu 0,87%, la 0,93
lei/unitate.
Agerpres.ro: GDF Suez își schimbă numele în ENGIE
Șeful GDF Suez, Gerard Mestrallet, a anunțat schimbarea numelui companiei franceze
în ENGIE, pentru a reflecta implicarea în reducerea emisiilor de CO2, transmite UPI.
'Tranziția energetică este mai mult ca niciodată o realitate în care avem responsabilități
și ambiții imense. Pentru a răspunde acestor provocări și pentru a accelera dezvoltarea
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companiei, am decis să dăm grupului o nouă denumire, ENGIE', a afirmat Gerard
Mestrallet.
Economica.net: Unele hipermarketuri vor să crească taxele pentru furnizori
pentru a compensa scăderea TVA - Rompan
Unele hipermarketuri încearcă să renegocieze taxele cu furnizorii pentru a suplini
viitoarele reduceri de preţ, ca urmare a aplicării cotei reduse de TVA la alimente de la
1 iunie, a declarat, vineri, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit,
Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu
'Unele hipermarketuri încearcă să renegocieze taxele cu furnizorii, ceea ce e o
şmecherie aici şi trebuie să nu o acceptăm. Adică ei se afişează că reduc preţul la raft
cu 12% sau cu cât o fi din TVA, iar în schimb cer taxe suplimentare şi majorarea
taxelor existente ca să suplinească această diferenţă. Deja avem două semnale foarte
importante şi o să sesizăm Consiliul Concurenţei şi toate organele statului pentru că nu
este posibil să facă aşa ceva. Ne vom bate serios pe tema aceasta', a spus Aurel
Popescu, prezent la o conferinţă organizată de Federaţia Sindicatelor din Industria
Alimentară.
Bursa.ro: DOROHOI
CNADNR doreşte un studiu de fezabilitate pentru centura ocolitoare
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a
semnat, ieri, contractul de servicii pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate a
centurii ocolitoare a oraşului Dorohoi, arată un comunicat transmis redacţiei.
Contractul a fost câştigat de compania S.C. NV Construct S.R.L. şi se ridică la
valoarea de 360.690 lei fără TVA, cu o durată de implementare de şase luni.
Bursa.ro: CNADNR a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al podului
peste Prut la Ungheni
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA anunţă că în
data de 23.04.2015 a fost semnat contractul de servicii având ca obiect Elaborare
Studiu de fezabilitate pentru "Pod peste Prut la Ungheni".
Pagina 11 din 15

Valoarea totală a acestui contract este de 785.728,51 lei fără TVA, finanţarea fiind
asigurată din Bugetul de Stat.
Contractul a fost atribuit prin licitaţie deschisă operatorului economic S.C. Expert
Proiect 2002 S.R.L, având o durată de implementare de 12 luni de la data de începere
a contractului.
Gandul.info: În ţara cu autostrăzi doar pe hârtie, există trei drumuri de pământ
pe care nu poţi circula fără rovinietă. Care este explicaţia
În România, există în prezent 15 kilometri de drumuri naţionale de pământ, pe care
şoferii sunt obligaţi să circule cu rovinietă. În total, peste 38% din drumurile publice
din ţara noastră sunt pietruite sau de pământ, reiese din datele INS publicate vineri.
România a inaugurat anul trecut 41,6 kilometri de autostrăzi şi are în prezent 683 de
kilometri de autostrăzi. Totuşi, mai bine de o treime din drumurile publice din ţara
noastră sunt drumuri pietruite şi de pământ, potrivit datelor INS.
Evz.ro: Ministerul Finanţelor a mai împrumutat vineri 60 milioane de lei
Ministerul Finanţelor Publice /MFP/ a împrumutat, vineri, 60 de milioane de lei,
suplimentar la licitaţia de joi, când Ministerul a atras de la bănci 400 de milioane de
lei, la un randament de 2,33%, printr-o licitaţie de obligaţiuni de tip benchmark, cu
scadenţa la 24 iunie 2019.
La licitaţia de vineri au participat 5 dealeri primari, iar volumul total al cererii a fost
similar cu cel al ofertei, respectiv 60 de milioane de lei.
Hotnews.ro: Piraeus Bank Grecia sterge datoriile clientilor de pana 20.000 de
euro. Decizia nu se refera si la Romania, spune Catalin Parvu, executivul local al
Piraeus
O stire transmisa vineri inainte de pranz de AFP mentiona ca grecii de la Piraeus Bank
intentioneaza sa stearga datoriile mai mici de 20.000 de euro, facute pentru credite de
consum, lucru confirmat chiar de grupul bancar elen. "Piraeus Bank Romania este
parte a retelei Piraeus Group si isi deruleaza activitatea independent, conform
particularitatilor pietei locale, adoptand politici aliniate obiectivelor generale ale
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bancii. Decizia luata de Piraeus Grecia priveste piata din Grecia si contextul local, de
aceea nu putem comenta in legatura cu acest subiect", a explicat pentru HotNews.ro
Catalin Parvu, CEO Piraeus Bank Romania.
