RAPORT MONITORIZARE,
26 mai
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Conferința de lansare a Proiectului 'CASE Competențe Antreprenoriale Sociale', la Timișoara
Satmareanul.net: O delegație a Republicii Belarus va efectua o vizită la Satu
Mare
Agerpres.ro: România a obținut de la Comisia Europeană posibilitatea de a
transfera un procentaj mai mare de 3% între axele PNDR
Agerpres.ro: Manolescu (MFP): Noul sistem de redevențe va combina taxa pe
resurse cu un impozit pe profit și deduceri petru investiții
Zf.ro: ZF CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE
Neaga, CNADNR: Sper că în acest an vom inaugura 84 de kilometri de
autostradă
Zf.ro: ZF CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE
Neaga, CNADNR: Vom face o clasificare a firmelor de construcţii; prima formă a
documentului în iunie
Zf.ro: EVENIMENTUL ZF „AGRICULTURA INTRĂ ÎN FEBRA BANILOR
EUROPENI“
Fermierii români: Să transformăm grâul, porumbul sau lucerna în carne şi lapte.
VIDEO
Zf.ro: CÂND CREDITELE ÎN LEI LE VOR DEPĂŞI PE CELE ÎN VALUTĂ
Cursul va fluctua mai mult, iar dobânzile la lei vor fi mai stabile
Zf.ro: Încrederea analiştilor financiari în economia românească a atins un nou
maxim în aprilie
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Zf.ro: Şeful Piraeus Grecia: Vom decide până în 2018 ce facem cu băncile din
România şi Bulgaria
Zf.ro: Subscrierile asigurătorului Allianz-Ţiriac au urcat cu 6% în T1, la 274 mil.
lei
Zf.ro: Teraplast a ratat ajutorul de stat pentru o investiţie de 8 mil. lei
Zf.ro: Deficitul fiscal, în centrul discuţiilor Guvern – FMI, CE
Zf.ro: Aerostar Bacău a tras manşa şi a urcat cu 20% în luna mai
Zf.ro: Pensionarii din pilonul II au obţinut un randament anual de 11% în şapte
ani
Zf.ro: Companiile de petrol şi gaze vor plăti un impozit pe profitul din
exploatare, pe lângă impozitul de 16%
Zf.ro: Banca Transilvania va înlocui 13.000 de POS-uri cu terminale contactless
până la sfârşitul anului
Zf.ro: Dolarul creşte cu 2% într-o singură zi, la 4,05 lei şi atinge maximul ultimei
luni
Zf.ro: Cele mai cumpărate produse în mediul online de români: hainele,
cosmeticele şi electronicele
Zf.ro: Cum s-a schimbat clasamentul celor mai mari jucători din economie pe 80
de industrii în ultimii 10 ani? Urmăriţi emisiunea ZF Live de marţi, 26 mai, de la
ora 12:00, cu Dana Ciriperu, redactor-şef adjunct al Ziarului Financiar
Zf.ro: Ce taxe iau băncile pentru administrarea unui cont curent: între 2,5 lei şi
7,5 lei. O singură bancă din top zece are comision zero pentru acest serviciu
Bursa.ro: BVB a deschis în scădere
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Bursa.ro: Amnistie pentru operatorii online ilegali, contra unei taxe de penalitate
Bursa.ro: ALIN IACOB, DESPRE NEGOCIERILE COLECTIVE PE TEMA
CHF:
"Ne-am întâlnit inclusiv cu preşedintele OTP Bank"
Bursa.ro: BVB
Lichiditate de numai 2,9 milioane de euro
Antena3.ro: Daily Income: Ce ne mai leagă de FMI
Economica.net: E.ON România: Estimăm o creştere a vânzărilor de 6% pe gaze
şi 9% pe electricitate în 2015
Economica.net: E.ON România va monta 150.000 de contoare electrice
inteligente, până în 2017
capital.ro: Cererile de plată pe suprafaţă ale fermierilor, preluate de APIA
Capital.ro : Profitul EximBank a urcat de cinci ori în primul trimestru
Hotnews.ro: Isarescu recomanda bancilor sa publice dobanzile reale la depozite,
nu pe cele nominale. Adica un DAE al depozitelor, similar celui al creditelor
Hotnews.ro: Licitatie de peste 700.000 de euro la Ministerul pentru Societatea
Informationala: Servicii de publicitate si informare pentru proiectul Ro-Net
Hotnews.ro: Asociatia marilor retaileri ii acuza pe parlamentarii care vor sa
inchida supermarketurile in week-end ca promoveaza interesele proprietarilor de
piete
Hotnews.ro: Banii europeni pentru afacerile mici si mijlocii in agricultura.
Domeniile si sumele tintite de fermieri
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Adevarul.ro : Delegaţia FMI pleacă, temele nefăcute rămân. Ce restanţe au
ministerele pentru următoarea misiune a Fondului
Adevarul.ro: Topul celor mai ieftine credite de nevoi personale în lei
Adevarul.ro: Managerii firmelor din industrie: Activitatea a stagnat în aprilie,
aşteptările continuă să scadă
Agerpres.ro: Vinurile de Cotnari, premiate la Concours Mondial de Bruxelles
Capital.ro: Biriş: În prima fază, reducerea TVA nu se va vedea integral la raft
Oradesibiu.ro: VIDEO Dialog arogant între președintele Camerei de Comerț din
Sibiu și jurnaliști, la o conferință de presă
Agerpres.ro: Premierul Victor Ponta participă marți, la Tirana, la Summitul
Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est
Mediafax.ro: STUDIU: Ritmul rapid de acumulare a averilor va încetini din
cauza creşterii economice mai lente
Jurnalul.ro: Blocaj pe piaţa laptelui. Hârtiile, mai scumpe decât marfa vândută
Economica.net: Volksbank a programat peste 80% dintre clienţii cu credite în
franci elveţieni pentru conversie
Economica.net: Ce acţiuni de la Bursa din Bucureşti nu vor lua vacanţă în
această vară
Hotnews.ro: Nuclearelectrica vrea sa achizitioneze servicii juridice de 1,8
milioane de euro, fara TVA, pentru proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda
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Agerpres.ro: Rata șomajului la nivel național a fost în aprilie de 5,12%, în
scădere cu 0,25 pp
Agerpres.ro: Excedentul bugetar a urcat la 0,85% din PIB, după primele patru
luni
Agerpres.ro: Iohannis: Este vitală transformarea agriculturii românești într-o
sursă reală de dezvoltare economică
Agerpres.ro: România a fost obligată de CEDO la plata a 55 de milioane de euro
în ultimii 20 de ani
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de aproximativ 9 milioane lei pe BVB
Ziare.com: Ce se intampla cu sectorul energetic din Romania?
