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Businesswoman.ro: Targul BIFE-SIM – crestere cu 5% fata de editia precedenta
In luna septembrie la ROMEXPO are loc cel mai mare eveniment dedicat industriei de
mobila – BIFE – SIM – Targ international de mobila, echipamente si accesorii.
Companii importante din Romania si din strainatate isi rezerva deja spatiile de
expunere si se pregatesc sa impuna tedintele in domeniu pentru urmatoarea perioada.
Interes ridicat pentru participarea la BIFE-SIM
Incepute in luna martie, inscrierile la BIFE-SIM continua in ritm alert, iar din
centralizarile organizatorilor rezulta un interes crescut pentru participarea la
eveniment.

Mediafax.ro: Ponta: TVA poate fi redusă şi pentru biletele la spectacol
Taxa pe valoarea adăugată poate fi redusă şi pentru biletele la spectacol,
complementar măsurii de diminuare a TVA la cărţi, propusă de ministrul
Culturii, a afirmat premierul Victor Ponta, în şedinţa de guvern.
"Sprijin şi îl felicit pe domnul ministru Vulpescu (Ionuţ Vulpescu, ministrul
Culturii-n.r.) pentru ideea scăderii TVA la cărţi. Cred că putem merge şi la
biletele de spectacol, la toate celelalte lucruri", a spus Ponta, miercuri.

Mediafax.ro: Ponta: Nu putem îngheţa preţurile din magazine, dar există soluţia
unor taxe speciale foarte mari
Guvernul nu poate îngheţa preţurile la mărfurile din magazine, în contextul reducerii
TVA la 9%, dar poate introduce măsuri constituţionale şi europene, precum taxe
speciale foarte mari, în cazul în care comercianţii nu scad preţurile la raft după
diminuarea TVA, a afirmat premierul Victor Ponta.
El a cerut, în şedinţa de guvern, ca Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor şi Consiliul Concurenţei să verifice atent situaţia preţurilor din
magazine.
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Agerpres.ro: Bulgaria, Grecia, Cipru și Italia sunt cele mai vizitate destinații
europene în minivacanța de 1 mai
Topul destinațiilor de 1 Mai este în continuare dominat de litoralul românesc, însă
turiștii tineri, în special cuplurile de până în 35 de ani, optează din ce în ce mai mult
pentru destinațiile din afara țării, chiar din afara Europei, conform unei analize a unei
agenții de turism online, remise miercuri AGERPRES.

Hotnews.ro: Premierul Ponta ameninta ca va impune comerciantilor "taxe
speciale" daca preturile la alimente nu scad dupa reducerea TVA de la 24 la 9%
Premierul Victor Ponta ameninta ca va impune "taxe atat de mari" impotriva
comerciantilor care nu vor reduce preturile dupa scaderea TVA la produsele alimentare
"incat tot ce castiga speculativ sa piarda pe partea cealalta".
La inceputul sedintei de guvern, Ponta a cerut ministrului Agriculturii, Consiliului
Concurentei si Autoritatii pentru Protectia Consumatorului sa verifice daca sunt
adevarate informatiile relatate de o parte a presei potrivit carora o mai multe
supermarketuri ar fi inceput sa majoreze preturile astfel incat reducerea TVA de la
24% la 9% sa nu conduca la o scadere reala a preturilor.

Capital.ro: Jianu (CNIPMMR): În fiecare lună se înfiinţează 1.000 de firme ale
întreprinzătorilor debutanţi
Numărul de SRL-D înfiinţate în România a ajuns la 19.775, iar ritmul de creştere a
urcat la 1.000 de firme debutante pe lună, a declarat miercuri, Florin Jianu preşedintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), fost ministru
delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.
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Hotnews.ro: Telekom Romania anunta ca a finalizat prima etapa a proiectului
Ro-NET: 85,6 milioane de euro in crearea unei retele de net de mare viteza in 783
de localitati
documente
Lista 783 localitati
Oficialii Telekom Romania, operator care trebuie sa dezvolte pana la sfarsitul