Agerpres.ro: Greenpeace dezaprobă decizia Comisiei Europene de a permite
utilizarea OMG ca produse alimentare și ca furaje
Organizația Greenpeace dezaprobă, vineri, într-un comunicat de presă, decizia
Comisiei Europene (CE) de a permite la nivelul Uniunii Europene (UE) utilizarea
organismelor modificate genetic (OMG) ca produse alimentare și ca furaje.
'Decizia (...) tocmai confirmă că președintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, nu are nicio intenție de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii
săi. Mai mult, el o împinge mai aproape de Statele Unite și de Monsanto. Săptămâna
asta, Juncker și-a încălcat promisiunea de a schimba regulile care permit accesul
organismelor modificate genetic pe piața, chiar dacă majoritatea țărilor membre ale
UE li se opun. Astăzi, el a deschis porțile pentru un nou val de OMG-uri doar pentru a
face pe plac corporațiilor biotehnologice americane și comercianților', declară
Franziska Achterberg, director de politici agricole al Greenpeace UE.
Mediafax.ro: România şi Bulgaria vor crea un centru comun de informaţii
turistice în China
România şi Bulgaria îşi vor acorda sprijin reciproc pentru dezvoltarea de produse
turistice comune, vor diminua cotele de impozit pentru veniturile care se impun prin
stopaj la sursă în scopul evitării dublei impuneri şi vor crea un centru comun de
informaţii turistice în China.
Sistemul de colaborare a fost stabilit, vineri, la Craiova, în şedinţa comună de guvern
a celor două ţări, printr-o serie de documente bilaterale.
Economica.net: Sindalimenta: Din toamnă ar putea să apară proteste în
industria alimentară. Angajaţii sunt plătiţi foarte prost
Sindicaliştii din industria alimentară ar putea să înceapă protestele din toamna acestui
an, una dintre nemulţumiri fiind nivelul mic al salariului, a declarat, vineri,
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'Sindalimenta', Dragoş Frumosu.
'Eu cred că undeva spre toamnă n-am putea aştepta la proteste. Dacă aş spune că în
primăvară ar fi prea devreme, iar vara este în general o perioadă mai liniştită pentru
mişcarea sindicală, dar eu cred că în toamnă vor apare sigur mişcări (n.r. sindicale)
pentru că poţi spune, mai plastic, că a ajuns cuţitul la os', a afirmat Dragoş Frumosu,
la conferinţa de aniversare a 25 de ani de la constituirea unei structuri de tip federativ
a sindicatelor din industria alimentară.
Agerpres.ro: Salariile sunt mici în România din cauza economiei firave și a slabei
reprezentări sindicale (sondaj)
Salariile în România sunt mici din cauza faptului că economia este încă firavă, în
creștere, dar și din cauza faptului că salariații nu sunt bine reprezentați de sindicate,
reiese dintr-un sondaj realizat de CSCI, intitulat 'Naționalism economic românesc'.
Astfel, 77% dintre participații la sondaj sunt total (60%) sau parțial (17%) de acord cu
faptul că angajații români nu sunt bine reprezentați de sindicatele actuale. În același
timp, 58% dintre participanți sunt total de acord că salariile mici sunt cauzate de slaba
dezvoltare a economiei, iar 23% sunt parțial de acord. Aproape trei sferturi dintre
români susțin că salariile mici sunt cauzate de faptul că angajații din România sunt
exploatați de către companiile străine.
Adevarul.ro: Puţin peste o treime din liniile de cale ferată din România sunt
electrificate
Reţeaua de căi ferate de folosinţă publică, în exploatare, a crescut cu 9 kilometri
România avea la sfârşitul anului trecut 10.777 de kilometri de linii de cale ferată de de
folosinţă publică, în exploatare, însă numai 4.029 de kilometri, reprezentând 37,4%
din total, erau electrificare, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de
Statistică (INS). Reţeaua de linii de cale ferată de folosinţă publică, în exploatare, a
crescut în 2014 cu numai 9 kilometri, lungimea celor electrificate menţinându-se.
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Mediafax.ro: Ponta: Guvernul va controla, cu Concurenţa, dacă reducerea TVA
la alimente se reflectă în preţ
Guvernul va verifica, împreună cu Consiliul Concurenţei, din luna iunie, dacă
reducerea TVA la produse alimentare se reflectă şi în preţul la raft şi va folosi toate
pârghiile legale pentru a combate eventuale nereguli, a declarat premierul Victor
Ponta.
"O scădere atât de mare a TVA este imposibil să nu se vadă în preţ. Vom fi foarte
atenţi după 1 iunie", a spus Ponta.
Mediafax.ro: Banca Naţională a Elveţiei: Francul s-ar putea aprecia din cauza
crizei din Grecia
Banca Naţională a Elveţiei (BNE) a avertizat vineri că francul s-ar putea aprecia din
cauza incertitudinilor provocate de criza datoriilor din Grecia, iar instituţia va fi în
continuare pregătită să intervină pentru a nu permite monedei să se întărească prea
mult.
"Aşa cum arată evoluţiile recente, francul elveţian s-ar putea aprecia temporar, ca
reacţie la incertitudinile sporite legate de problema datoriilor Greciei", afirmă
preşedintele băncii centrale, Thomas Jordan, într-o prezentare pregătită pentru
adunarea acţionarilor BNE.
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