Agerpres.ro: Daniel Constantin: România ar trebui să aloce în fiecare an un
procent din PIB pentru refacerea sistemului de irigații
Hotnews.ro: Peste 170 de persoane din Mehedinti, din care 68 de la CE Oltenia,
vor fi disponibilizate incepand cu 1 iunie
Agerpres.ro: Ponta: Este interesul UE și al țărilor din regiune să grăbească
negocierile de aderare pentru a avea o perspectivă clară
Economica.net: Borza: Hidroelectrica va rămâne în insolvenţă şi în acest an
Capital.ro: Ministrul Agriculturii: În luna iunie vom putea lansa toate măsurile
de finanţare din noul PNDR
Economica.net: Cocktail Holidays lansează primul charter spre Iordania, cu
sejururi la Marea Roşie şi Marea Moartă
Capital.ro: Ichim (EximBank): Legea de înfiinţare a Băncii de Dezvoltare va fi
curând pe masa Guvernului
Pagina 5 din 22

Zf.ro: Preşedintele CNAS: Taxa clawback poate să scadă cu până la 5% odată cu
reducerea preţurilor la medicamente
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Conferința de lansare a Proiectului 'CASE Competențe Antreprenoriale Sociale', la Timișoara
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în calitate de partener coordonator,
organizează în data de 29 mai 2015, cu începere de la ora 1100, în Sala C.E.D.O. a
sediului CCIAT din P-ța Victoriei nr.3, conferința de lansare a Proiectului 'CASE Competențe Antreprenoriale Sociale', cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 6 'Promovarea incluziunii sociale', Domeniul major de intervenție 6.1
'Dezvoltarea economiei sociale'.
Satmareanul.net: O delegație a Republicii Belarus va efectua o vizită la Satu
Mare
Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Satu Mare va fi miercuri, 27 mai,
începând cu ora 16.00, gazda Forumului Economic Satu Mare-Belarus, eveniment
organizat cu ocazia vizitei oficiale a delegației Republicii Belarus în orașul nostru.
Evenimentul are ca scop promovarea economiei Belarusului și a rezultatelor
cooperării cu România, precum și stabilirea de contacte directe între întreprinzători
din Republica Belarus și firme sătmărene.
Agerpres.ro: România a obținut de la Comisia Europeană posibilitatea de a
transfera un procentaj mai mare de 3% între axele PNDR
România a obținut de la Comisia Europene posibilitatea de a transfera mai mult de 3%
între axele de finanțare ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 2013, astfel încât rata de absorbție a fondurilor europene ar putea depăși 95%, a
anunțat luni secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, George Turtoi.
Agerpres.ro: Manolescu (MFP): Noul sistem de redevențe va combina taxa pe
resurse cu un impozit pe profit și deduceri petru investiții
Noul sistem de redevențe, care trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016, va fi
construit pe un mecanism format din taxa pe resursele naturale, un impozit pe profit
generat de creșterea prețurilor pe piață și o serie de deduceri pentru investițiile
realizate în domeniu, a declarat luni secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice,
Dan Manolescu, în cadrul unei conferințe de profil."
România trebuie să creeze un sistem care să îi permită să obțină din această zonă o
cotă a taxelor similară cu cea din statele cu resurse asemănătoare. Piața așteaptă un
sistem care să ofere predictibilitate pe un termen mai lung și să asigure colectarea unor
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sume comparabile cu ceea ce se obține în alte state. Suntem în proces de a stabili acest
mecanism care să combine avantajele sistemului de redevențe care asigură stabilitatea
colectării unui flux constant de sume la buget cu flexibilitatea pe care un mecanism de
impozitare a profitului o conferă pentru a capta acele creșteri de preț care, în această
zonă a resurselor naturale, în ultimii ani sunt destul de frecvente și în amplitudini mari
și, în același timp, să permită și o flexibilitate a investițiilor de care operatorii
economici au nevoie", a explicat Dan Manolescu.
Zf.ro: ZF CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE
Neaga, CNADNR: Sper că în acest an vom inaugura 84 de kilometri de
autostradă
La sfârşitul acestui an, cu puţină şansă, sper că vom putea da în trafic maximum 84
kilometri de autostradă, a declarat miercuri Narcis Neaga, directorul general al
CNADNR în conferinţa ZF Construction & Infrastructure.
"Nu aş putea spune că 2015 e un an mai bun sau mai puţin bun ca 2014, pentru că
numărul de autostrăzi sunt în derulare, cu plusuri şi minusuri pe fiecare contract. La
anul avem speranţe că vor fi gata tronsoanele de autostrăzi vor fi gata"
Zf.ro: ZF CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE
Neaga, CNADNR: Vom face o clasificare a firmelor de construcţii; prima formă a
documentului în iunie
CNADNR va realiza o clasificare a firmelor de construcţii, precum şi a consultanţilor
şi a proiectanţilor, iar o primă formă a acestei inţiative va fi prezentată în luna iunie, a
declarat Narcis Neaga, directorul genral al CNADNR, la conferinţa ZF Construction
& Infrastructure.

Zf.ro: EVENIMENTUL ZF „AGRICULTURA INTRĂ ÎN FEBRA BANILOR
EUROPENI“
Fermierii români: Să transformăm grâul, porumbul sau lucerna în carne şi lapte.
VIDEO
Agricultura, o piaţă de aproape 17 mld. euro, dar cu potenţial de dublare, este prinsă în
hora producţiei şi comerţului de materii prime pentru că zootehnia este în declin, iar
numărul de animale rămâne la jumătate faţă de acum 25 de ani.
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Fermierii români prezenţi ieri la evenimentul ZF „Agricultura intră în febra banilor
europeni“ afirmă că România poate deveni o putere agricolă doar dacă transformă
grâul şi porumbul prin creşterea animalelor în lapte şi carne.
În opt ani de prezenţă în UE, România a pierdut 0,7 milioane de capete de bovine şi
1,6 milioane de porcine.
Zf.ro: CÂND CREDITELE ÎN LEI LE VOR DEPĂŞI PE CELE ÎN VALUTĂ
Cursul va fluctua mai mult, iar dobânzile la lei vor fi mai stabile
Piaţa valutară autohtonă ar putea să arate în anii următori altfel decât a fost percepută
în ultimele decenii, fiind posibil să vedem o volatilitate mai ridicată a cursului de
schimb, în funcţie de apariţia unor tensiuni externe sau interne, odată ce creditarea în
lei va deveni majoritară.