acestui an o retea de internet de banda larga in 783 de localitati defavorizate din tara,
contract in valoare de peste 85,6 milioane euro, au precizat pentru HotNews.ro ca au
finalizat prima etapa a acestui proiect - design-ul retelei (vezi harta atasata). Proiectul
Ro-Net nu presupune si conectarea la internet a celor aproape 400.000 de locuitori din
aceste zone. Dupa ce va finaliza reteaua, Telekom o va opera pentru 18 ani, conform
contractului de concesiune castigat cu statul, dar conectarea la internet a clientilor
finali o poate face orice operator care inchiriaza capacitate in aceasta retea.
Economica.net: Ministrul Finanţelor vrea un grup de lucru care să analizeze
1.200 de companii în vederea listării - consilier de stat
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, vrea să facă un grup de lucru în care să fie
analizate 1.200 de companii în care statul este acţionar majoritar pentru a vedea care
dintre acestea pot fi listate pe bursă, a declarat miercuri, la sediul Bursei de la Londra
(London Stock Exchange - LSE), Dragoş Andrei, consilier de stat în cadrul
Cancelariei primului ministru.
'Am avut o discuţie, ieri, cu ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. Va face
în următoarele săptămâni un grup de lucru format din specialişti români dar şi cu
reprezentanţi din mediul de afaceri român, pentru a analiza 1.200 companii în care
statul are majoritate de acţiuni şi să evalueze care din aceste companii pot fi eligibile
în perioada următoare să fie listate iniţial pe Bursa de la Bucureşti şi poate să le
aducem pe pieţele internaţionale', a spus Dragoş Andrei.
Digi24.ro: Propunere: Alimentele să aibă două etichete după scăderea TVA
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Două preţuri pentru un singur aliment - prețul de dinainte și cel de după reducerea
TVA. Este propunerea venită de la ministrul Agriculturii care vrea ca, de la 1 iunie,
fiecare român să ştie dacă produsul pe care îl cumpără s-a ieftinit sau nu. O măsură
imposibil de pus în practică, spun comercianţii, pentru că numai preţul legumelor se
schimbă şi de trei ori pe timpul verii. Măsura Guvernului a agitat marii retaileri, iar tot
mai mulţi producători spun că hipermarketurile le cer taxe de raft mai mari pentru a
suplini scăderea TVA cu 12 procente.

Economica.net: Leul creşte. Dolarul, la minimul ultimelor două luni, euro scade
la 4,40 lei, francul se depreciază la 4,19 lei - curs BNR
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,4031 lei/euro,
4,1938 lei/franc elveţian şi 4,0017 lei/dolar.
Euro s-a depreciat până la 4,40 lei, la cursul BNR, minimul ultimelor trei săptămâni.
Euro a scăzut puternic pe piaţa interbancară, în această dimineaţă, până la 4,37 lei, faţă
de 4,41 lei, cât a fost ieri cursul anunţat de BNR.
Francul elveţian a scăzut, la cursul anunţat azi de BNR, până la 4,19 lei, minimul
ultimei luni. Francul a scăzut în această dimineaţă până la 4,17 lei, faţă de 4,22 lei,
cursul de referinţă de ieri. Moneda elveţiană a început să se deprecieze încă de ieri,
când a scăzut cu 4 bani, până la 4,2230, de la 4,2664 lei, cât a fost luni cursul anunţat
de BNR. Astfel, francul a atins minimul ultimelor trei săptămâni la cursul BNR (9
aprilie 2015 / 4,2112 lei/franc).
Bursa.ro: Agricover: Cifră de afaceri de 285 milioane euro, în creştere cu 18%
Agricover, platforma de soluţii integrate pentru agricultură, a înregistrat o cifră de
afaceri de 1,3 miliarde de lei (285 milioane de euro) în 2014, în creştere cu 18% faţă
de anul anterior, arată un comunicat transmis, astăzi, redacţiei.
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Ştefan Bucătaru, Director General Agribusiness, a declarat: "În 2014, am
înregistrat o creştere de 22% a portofoliului de clienţi şi o diversificare a categoriilor
de fermieri deserviţi, cu focus pe cea a fermierilor de culturi speciale şi de zootehnie.
Totodată, anul 2014 a însemnat o reaşezare a structurii de business a Agricover pe
două axe principale - agri-Business şi agri-Finance, fundamentată de preocuparea
noastră constantă pentru a susţine fermierii în dezvoltarea activităţii şi sporirea
profitabilităţii acestora".

Hotnews.ro: Guvernul a aprobat alocarea temporara a 415 milioane de lei pentru
programe finantate din fonduri structurale
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, alocarea temporara din venituri din privatizare, de
catre Ministerul Finantelor Publice, a sumei de 415 milioane lei, in echivalent euro, in
scopul asigurarii necesarului de finantare pentru luna mai 2015 al Autoritatilor de
management pentru programele operationale finantate din fonduri structurale in cadrul
Obiectivului

Convergenta.

Agerpres.ro: Proiectul de lege privind pensiile speciale pentru aleși a intrat în
dezbatere parlamentară
Proiectul de lege privind pensiile speciale pentru aleși a intrat în dezbatere
parlamentară, Comisia comună privind Statutul deputaților și senatorilor având termen
două săptămâni pentru întocmirea raportului, potrivit unei decizii de miercuri a
Birourilor permanente reunite.
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 96/2006 privind
Statutul senatorilor și deputaților trebuie primească în acest termen avizul Consiliului
Legislativ și punctul de vedere al Guvernului.

Agerpres.ro: Ponta: E adevărat că sunt salarii mici, dar greva funcționarilor
publici e cea mai proastă soluție
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Premierul Victor Ponta le-a cerut miercuri ministrului Muncii, Rovana Plumb, și
ministrului delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, să continue discuțiile cu
sindicatele funcționarilor publici, afirmând că greva acestora "e cea mai proastă
soluție", deși admite că salariile în domeniu sunt foarte mici.
"Să continuați discuțiile cu sindicatele din administrația publică. Au dreptate, au
salarii foarte mici. Asta e o realitate pe care în niciun caz nu îmi trece prin cap să o
contest. Dar și noi avem dreptate, pentru că, spre deosebire de alții care mereu au tăiat,
noi de fiecare dată am adăugat", a susținut premierul, la începutul ședinței
săptămânale de Guvern.
Mediafax.ro: Creditarea din zona euro, către companii şi populaţie, a crescut
prima oară în trei ani
Creditarea acordată de băncile din zona euro companiilor şi populaţiei a crescut pentru
prima oară în ultimii trei ani, semn că măsurile de stimulare ale Băncii Centrale
Europene (BCE) încep să aibă efecte în economie, relatează Bloomberg.
Împrumuturile din zona euro au înregistrat scăderi anuale începând din luna mai 2012.

