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Adevarul.ro:

Panouri fotovoltaice: păreri pro

şi contra.

Lupta între

independenţa energetică şi eficienţa instalaţiilor

Digi24: Declarație Victor Ponta despre Codul Fiscal
Astăzi este un moment extrem de important la Senat, votul pentru Codul Fiscal. Sunt
absolut convins că România are de beneficiat din punct de vedere economic din
prevederile noului Cod Fiscal, sigur, se pot face ajustări, se pot face îmbunătăţiri, dar
sper şi îmi doresc ca PNL să nu voteze împotriva Codului Fiscal, că ar fi pur şi simplu
politicianist. După ce au cerut şi au zis că în programul lor de guvernare au masurile
din Codul Fiscal să voteze contra doar...., nu, nu este Codul Fiscal al Guvernului
Ponta, nu este Codul Fiscal al actualei coaliţii, este Codul Fiscal al României, va intra
în vigoare la 1 ianuarie 2016 şi va srijini dezvoltarea economică şi socială a României
pe o perioadă de timp extrem de importantă în care cu siguranţă vor fi diverse guverne
şi diverse partide la guvernare. Important este să dăm un semnal de seriozitate şi
stabilitate. După cum ştiţi foarte bine, există un sprijin cvasiunanim din partea
comunităţii de afaceri din România şi internaţională pentru aceste modificări şi cred că
este de datoria tuturor partidelor serioase din România să sprijine acest proiect esenţial
pentru dezvoltarea noastră economică.

Ziuaconstanta.ro, preluat de realitatea.net, ziar.com, ziarelive.ro: CCINA
ORGANIZEAZĂ CURS PENTRU EXPERŢI ÎN ACHIZIŢII PUBLICE
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa vine în sprijinul
persoanelor fizice şi persoanelor juridice, private şi publice, prin organizarea unui curs
pentru una din cele mai căutate şi mai bine plătite ocupaţii necesare accesării
fondurilor europene: Expert Achiziţii Publice.

Mediafax.ro: Programul Rabla: Buget de 162,5 milioane lei pentru achiziția de
mașini noi pentru persoane fizice
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Persoanele fizice care vor să achiziționeze o mașină nouă pot aplica, începând de luni,
în cadrul Programului 'Rabla', bugetul alocat în acest sens de autorități fiind de 162,5
milioane de lei.
'Fiecare persoană fizică din România care are rezidență pe teritoriul țării poate depune
dosar la dealerii auto pentru achiziționarea unei mașini noi începând de azi (luni, n.r.)
de la ora 14,00. Îmi doresc foarte mult ca și persoanele juridice să aplice pentru acest
program, deoarece foarte multe dintre mașinile care circulă în România aparțin
societăților comerciale', a declarat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, la sediul
ministerului.

Economica.net: Transgaz estimează o cerere totală de gaze naturale de 7,314
milioane MWh, în mai
Cererea totală de gaze naturale, în luna mai 2015, este estimată de Transgaz la 7,314
milioane MWh, conform datelor operatorului naţional de transport şi sistem al gazelor
transmise Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Pentru clienţii casnici reglementaţi cererea este estimată la 1,178 milioane MWh,
pentru clienţii casnici eligibili la 8.517 MWh, iar pentru producătorii de energie
termică pentru populaţie la 452.183 MWh, scrie Agerpres.
Antena3.ro: Daily Income. Cu cât scad preţurile după reducerea TVA
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoş Frumosu, a
vorbit, la Antena 3, despre modul în care se va reflecta reducerea TVA în preţurile
afişate

la

raft.

Dragoş Frumosu susţine că decizia Guvernului de a reduce TVA-ul este una foarte
bună pentru producători, pentru bugetul statului, dar şi pentru consumatori.
"Această măsură de reducere a TVA-ului înseamnă, în mod indirect, creşterea
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veniturilor populaţiei", a spus Dragoş Frumosu, luni, la "Daily Income cu Adrian
Măniuţiu".