Creşterea stocului creditelor în moneda naţională la peste 50% din total ar putea să
determine diminuarea senzitivităţii BNR la deprecierea leului. Pe de altă parte, vom
asista la stabilitatea dobânzilor în lei, cu impact asupra stimulării creditării în lei,
consideră unii analişti. Ponderea creditelor în lei urmează să egaleze în acest an
ponderea împrumuturilor în valută, iar anul viitor ar putea să devină majoritară,
potrivit estimărilor BNR. Iar pe măsură ce ponderea creditului în valută scade, şi
atenţia băncii centrale acordată cursului se va diminua. În anii de boom creditarea în
valută a explodat ajungând la o pondere de circa 60% din total, iar BNR nu putea să
facă abstracţie de evoluţia cursului, ceea ce s-a şi întâmplat.
Zf.ro: Încrederea analiştilor financiari în economia românească a atins un nou
maxim în aprilie
Încrederea analiştilor financiari în economie a continuat să crească în aprilie, pentru a
treia lună consecutiv, atât în ceea ce priveşte condiţiile actuale din economie, cât şi
aşteptările viitoare. Astfel, indicatorul de încredere macroeconomică al CFA România
ajuns la maximul istoric de 70,7 puncte, în urcare cu 2,6 puncte.
Ambele componente ale indicatorului de încredere – condiţiile actuale şi aşteptările –
sunt la cel mai înalt nivel de când este el calculat, din 2011. Indicatorul condiţiilor
curente a fost în aprilie de 58,8 puncte, în urcare de la 53,8, iar componenta care
reflectă aşteptările s-a situat la 76,1 puncte, faţă de 75,2 în luna martie.
Zf.ro: Şeful Piraeus Grecia: Vom decide până în 2018 ce facem cu băncile din
România şi Bulgaria
Anthimos Thomopoulos, şeful Piraeus Bank Grecia, va decide până în 2018 ce face cu
operaţiunile din România şi din Bulgaria, scrie Financial Times. Declaraţiile au fost
făcute în contextul în care Piraeus a vândut subsidiara din Egipt către al şaptelea grup
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bancar kuweitian pentru 150 mil. euro, ca parte a expansiunii regionale a băncii din
Kuweit.

Zf.ro: Subscrierile asigurătorului Allianz-Ţiriac au urcat cu 6% în T1, la 274 mil.
lei
Allianz-Ţiriac, cea mai mare companie de pe piaţa asigurărilor generale şi a cincea pe
segmentul asigurărilor de viaţă, a înregistrat în primul trimestru al anului subscrieri
totale (din asigurări generale şi de viaţă) de 274,4 milioane lei, în creştere cu 6% faţă
de aceeaşi perioadă a anului trecut. Acesta este al şaptelea trimestru consecutiv în care
subscrierile asigurătorului au crescut, se arată într-un comunicat al companiei.
Zf.ro: Teraplast a ratat ajutorul de stat pentru o investiţie de 8 mil. lei
Cererea de ajutor de stat depusă de producătorul de profile din PVC Teraplast Bistriţa
(simbol bursier TRP) a fost respinsă. Compania dorea ca statul să sprijine cu 442.000
de lei un proiect de dezvoltare a capacităţii de producţie cu o valoare totală de 8,6
milioane de lei.
Potrivit proiectului depus de companie pentru obţinerea de ajutor de stat, Teraplast
Bistriţa promitea crearea a 15 locuri de muncă. Încă de acum câteva săptămâni însă
reprezentanţii producătorului de profiluri din PVC afirmau că sunt pesimişti cu privire
la şansele de a fi eligibili.
Zf.ro: Deficitul fiscal, în centrul discuţiilor Guvern – FMI, CE
Delegaţia comună a FMI şi Comisiei Europene îşi încheie astăzi misiunea tehnică în
România ce a avut drept principal scop examinarea impactului pe care reducerile de
taxe prevăzute în proiectul noului cod fiscal le va avea asupra conturilor de venituri şi
de cheltuieli ale statului.
Reprezentanţii misiunii nu vor explica public concluziile la care au ajuns sau
recomandările ce le fac, însă se va afla pentru că reprezentantul Comisiei se va întâlni
cu presa într-o sesiune „informală“. Este aşteptat ca acesta să explice ce înseamnă
„măsurile compensatorii“ pe care Bruxelles-ul le cere guvernului în schimbul
reducerii taxelor.
Zf.ro: Aerostar Bacău a tras manşa şi a urcat cu 20% în luna mai
Acţiunile producătorului de componente pentru avioane Aerostar Bacău (simbol
bursier ARS) afişează un plus de aproape 20% de la începutul lunii mai, avansul
titlurilor fiind susţinut de rezultatele financiare pozitive raportate după primele trei
luni.
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Aerostar, în mod normal una dintre acţiunile din eşalonul doi al bursei, a câştigat doar
în luna mai 54 milioane de lei în plus la capitalizarea bursieră, după ce a anunţat
majorarea cu 33% a afacerilor şi un avans de 46% al profitului net în primul trimestru,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
Zf.ro: Pensionarii din pilonul II au obţinut un randament anual de 11% în şapte
ani
Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au obţinut în şapte ani de la lansare
un câştig net de 4,48 mld. lei (circa 1 mld. euro) pentru cei peste 6,3 milioane de
români care contribuie în sistem, reprezentând un randament mediu anualizat de
10,93%, potrivit datelor APAPR.
Zf.ro: Companiile de petrol şi gaze vor plăti un impozit pe profitul din
exploatare, pe lângă impozitul de 16%
Guvernul va trimite Parlamentului, în septembrie, un proiect de lege privind
redevenţele în sectorul petrolului şi gazelor, care va include şi un impozit pe profitul
din exploatare şi deduceri pentru investiţii, a declarat luni Dan Manolescu, secretar de
stat în Ministerul Finanţelor.
Zf.ro: Banca Transilvania va înlocui 13.000 de POS-uri cu terminale contactless
până la sfârşitul anului
Ingenico Group, liderul global în sisteme de plată, a anunţat că va schimba pentru
Banca Transilvania, a treia instituţie de credit de pe piaţa locală, 13.000 din aparatele
POS din reţeaua actuală cu terminale contactless până la finele acestui an, potrivit
unui comunicat al companiei. „Acest contract va întări poziţia pe care Ingenico Group
o are pe piaţa din România şi va demonstra abilitatea noastră de a sprijini clienţii mari
să-şi dezvolte soluţiile de plată“, a spus Luciano Cavazzana, director pentru Europa de
Est şi Africa al Igenico Group. Banca Transilvania a intrat în primăvara anului trecut
pe nişa cardurilor contactless, fiind astfel ultima bancă care adoptă această măsură. În
prezent, BT are în portofoliu 150.000 de carduri contactless şi o reţea de circa 2.800
de terminale POS cu funcţie contactless. Reţeaua de acceptare a cardurilor de tipul
contactless a început să se dezvolte abia în ultimele luni şi a ajuns la circa 12% din
totalul POS-urilor instalate de bănci la comercianţi. Astfel, deţinătorii de carduri
contactless le utilizează de obicei tot ca pe cele standard, respectiv prin introducerea în
cititorul POS şi tastarea codului PIN, ceea ce elimină astfel avantajul rapidităţii plăţii.
Zf.ro: Dolarul creşte cu 2% într-o singură zi, la 4,05 lei şi atinge maximul ultimei
luni
Dolarul american a crescut ieri cu 1,97%, respectiv opt bani, faţă de şedinţa
precedentă şi a atins astfel 4,05 lei, cel mai ridicat nivel din ultima lună. Pe 27 aprilie,
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BNR anunţa un curs de 4,07 lei. „Vineri seara, dolarul s-a întărit faţă de celelalte
monede majore pe seama anunţului privind IPC în SUA şi a declaraţiilor şefei FED că
ratele vor creşte încă din acest an“, scriu economiştii Piraeus Bank într-un raport.
Referinţa anunţată de BNR pentru un euro a crescut uşor la 4,44 lei, în timp ce francul
elveţian a crescut cu doi bani.
Zf.ro: Cele mai cumpărate produse în mediul online de români: hainele,
cosmeticele şi electronicele
Aproximativ 31% din români au făcut în ultimul an achiziţii pe internet, cele mai
căutate şi vândute produse în mediul online fiind hainele, cosmeticele şi electronicele,
potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare de piaţă GfK. „Hainele,
cosmeticele sau produsele şi serviciile IT şi electronice sunt cele mai achiziţionate
bunuri în mediul online. În acelaşi top regăsim şi electrocasnicele sau cărţile”, a
declarat Andreea Coca, Digital Market Intelligence Consultant GfK România.
Românii cumpără de asemenea într-o proporţie ridicată şi pachete turistice de pe
internet sau aleg să comande online mâncare de la restaurante.
Zf.ro: Cum s-a schimbat clasamentul celor mai mari jucători din economie pe 80
de industrii în ultimii 10 ani? Urmăriţi emisiunea ZF Live de marţi, 26 mai, de la
ora 12:00, cu Dana Ciriperu, redactor-şef adjunct al Ziarului Financiar
Cum s-a schimbat clasamentul celor mai mari jucători din economie pe 80 de industrii
în ultimii 10 ani? Urmăriţi emisiunea ZF Live de marţi, 26 mai, de la ora 12:00,
cu Dana Ciriperu, redactor-şef adjunct al Ziarului Financiar, despre topul celor mai
mari jucători din Economie, la 10 ani de la lansare.
Urmăriţi emisiunea ZF Live aici de la ora 12:30
Zf.ro: Ce taxe iau băncile pentru administrarea unui cont curent: între 2,5 lei şi
7,5 lei. O singură bancă din top zece are comision zero pentru acest serviciu
Băncile percep, în medie, 2,5 lei pe lună pentru administrarea conturilor curente ale
persoanelor fizice, însă în cazul unor instituţii de credit costurile lunare ajung chiar şi
la 7,5 lei. Spre exemplu, Unicredit Ţiriac Bank, una dintre primele cinci bănci locale
în funcţie de active, percepe clienţilor persoane fizice 7,5 lei pe lună pentru
administarea contului curent, în timp ce în cazul BCR şi BRD, cele mai mari două
bănci locale, costurile ajung la 4,5 lei, respectiv 4,2 lei, potrivit datelor de pe site-urile
băncilor.
Bursa.ro: BVB a deschis în scădere
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de tranzacţionare de
astăzi.
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Indicele BET, al celor mai lichide zece acţiuni, scade cu 0,12%, fiind cotat la
7.442,93 puncte şi, de asemenea, indicele BET Plus se depreciază cu 0,11%, la
1.094,1 puncte.
Totodată, BET-FI, indicele celor cinci societăţi de investiţii financiare plus Fondul
Proprietatea, coboară cu 0,32%, atingând valoarea de 31.182,5 puncte.
Bursa.ro: Amnistie pentru operatorii online ilegali, contra unei taxe de penalitate
Companiile de jocuri online care au operat în mod ilegal, până acum, pe piaţa noastră,
vor beneficia de o aministie din partea statului, dacă vor achita o taxă de penalitate,
după cum a spus, ieri, Odeta Nestor, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de
Noroc (ONJN), în cadrul unui seminar pe această temă.
Bursa.ro: ALIN IACOB, DESPRE NEGOCIERILE COLECTIVE PE TEMA
CHF:
"Ne-am întâlnit inclusiv cu preşedintele OTP Bank"
OTP Bank refuzase, iniţial, tratativele colective cu debitorii
* Reprezentanţii clienţilor cu credite în franci elveţieni au avut întâlniri cu toate
cele şapte bănci invitate la discuţii
Reprezentanţii clienţilor cu credite în franci elveţieni (CHF) au încheiat şirul
primelor întâlniri cu toate cele şapte bănci pe care le-au invitat la discuţii, după cum
ne-a spus Alin Iacob, preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii
Financiare (AURSF).

Bursa.ro: BVB
Lichiditate de numai 2,9 milioane de euro
Bursa de Valori Bucureşti a închis în scădere uşoară şedinţa de tranzacţionare de ieri,
schimburile însumând numai 12,9 milioane lei (2,9 milioane de euro).
Doar trei emitenţi au reuşit să aibă rulaje peste pragul de un milion de lei pe piaţa
regular, într-o zi în care pieţele din Statele Unite au fost închise pentru Ziua Soldaţilor
Americani.
Schimburile cu acţiuni au totalizat 12,77 milioane de lei (2,87 milioane de euro),
iar cele cu obligaţiuni, 10.425,05 lei (2.342 euro).