Hotnews.ro: VIDEO PDF-ul de aur. O mica firma romaneasca a primit 15.000 de
euro de la gigantul german Bayer pentru o idee. 31 mai - nou termen pentru
cereri
Unde gaseste bani o firma mica din Romania pentru dezvoltarea unui produs, cand nu
are acces la fonduri europene si nici la credite bancare? Winfo, din Bucuresti, a cerut
finantare de la gigantul german Bayer pentru o noua solutie de business intelligence si
a primit 15.000 de euro. "Am trimis un PDF in Germania", povesteste proprietarul
Winfo, Andrei Iordan, cum a castigat finantarea. Intre timp, Bayer continua sa ofere
finantari, 31 mai 205 fiind termen pentru propuneri de proiecte in acceleratorul sau de
afaceri Grants4Apps .

Agerpres.ro: RADET: Furnizarea energiei termice pentru încălzire va fi
întreruptă permanent de luni, în Capitală
Furnizarea energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul
centralizat va fi întreruptă permanent de luni, în Capitală, potrivit unui comunicat al
RADET.
"Începând cu data de 27 aprilie se va proceda la întreruperea permanentă a furnizării
energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat al
Municipiului București. Măsura a fost luată în conformitate cu prevederile articolului
nr. 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, care
precizează că 'oprirea încălzirii se face după trei zile consecutive în care temperatura
medie a aerului exterior depășește +10 °C, între orele 18,00 — 6,00'", relevă sursa
citată.
Economica.net: Cum începe leul săptămâna pe piaţa interbancară
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Leul începe săptămâna la valori apropiate de cele anunţate vineri de BNR, faţă de
principalele valute.
Dolarul a crescut în această dimineaţă până la 4,07 lei, faţă de 4,06 lei, cât a fost vineri
cursul oficial al Băncii Naţionale. În jurul orei 9.30, dolarul a scăzut până la 4,06 lei.
De altfel, vineri dolarul a ajuns la 4,0620 lei, minimul ultimelor două săptămâni
pentru moneda americană ( 8 aprilie 2015 - 4,0508 lei/dolar).

Capital.ro: Creditul în lei crește, cel în valută cuntinuă să scadă
Soldul creditului neguvernamental în lei acordat de instituţiile de credit s-a majorat la
31 martie 2015 cu 7,5% (6,6% în termeni reali) faţă de 31 martie 2014 pe seama
majorării cu 17,4% (16,5% în termeni reali) a creditului acordat gospodăriilor
populaţiei, în timp ce componenta în valută exprimată în lei s-a diminuat cu 10,8%,
reiese din datele publicate luni de Banca Naţională a României.

Bursa.ro: AVOCAT: "Comisionul de administrare al Raiffeisen, dintr-un
contract în CHF, a fost eliminat de instanţă"
Comisionul de administrare al Raiffeisen, dintr-un contract de credit ipotecar în franci
elveţieni (CHF), încheiat în 2008, a fost eliminat definitiv de către instanţă, potrivit
unui comunicat al avocatului Avram Codruţ, remis azi redacţiei.
Potrivit sursei, banca trebuie să restituie "toate sumele încasate în mod abuziv",
dobânda legală aferentă acestor sume şi cheltuielile de judecată.
"În data de 22 aprilie 2015 a fost câştigat primul proces din România privind
comisionul de administrare din contractele Raiffeisen Bank. Decizia Civilă nr. 803,
prima de acest gen, a fost pronunţată în dosarul nr. 18358/299/2014, reclamanta fiind
reprezentată de către avocat Avram Codruţ. Prin această decizie, care este definitivă şi
executorie, a fost constatată nulitatea absolută a clauzei privind comisionul de
administrare, dintr-un contract de credit ipotecar în franci elveţieni încheiat în anul
2008", arată comunicatul.
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Bursa.ro: BNR: Depozitele rezidenţilor neguvernamentali au scăzut cu 0,9%, în
martie
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna martie 2015 cu 0,9
la sută faţă de luna februarie 2015, până la nivelul de 226,694 miliarde lei, informează
Banca Naţională a României (BNR).
Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 0,1 la sută, până la
87,153 miliarde lei. La 31 martie 2015, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei
au înregistrat o creştere de 7,4 la sută (6,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie
2014.
Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii
financiare nemonetare) au scăzut cu 3,3 la sută, până la 61,452 miliarde lei. La 31
martie 2015, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 6,2 la sută (5,4 la
sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2014.