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Antena3.ro: Daily Income: Ce ne mai leagă de FMI
Adrian Măniuţiu şi Dragoş Frumosu, Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Industria
Alimentară, au discutat la "Daily Income" despre concluziile vizitei delegaţiei FMI în
România, vizită care se apropie de final.
"Putem anticipa foarte multe dintre concluzii, temele erau foarte clare. Voiau să se uite
peste toată această reformă de relaxare fiscală, rămâne să vedem ce va fi cu acordul
care va expira" a spus Adrian Măniuţiu.
Economica.net: E.ON România: Estimăm o creştere a vânzărilor de 6% pe gaze
şi 9% pe electricitate în 2015
E.ON România estimează pentru acest an o creştere cu 6% a vânzărilor pe sectorul de
gaze naturale şi cu 9% pe cel de energie electrică, a declarat luni Frank Hajdinjak,
director general al E.ON România, la o conferinţă de presă.
'Estimăm vânzări mai mari cu 9% pe segmentul de electricitate şi cu 6% pe gaze
naturale. Volume mai mari înseamnă o cifră de afaceri mai mare, dar în ceea ce
priveşte profitul nu vedem un impact major pentru că avem o tăiere a ratei de
reglementare a rentabilităţii aşa că nu vedem o creştere în ceea ce priveşte profitul', a
spus Frank Hajdinjak.
Economica.net: E.ON România va monta 150.000 de contoare electrice
inteligente, până în 2017
E.ON România va monta 150.000 de contoare inteligente consumatorilor din aria sa
de distribuţie pana in 2017. Cu cele 100.000 de contoare montate deja, compania
germana va ajunge, peste 2 ani, la un numar de 250.000 de contoare montate.
capital.ro: Cererile de plată pe suprafaţă ale fermierilor, preluate de APIA
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va prelua, din 26 mai, toate
cererile de plată pe suprafaţă ale fermierilor.
APIA le va prelua inclusiv pe suport de hârtie, în prezent fiind digitalizată şi pregătită
pentru depunerea cererilor o suprafaţă de 3,613 milioane de hectare, care aparţine unui
număr de 116.733 fermieri, informează Agerpres.
Capital.ro : Profitul EximBank a urcat de cinci ori în primul trimestru
EximBank consemnează în primul trimestru din 2015 un profit net de aproape 35 de
milioane de lei, de cinci ori mai mare comparativ cu cel înregistrat în perioada
similară din 2014, potrivit datelor companiei.
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În primul trimestru al anului, venitul net bancar al EximBank a urcat cu 45% faţă de
intervalul similar din 2014, până la 59,8 milioane de lei, evoluţie susţinută de creşterea
venitului net din dobânzi şi de evoluţia pozitivă a veniturilor obţinute din
tranzacţionarea titlurilor de stat.
Hotnews.ro: Isarescu recomanda bancilor sa publice dobanzile reale la depozite,
nu pe cele nominale. Adica un DAE al depozitelor, similar celui al creditelor
"Ar trebui sa obisnuim publicul cu date nete si sa publicam rata reala a dobanzii nu
cea nominala, pentru ca publicul intelege mai usor asa. Daca unii deponenti sunt
nemultumiti de scaderea veniturilor aduse de dobanzile bancare, eu cred ca ar trebui sa
se uite la dobanda reala, nu la cea nominala. Politica de comisioane a bancilor trebuie
sa evite descurajarea economisirii. Aceste comisioane sunt inca mari. Sa taxezi cu 1%
o operatiune bancara e mult si fac cu aceasta ocazie un indemn la realism. Am ajuns
cu dobanzile la nivel european, trebuie sa reducem si comisioanele la nivel european,
a spus marti Guvernatorul BNR Mugur Isarescu la o dezbatere bancara.
Practic, Isarescu recomanda afisarea unui DAE (dobanda anuala efectiva) si in cazul
depozitelor, ca si in cel al creditelor, idee care a aparut inca din 2007.

Hotnews.ro: Licitatie de peste 700.000 de euro la Ministerul pentru Societatea
Informationala: Servicii de publicitate si informare pentru proiectul Ro-Net
documente
Publicitate pentru Ro-Net
Ministerul pentru Societatea Informationala (MSI) a demarat o licitatie deschisa
pentru achizitia de servicii de informare si publicitate pentru proiectul Ro-Net, de
peste 85,6 milioane de euro, care vizeaza crearea unei infrastructuri de internet de
banda larga in 783 de localitati defavorizate din tara. Contractul de publicitate are o
valoare estimata cu TVA de 3,1 milioane lei (peste 700.000 de euro), potrivit unui
anunt publicat sambata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Vezi in
articol cum vrea Ministerul sa promoveze proiectul Ro-Net.
Hotnews.ro: Asociatia marilor retaileri ii acuza pe parlamentarii care vor sa
inchida supermarketurile in week-end ca promoveaza interesele proprietarilor de
piete
Asociatia supermarketurilor spune ca, sub motivul sprijinirii producatorilor locali, se
promoveaza proiecte de lege fara legatura cu o economie libera, menite sa deturneze
consumul catre proprietarii de piete unde comertul este in proportie covarsitoare
nefiscalizat.
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“Cea mai mare surpriza sau, mai bine zis, stupefactie ne-a fost provocata de usurinta
cu care, sub pretextul sprijinului acordat producatorilor locali, s-au promovat concepte
si initiative care nu numai ca nu au nimic de-a face cu existenta unei piete libere si
concurentiale, dar in subsidiar urmaresc sa deturneze o parte a consumului catre
proprietarii pietelor unde cvasi-totalitatea operatiunilor comerciale este nefiscalizata”,
se scrie intr-un comunicat de presa al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din
Romania (AMRCR).
Hotnews.ro: Banii europeni pentru afacerile mici si mijlocii in agricultura.
Domeniile si sumele tintite de fermieri
Fermierii romani cu afaceri mici si mijlocii au la dispozitie fonduri europene in
diferite sectiuni ale noului Program National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020.
StartupCafe s-a interesat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) cati
bani sunt disponibili si pentru ce obiective in noul PNDR, comparativ cu vechiul
program care se finalizeaza anul acesta.
Adevarul.ro : Delegaţia FMI pleacă, temele nefăcute rămân. Ce restanţe au
ministerele pentru următoarea misiune a Fondului
Andrea Schaechter, şefa misiunii FMI în România, a dat încă o dovadă de răbdare în
negocierile cu Guvernul de la Bucureşti FOTO AP Privatizarea CFR Marfă, arieratele
din domeniul transporturilor, restructurările din sistemul energetic, liberalizarea pieţei
de gaze şi schimbările din Codul Fiscal sunt la fel de neclare şi acum, ca şi la sosirea
delegaţiei tehnice care a vizitat România în perioada 19-26 mai. O misiune tehnică a
FMI, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale îşi încheie astăzi misiunea întreprinsă la
Bucureşti începând din 19 mai. Membrii delegaţiei veniseră aici pentru discuţii de
nivel tehnic privind reformele prevăzute în Codul Fiscal, inclusiv reducerea TVA, dar
şi pentru a dezbate planul de măsuri de reformă în economie şi celelalte angajamente
prevăzute în programul cu instituţiile financiare internaţionale. La sosire, oficialii
aveau pe masă restanţe destul de dificile, rămase după misiunea de la începutul anului,
la care s-au adăugat intenţiile Guvernului de a schimba Codul Fiscal într-o manieră
riscantă pentru bugetul de stat. Acum, la plecare, aceleaşi teme rămân în suspans,
niciunul dintre capitolele de negociere nefiind tranşat.
Adevarul.ro: Topul celor mai ieftine credite de nevoi personale în lei
Doar câteva bănci oferă în prezent împrumuturi de consum în moneda naţională cu
dobânzi anuale efective (DAE) mai mici de 10% pe an, iar asta în cazul în care
solicitantului îi sunt livrate veniturile într-un cont deschis la respectiva instituţie
bancară. Băncile au redus dobânzile la creditele de nevoi personale în lei în urma
tăierilor repetate aplicate de Banca Naţională a României dobânzii-cheie, însă doar
câteva bănci oferă în prezent astfel de împrumuturi cu dobânzi anuale efective (DAE)
mai mici de 10% pe an. Costuri mai mici pot fi obţinute la creditele de nevoi
personale de persoanele care îşi încasează salariul într-un cont curent deschis la banca
de la care se solicită împrumutul.
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Adevarul.ro: Managerii firmelor din industrie: Activitatea a stagnat în aprilie,
aşteptările continuă să scadă
Activitatea din industrie a stagnat în aprilie, după o creştere puternică în luna
anterioară, iar pentru următoarele şase luni aşteptările continuă să scadă uşor,
managerii firmelor din sector negăsind suficiente motive de optimism, potrivit
Barometrului Industrial, realizat de IRSOP şi SNSPA Facultatea de Management. „O
posibilă explicaţie este o uşoară scădere a cererii. Stocurile ne dau un indiciu. În
aprilie, stocurile au crescut. Indexul a fost 54 faţă de 51 în martie. Când stocurile cresc
mai mult decât comenzile noi, de obicei industria încetineşte. O altă explicaţie ar
putea fi creşterea costurilor de producţie.
Agerpres.ro: Vinurile de Cotnari, premiate la Concours Mondial de Bruxelles
Vinurile produse de compania SC Cotnari SA își mai adaugă în palmares încă trei
medalii obținute la ediția de vară a concursului mondial de la Bruxelles.
Vinul Grasă de Cotnari 1984 a fost premiat cu medalia de aur la "Concours Mondial
de Bruxelles", iar Tămâioasa Românească 2014 a primit medalia de argint.
Capital.ro: Biriş: În prima fază, reducerea TVA nu se va vedea integral la raft
Viitorul TVA sună bine, nu numai din punct de vedere al diminuării evaziunii fiscale,
ci şi din punct de vedere al cotei standard care va fi redusă la 20%, a afirmat marţi
consultantul fiscal Gabriel Biriş, în cadrul unei conferinţe de specialitate.
,,Evaziunea nu afectează numai bugetul, ci şi concurenţa între companii. Nu putem
concura cu cei care fură TVA şi plătesc oamenii la negru. Chiar dacă, într-o primă
fază, reducerea semnificativă a TVA nu se va vedea integral la raft, eu am încredere că
economia de piaţă va ajusta, încet, încet, lucrurile. Trebuie să ştim că atunci când TVA
a crescut de la 19% la 24%, creşterea nu s-a văzut integral la raft, unde o parte a fost
preluată de comercianţi. Creşterea s-a văzut însă integral la factura de utilităţi. E de
aşteptat ca în prima fază de scăderea TVA la 9% să beneficieze producătorii, în special
cei din industria cărnii unde evaziunea a fost şi este, în continuare, mare', a explicat
avocatul Gabriel Biriş care a participat la conferinţa "Fiscalitate pentru o Românie
Durabilă' organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Oradesibiu.ro: VIDEO Dialog arogant între președintele Camerei de Comerț din
Sibiu și jurnaliști, la o conferință de presă
http://952807652.r.cdn77.net/wp-content/uploads/2015/05/iordanescu-eugen.jpg?
9b85efPreședintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură din Sibiu s-a arătat

deranjat de anumite întrebări și interpelări ale jurnaliștilor prezenți la conferința de
presă care a avut ca temă Conferinta Internationala „Oportunitati de investitii in
judetul Sibiu – Valoare adaugata afacerii tale”.
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Eugen Iordănescu s-a arătat deranjat de doleanțele jurnaliștilor prezenți la o conferință
de presă avută loc marți la sediul Consiliului Județean Sibiu. Iordănescu a răbufnit în
momentul în care o jurnalistă a cerut detalii despre modul în care companiile din Sibiu
pot participa la Conferinta Internationala „Oportunitati de investitii in judetul Sibiu –
Valoare adaugata afacerii tale”.
În loc să răspundă direct întrebărilor și să aducă detalii concrete, Iordănescu a trecut
peste orice amabilitate și s-a rățoit către jurnaliști. ”Ati încălcat protocolul de
conferință de presă de 42 de ori. Hai să nu facem un dialog de genul un jurnalist preia
conducerea conferinței de presă și pune pe toată lumea la punct și explică ce are de
făcut. (..)”, a spus Iordănescu.
Agerpres.ro: Premierul Victor Ponta participă marți, la Tirana, la Summitul
Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est
Prim-ministrul Victor Ponta va participa marți, la Tirana, la Summitul Procesului de
Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), la nivel de șefi de stat și guvern,
informează Biroul de presă al Guvernului, care adaugă că premierul va fi însoțit de
ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.
Mediafax.ro: STUDIU: Ritmul rapid de acumulare a averilor va încetini din
cauza creşterii economice mai lente
Creşterea rapidă a averilor din ultimii 20 de ani, când 917 oameni de afaceri au
acumulat 3.600 miliarde dolari, va încetini în următoarele două decenii, pe fondul
creşterii economice mai lente în statele emergente şi a măsurilor de atenuare a
inegalităţilor, potrivit unui studiu al UBS şi al PwC.