Bursa.ro: BNR: FAŢĂ DE FEBRUARIE,
Masa monetară în sens larg a scăzut cu 1,2 la sută, la finalul lui martie
Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii martie 2015 un sold de
255,389 miliarde lei, în scădere cu 1,2 la sută (-1,6 la sută în termeni reali), faţă de
luna februarie 2015, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR) publicate astăzi.
Pe de altă parte, în raport cu martie 2014, masa monetară s-a majorat cu 6,5 la sută
(5,7 la sută în termeni reali), transmite BNR.
Agerpres.ro: Președintele Iohannis s-a întâlnit cu omologul italian
Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus
Iohannis s-a întâlnit luni cu omologul italian, Sergio Mattarella.
Șeful statului efectuează luni și marți o vizită oficială în Italia.
El se va întâlni luni și cu președintele Senatului, Pietro Grasso, și cu reprezentanți ai
comunității românești din Italia.
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Zf.ro: Video ZF Live. Cât trăieşte o companie din România?
Economia a înregistrat 2,6 milioane de „tentative“ de afaceri din decembrie 1990.
Doar 20 de firme înfiinţate în 1990 există şi astăzi, a declarat Dana Ciriperu, redactorşef adjunct în cadrul emisiunii ZF Live.

Agerpres.ro: CFA: Indicatorul de încredere macroeconomică a înregistrat o
creștere cu 5,8 puncte în martie, atingând un maxim istoric
Agerpres.ro: CFA: Indicatorul de încredere macroeconomică a înregistrat o
creștere cu 5,8 puncte în martie, atingând un maxim istoric
Valoarea indicatorului de încredere macroeconomică a înregistrat, în martie, o creștere
cu 5,8 puncte față de luna anterioară, ajungând la valoarea de 68,1, maxim istoric,
potrivit unui comunicat al CFA România, remis luni AGERPRES.

Capital.ro: România și Bulgaria vor să construiască două noi poduri peste
Dunăre
România şi Bulgaria vor colabora pentru elaborarea şi implementarea studiilor de
fezabilitate pentru construcţia a două poduri peste Dunăre, la Turnu Măgurele
(România) - Nicopole (Bulgaria) şi Călăraşi (România) - Silistra (Bulgaria),
informează MDRAP într-un comunicat.

Hotnews.ro: Licitatia pentru noile trenuri de metrou, blocata. CNSC suspenda
solutionarea contestatiilor dupa ce DNA a deschis un dosar penal in cauza
Licitatia pentru achizitia a 51 de noi trenuri de metrou atribuita de catre Metrorex
firmei spaniole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) pentru o oferta de
310 milioane de euro a fost blocata dupa ce Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor (CNSC) a decis suspendarea solutionarii contestatiilor depuse de catre
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companiile Alstom si Astra Vagoane. Decizia CNSC vine ca urmare a faptului ca
procurorii DNA au demarat un dosar penal ce are legatura cu procedura. Practic, pana
la solutionarea dosarului penal, licitatia pentru noile trenuri de metrou ramane blocata.

Intr-o decizie datata pe 24 aprilie, CNSC a decis sa suspende "soluţionarea
contestaţiilor depuse de către S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A., (...) şi, respectiv, de
către S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A., (...), în contradictoriu cu S.C.
METROREX S.A., (...) până când hotărârea pronunţată în cauza în care se fac
cercetări, în dosarul penal nr. 88/P/2015, va rămâne definitivă".