"Aşa cum economiile cresc în cicluri, aşa şi oportunităţile care au condus la o perioadă
excepţională pentru acumularea bogăţiei este probabil să se sfârşească", se arată în
raportul citat de Bloomberg.
Jurnalul.ro: Blocaj pe piaţa laptelui. Hârtiile, mai scumpe decât marfa vândută
Transferul de lapte de la producători la centrele de colectare este în pericol să se
blocheze din cauza noilor reglementari impuse de Ministerul Agriculturii. Fiecare mic
fermier trebuie să elibereze la poarta punctului de colectare câte o filă din carnetele de
producător pentru câțiva litri de lapte pe care îi predă dimineața și seara.
Economica.net: Volksbank a programat peste 80% dintre clienţii cu credite în
franci elveţieni pentru conversie
Volksbank a programat peste 80% dintre clienţii cu credite în franci elveţieni pentru
prezentarea ofertei de conversie a creditelor din CHF în lei sau euro, primele contracte
fiind deja semnate, după perioada de analiză de 15 zile, a declarat pentru Mediafax,
Andrei Dudoiu, director general al băncii.
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"Am început să semnăm contractele de conversie de câteva zile, pentru că abia au
trecut 15 zile de primele prezentări de ofertă. Cred că vârful de semnare va fi atins în
iunie", a afirmat Dudoiu, prezent la o conferinţă organizată la BNR.
Economica.net: Ce acţiuni de la Bursa din Bucureşti nu vor lua vacanţă în
această vară
Cele mai căutate acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), energeticele şi
financiarele, vor ţine trează atenţia investitorilor şi brokerilor pe parcursul verii,
pentru că pot apărea orcând ştiri foarte importante care să le schimbe evoluţia, potrivit
analiştilor consultaţi de ECONOMICA.NET.
Taurul este simbolul creşterii la Bursă
Un proverb celebru pe toate pieţele lumii, „sell in may and go away”, nu se va aplica
în această vară, pentru acţiuni ca ale Romgaz (SNG), Electrica (EL), Transelectrica
(TEL), Transgaz (TGN) şi nici chiar la OMV Petrom (SNP), potrivit anticipaţiilor
analiştilor consultaţi de ECONOMICA.NET.
Hotnews.ro: Nuclearelectrica vrea sa achizitioneze servicii juridice de 1,8
milioane de euro, fara TVA, pentru proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda
documente
Documentatie Descriptiva Cernavoda
Nuclearelectrica este dispusa sa ofere 1,8 milioane de euro, fara TVA, pentru servicii
juridice, financiare si tehnice, inclusiv management de proiect, in vederea realizarii
proiectului reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, potrivit unui anunt de participare
publicat pe SEAP pe 23 mai. Firmele interesate mai au doar doua saptamani la
dispozitie pentru a depune cereri de participare, termenul limita fiind 9 iunie. Proiectul
reactoarelor 3 si 4 este taraganat de foarte mult timp, fiind cheltuite sume mari de
bani fara a se ajunge la nimic concret. In ciuda incertitudinilor, Nuclearelectrica este
dispusa in continuare sa investeasca in studii si consultanta.
Agerpres.ro: Rata șomajului la nivel național a fost în aprilie de 5,12%, în
scădere cu 0,25 pp
Rata șomajului înregistrat la sfârșitul lunii aprilie 2015, la nivel național, a fost de
5,12%, mai mică cu 0,25 puncte procentuale față de cea din luna precedentă și cu 0,02
pp față de cea din aprilie 2014, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă, printr-un comunicat remis marți AGERPRES.
Sursa: ANOFM — Situația statistică a șomajului înregistrat la 30 APRILIE 2015 /
anofm.ro
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Numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru
ocuparea forței de muncă, în luna aprilie 2015, era de 463.247, fiind cu 22.631 de
persoane sub nivelul din martie.
Agerpres.ro: Excedentul bugetar a urcat la 0,85% din PIB, după primele patru
luni
Bugetul general consolidat a încheiat primele patru luni ale acestui an cu un excedent
de șase miliarde lei, respectiv 0,85% din PIB, față de un deficit de 1,88 miliarde lei,
respectiv minus 0,28% din PIB, înregistrat la aceeași dată a anului 2014.
La finele primului trimestru, bugetul general consolidat înregistrase un excedent de
4,9 miliarde lei, respectiv 0,7% din PIB.
Conform datelor publicate marți de Ministerul Finanțelor Publice, veniturile bugetului
general consolidat au însumat 76,03 miliarde lei (10,9% din PIB) și au fost cu 12,1%
mai mari în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului precedent.
Agerpres.ro: Iohannis: Este vitală transformarea agriculturii românești într-o
sursă reală de dezvoltare economică
Președintele Klaus Iohannis afirmă că "este vitală transformarea agriculturii românești
într-o sursă reală de dezvoltare economică" și consideră că, în acest domeniu,
România are nevoie, "poate mai mult decât oricând, de o poziție politică asumată" și
de "o viziune integrată".
"În viziunea mea, agricultura este un domeniu esențial pentru dezvoltarea României.
Tocmai de aceea, trebuie să ne aplecăm cu atenție asupra problemelor și provocărilor
acestui sector. Este vitală transformarea agriculturii românești într-o sursă reală de
dezvoltare economică, prin susținerea performanței și a veniturilor agricultorilor",
spune Iohannis, în mesajul transmis marți cu prilejul Conferinței Naționale a
Agricultorilor — 2015.
Agerpres.ro: România a fost obligată de CEDO la plata a 55 de milioane de euro
în ultimii 20 de ani
România a fost obligată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în
perioada 1994-2014 la plata a peste 55 de milioane de euro, ce reprezintă totalul
costurilor în materie civilă și penală în acești 20 de ani.
Datele au fost prezentate marți de judecătorul Dragoș Călin la conferința "Autoritățile
potențial responsabile pentru condamnările suferite de România la CEDO. 20 ani
(1994-2014) în zece volume", desfășurată la sediul MAE.
Până la 31 decembrie 2014, România a fost obligată la plata sumei totale de
55.037.217 euro, din care 3.311.891 euro în urma înțelegerilor amiabil încheiate și
51.725.326 euro în urma unor hotărâri de condamnare ale Curții. Cea de-a doua sumă
este compusă din obligarea statului român la plata unor daune materiale în valoare
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totală de 45.939.097 euro, a unor daune morale de 4.940.551 euro, precum și a unor
cheltuieli de judecată în sumă totală de 845.678 euro.
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de aproximativ 9 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 9 milioane lei (2,04
milioane euro).
La orele prânzului, BVB era în urcare. Indicele BET creşte cu 0,08%, ajungând la
valoarea de 7.457,85 puncte, la fel ca indicele BET Total Return, care se majorează cu
0,08%, la 8.143,07 puncte. BET-FI se depreciază, în schimb, cu 0,31%, până la
31.185,24 puncte.
Indicele BET Plus, introdus pe 23 iunie, urcă, totodată, cu 0,06%, la 1.096,06
puncte.

Ziare.com: Ce se intampla cu sectorul energetic din Romania?
Energy Forum 2015 este un eveniment dedicat sectorului energetic, care va avea loc
pe data de 28 mai 2015, la Bucuresti, Hotel Radisson Blu.
Conferinta constituie un prilej de analiza si dezbatere a sectorului energetic, reunind
reprezentanti ai managementului celor mai importante companii energetice prezente
pe piata romaneasca, ai autoritatilor si ai asociatiilor din energie.
Agerpres.ro: Daniel Constantin: România ar trebui să aloce în fiecare an un
procent din PIB pentru refacerea sistemului de irigații
România ar trebui să aloce în fiecare an un procent din Produsul Intern Brut pentru
refacerea sistemului de irigații, o altă măsura utilă în acest domeniu referindu-se la
crearea de parteneriate publice-private, în condițiile existenței unor investitori
interesați, a declarat marți Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării
Durabile, la 'Conferința Națională a Agricultorilor - 2015', organizată de Liga
Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR).
Hotnews.ro: Peste 170 de persoane din Mehedinti, din care 68 de la CE Oltenia,
vor fi disponibilizate incepand cu 1 iunie
Trei entitati economice din judet au notificat Agentia Judeteana pentru Ocuparea
Fortei de Munca (AJOFM) Mehedinti privind concedieri colective pe care
intentioneaza sa le faca incepand cu 1 iunie, a declarat marti, pentru AGERPRES,
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directorul institutiei, Ioan Suru. Potrivit acestuia, din cauza reevaluarii organigramei si
a masurilor stabilite de a acoperi contractele de livrari, Complexul Energetic Oltenia
va trimite in somaj 68 de salariati, Societatea de servicii hidroenergetice
Hidroelectrica- 74 persoane iar firma Gardian Group- 30 de angajati.
Agerpres.ro: Ponta: Este interesul UE și al țărilor din regiune să grăbească
negocierile de aderare pentru a avea o perspectivă clară
Premierul Victor Ponta a declarat marți, la Tirana, că este interesul Uniunii Europene
și al țărilor din regiune candidate la aderare să grăbească negocierile pentru a avea o
perspectivă clară și o dată în ceea ce privește accederea în UE.
"Noi suntem deja membri ai Uniunii Europene împreună cu prietenii și vecinii noștri
bulgari și susținem cu tărie aderarea tuturor celorlalte țări din regiune (...) Este
interesul Uniunii Europene și al țărilor din regiune să grăbească negocierile de aderare
pentru a avea o perspectivă clară pentru toate aceste țări care s-au angajat să se alăture
Uniunii Europene.
Economica.net: Borza: Hidroelectrica va rămâne în insolvenţă şi în acest an
Compania energetică de stat Hidroelectrica nu va ieşi din procedura de insolvenţă în
cursul acestui an, aşa cum se estima iniţial, din cauza duratei mari a procedurilor
juridice, a declarat, marţi, pentru Reuters, administratorul judiciar Remus Borza.
Hidroelectrica se află pentru a doua oară în insolvenţă în ultimii trei ani, prima dată
fiind în perioada iunie 2012 - iunie 2013, scrie Agerpres.
Capital.ro: Ministrul Agriculturii: În luna iunie vom putea lansa toate măsurile
de finanţare din noul PNDR
Aprobarea oficială a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 ne
permite ca în cel mai scurt timp să lansăm toate măsurile de finanţare, lucru care se va
întâmpla în cursul lunii iunie, a declarat, marţi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, Daniel Constantin, în urma transmiterii deciziei oficiale de aprobare a
programului de către Comisia Europeană.
Economica.net: Cocktail Holidays lansează primul charter spre Iordania, cu
sejururi la Marea Roşie şi Marea Moartă
O nouă destinaţie de vacanţă pentru turiştii români şi-a făcut loc în oferta agenţiilor de
turism. Turoperatorul Cocktail Holidays lansează în premieră pentru România zboruri
charter săptămânale spre Iordania. Primul avion va zbura de la Bucureşti pe 30 august.
Capital.ro: Ichim (EximBank): Legea de înfiinţare a Băncii de Dezvoltare va fi
curând pe masa Guvernului
Proiectul de lege privind transformarea EximBank în Bancă de Dezvoltare va fi pe
masa Guvernului în curând, iar primele produse de finanţare vor fi lansate pe piaţă în a
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doua jumătate a anului, susţine vicepreşedintele EximBank, Paul Ichim.
"Sperăm că într-un interval foarte scurt vom avea pe masa Guvernului proiectul noi
legi, astfel încât implementarea produselor să poată să intre pe linie dreaptă în a doua
parte a anului. (...) Vorbim de Bancă de Dezvoltare ca o instituţie specializată, creată
de un guvern pentru a finanţa dezvoltarea economiei furnizând finanţare pe termen
lung în special pentru acele zone care sunt evitate de băncile comerciale", a declarat
marţi Paul Ichim, în cadrul conferinţei "Viitorul Modelelor de Business Bancar".
Zf.ro: Preşedintele CNAS: Taxa clawback poate să scadă cu până la 5% odată cu
reducerea preţurilor la medicamente
Terapia, prima scădere a profitului din ultimii şase ani. „Este rezultatul taxei de
clawback. Am plătit mai mult faţă de cât planificasem.“
Taxa clawback ar putea să scadă cu până la 5%, odată cu reducerea preţurilor la
medicamente, a declarat, marţi, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea.
"Odată cu scăderea preţurilor la medicamente, cu siguranţă taxa clawback va scădea,
proporţional cu scăderea preţurilor, deci probabil că va ajunge undeva pe la 5%, nu
cred că mai mult. Vom vedea", a spus Vasile Ciurchea, la Forumul Industriilor
Farmaceutice.
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