Hotnews.ro: Ajutor de stat de 16,6 milioane de euro pentru Bosch/ Analiza:
Companiile mari în economia României
Ministerul Finantelor Publice a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute aprobarea
ajutorului de stat pentru societatea Bosch Rexroth. Va fi realizata o investitie de peste
33 de milioane euro in extinderea capacitatilor de productie de subansambluri
electronice pentru autovehicule in locatia sa de la Blaj (judetul Alba). Grupul Bosch
are peste 2.400 de angajati in Romania. EurActiv.ro a analizat, pe baza datelor
oficiale, ce rol joaca in economia Romaniei companiile mari, in ce domenii sunt mai
active si unde lipsesc cu desavarsire.
Proiectul va genera peste 568 de locuri de munca si contributii directe la bugetul de
stat si bugetul local de aproximativ 19 milioane de euro, transmite comunicatul MFP.
Bursa.ro: Surse: ANAF acuză Euroavipo şi Murfatlar România de evaziune
fiscală
Inspectori ai Fiscului ar fi sprijinit companiile
ANAF acuză companiile Murfatlar România SA, Euroavipo SA şi alte firme de
evaziune fiscală ce ar fi dus la prejudicierea bugetului de stat cu peste 700 de milioane
de lei, au declarat, pentru HotNews.ro, surse guvernamentale.
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Controlul Fiscului a urmărit activitatea firmelor din ultimii patru ani. Potrivit
surselor citate, ANAF acuză că evaziunea s-ar fi realizat prin neplata taxelor şi
impozitelor, nerespectarea regimului de antrepozitare fiscală şi prin simularea
insolvenţei pe seama creanţelor create artificial în interiorul grupului. Controlul
realizat de Direcţia de Integritate din ANAF a dus şi la prinderea unor inspectori ai
Fiscului care ar fi sprijinit companiile menţionate. Astfel, mai mulţi angajaţi ai ANAF
ar fi comis infracţiuni de abuz.
Bursa.ro:

UN

ÎMPRUMUTAT

ÎN

CHF

CHEAMĂ

BANCPOST

LA

NEGOCIERI
Client: "Fii rezonabilă şi vino cu o soluţie adecvată, care să sprijine cu adevărat"
Un client Bancpost ce a contractat un credit ipotecar în franci elveţieni (CHF) ne-a
remis o scrisoare deschisă către bancă prin care îi cere acesteia să se prezinte la
negocierile intermediate de reprezentanţii clienţilor bancari cu o "soluţie adecvată,
care să sprijine cu adevărat".
Redăm mai jos scrisoarea deschisă:
"CREDIT CHF: SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE BANCPOST
Dragă Bancpost,
Te contactez pe această cale să-ţi comunic că eşti o mare greşeală. Eşti cea mai
mare greşeală din viaţa mea. O greşeală pe care o plătesc cu vârf şi îndesat.
Am venit la tine acum 7 ani, crezând în tine şi în faptul că mă poţi ajuta, ajutândute pe tine să câştigi, să ai profit. Era vorba despre o relaţie care să-mi permită mie sămi iau o casă (era visul meu), un apartament mic îl aveam deja, iar tu să-ţi iei partea
de profit din asta. În acest fel tu supravieţuieşti în această lume, iar eu încerc să
realizez ceva pentru care să plătesc toată tinereţea şi chiar viaţa mea.

Mediafax.ro: Patronatele şi agenţiile de turism au lansat ediţia de primăvară a
programului Litoralul pentru Toţi
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Patronatele şi agenţiile de turism au lansat programul "Litoralul pentru Toţi", ediţia de
primăvară 2015 (4 mai-19 iunie), la aceleaşi tarife maximale din ediţia septembrie octombrie 2014.
Pentru zona Mamaia - Constanţa - Eforie, tarifele maximale pentru un sejur de şase
nopţi/persoană sunt de 205 lei la un hotel de o stea fără mic dejun, 235 lei pentru o
unitate de două stele fără mic dejun, 265 lei la un hotel de trei stele fără mic dejun.
Dacă este inclus micul dejun, preţurile ajung la 315 lei pentru hotelurile de două stele,
425 lei hotel trei stele, 485 lei hotel de patru stele, respectiv
605 lei hotel cinci stele.

Agerpres.ro: Ecotichet de 6.500 de euro pentru cumpărarea de mașini electrice
(proiect)
Persoanele fizice vor putea beneficia de un ecotichet în valoare de 6.500 de euro
pentru cumpărarea unei mașini electrice sau a unui autovehicul cu grad de poluare
zero, momentan proiectul fiind pe circuitul de avizare, a declarat luni, într-o conferință
de presă la sediul Ministerului Mediului, Adrian Gearâp, președintele Administrației
Fondului pentru Mediu (AFM).

Mediafax.ro: Licitaţie estimată la peste 12 milioane euro pentru achiziţia de
troleibuze în Cluj - Napoca
Compania de Transport Public Cluj-Napoca, aflată în subordinea primăriei, vrea să
cumpere maxim 20 de troleibuze noi articulate, printr-un acord-cadru cu o valoare
estimată la 55,8 milioane lei (12,6 milioane euro), inclusiv TVA.

Contractul, finanţat din surse proprii, va avea o durată de doi ani de la data atribuirii,
potrivit unui anunţ al companiei.
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Zf.ro: OPINII PRIMITE LA REDACŢIE
Restanţele guvernului Ponta la “semestrul european” conduc la amenzi
usturătoare
Publicarea recentă de către Comisia Europeană a raportului de ţară asupra stării
economiei, alături de un bilanţ aprofundat (in-depth review) privind dezechilibrele
economice, marchează un moment important în istoria economiei româneşti: iniţierea
supravegherii macroeconomice permanente a Bruxelles-ului. Guvernul României ar
trebui să trateze proactiv acest instrument, nu să îl ignore.

Zf.ro: OPINIE FLORIN POGONARU
Listarea Fondului Proprietatea la Londra şi Adunările Generale ale SIF-urilor în
România
Saptamana aceasta au loc Adunarile Generale la patru dintre cele 5 SIF-uri si listarea
Fondului Proprietatea la Londra.
SIF-urile isi vor aproba din nou retribuirea presedintilor, a directorilor generali cu
bonusuri si venituri totale intre 250 mii si 600 mii euro pe an (vezi si ZF din 21.02.
2014), venituri personale care sunt de 2,5-6 ori mai mari decat cele ale guvernatorului
BNR si mult mai mari decat cele ale managerului FP (aprx.0,5% din capitalizare la
nivelul anului trecut).
Capital.ro: Care sunt cele mai mari impedimente pentru fermierii români
Chestiunile de organizare a activității fermierilor într-o formă juridică prin intermediul
căreia aceștia să poată atrage finanțare sau să pătrundă în lanțul de distribuție și
desfacere, zona de fiscalitate unde sunt necesare multe clarificări, partea
administrativă - de relaționare cu autoritățile publice din domeniu sau zona de litigii –
acestea sunt principalele probleme din antreprenoriatul agricol local, conform unei
analize realizate de Casa de Avocatura Ionescu si Sava.
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Adevarul.ro: Panouri fotovoltaice: păreri pro şi contra. Lupta între
independenţa energetică şi eficienţa instalaţiilor
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de instalarea unor panouri solare; părerile sunt
împărţite când vine vorba de recuperarea investiţiei din cauza costurilor ascunse
„Adevărul“ vă prezintă eficienţa panourilor fotovoltaice, păreri pro şi contra din partea
specialiştilor şi sfaturi pentru mentenanţa acestora. Scumpirea continuă a energiei
electrice din ultimii ani a dus la creşterea facturilor pentru cea mai mare parte a
populaţiei, astfel că energiile regenerabile devin o alternativă pentru reducerea
facturilor.

Tiberius Nechita (41 ani), din Bârlad, judeţul Vaslui, a înlocuit sursele

convenţionale de electricitate cu cele neconvenţionale. El şi-a montat singur panouri
fotovoltaice şi solare, reducându-şi semnificativ factura. Iniţial, şi-a montat opt
panouri fotovoltaice, pe care le-a montat singur. Investiţia iniţială a fost de 15.000 de
lei.
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