Mediafax.ro: Comisia Europeană lansează un infringement împotriva României
în domeniul eficienţei energetice
Comisia Europeană a lansat, miercuri, procedura de infringement (aviz motivat)
împotriva României, Austriei, Croaţiei, Irlandei şi Letoniei, întrucât aceste ţări nu au
asigurat transpunerea integrală a Directivei privind eficienţa energetică.

Hotnews.ro: Comisia Europeana, catre Ponta: Atragerea fondurilor UE 20072013, o provocare majora pentru Romania. Nu afectati absorbtia 2014-2020!
Comisia Europeana considera ca absorbtia fondurilor europene din perioada de
programare 2007-2013 ramane o provocare pentru Romania, desi s-a imbunatatit, insa
tara nu trebuie sa afecteze nici startul programelor de bani europeni 2014-2020, le-a
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spus comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, premierului Victor
Ponta si ministrului Muncii, Rovana Plumb, la o intrevedere gazduita de presedintele
executivului comunitar, Jean Claude Juncker.

Hotnews.ro: Guvernul a adoptat trei Hotarari privind sprijinirea agricultorilor
Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri trei Hotarari privind sprijinire
agricultorilor. Prima dintre acestea se refera la introducerea unei noi perioade de
depunere a cererilor de ajutor pentru schema de minimis "Ajutor specific
compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale inregistrate in sistemul de agricultura
ecologica". Noua perioada va fi de 60 de zile, incepand de la data intrarii in vigoare a
actului normativ. Se estimeaza ca acest ajutor ca va fi acordat unui numar total de
9.600 de beneficiari.

Hotnews.ro: Ministerul Dezvoltarii Regionale va prezenta Programul National de
Cadastru
Premierul Victor Ponta a anuntat la inceputul sedintei de Guvern de miercuri ca
Ministerul Dezvoltarii Regionale va prezenta Programul National de Cadastru si Carte
Funciara. Potrivit premierului, cadastrarea proprietatilor imobiliare este una dintre
cele mai mari reforme din Romania. Cadastrarea va fi realizata din fonduri nationale si
europene. Mai multe amanunte vor fi prezentate de ministrul dezvoltarii, Liviu
Dragnea, in cursul zilei de joi.

Adevarul.ro: Dumitru, Consiliul Fiscal: Reducerea TVA la 9% pentru alimente
trebuia anunţată doar cu puţin timp înainte de aplicare
Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, a arătat că reducerea TVA la alimente
trebuie luată şi anunţată rapid, fără prea mult „spaţiu de manevră“, pentru a avea
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efectul scontat Reducerea TVA de la 24% la 9% pentru toate produsele
agroalimentare, care urmează să fie apicată de la 1 iunie, ar fi trebuit anunţată foarte
rapid, cu puţin timp înainte de a fi aplicată, pentru a nu lăsa „spaţiu de manevră“
comercianţilor de a creşte preţurile produselor, apreciază Ionuţ Dumitru, preşedintele
Consiliului Fiscal. „Cea mai bună strategie la reducerea TVA pentru alimente ar fi fost
să se anunţe: de mâine, în trei zile sau de la data de 1 luna următoare TVA scade,
pentru că ajungem deja la discuţii despre posibile creşteri de preţuri în anticiparea
reducerii de TVA. Agenţii se acomodează şi încorporează în deciziile lor astfel de
măsuri“, a declarat Dumitru, potrivit Mediafax.

Digi24.ro: Fiscul face angajări. Ce condiții trebuie să îndeplinească toți cei care
vor un post în Direcția generală antifraudă
159 de posturi în Direcția generală antifraudă fiscală sunt scoase la concurs pe 23
mai, anunță ANAF.
Cei care doresc să participe la concurs trebuie să fie cetățeni români, să aibă minimum
18 ani împliniți și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
specifice de execuție de inspector antifraudă clasa I, gradul profesional superior (9
ani), principal (5 ani) și asistent (1 an).
În plus, candidații nu trebuie să fi fost destituiți dintr-o funcția publică și nici
condamnați „pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție”.
Zf.ro: În căutarea bogăţiei din subsolul României. Romgaz spune că va fora de
două ori mai multe sonde de explorare decât anul trecut: Există un potenţial ce
nu trebuie neglijat pentru noi zăcăminte
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Activitatea de explorare este primul pas care duce la identificarea de noi resurse,
oamenii din piaţă spunând că odată cu dezvoltarea noilor tehnologii sunt şanse mari de
a descoperi noi rezerve chiar în zăcămintele mature.
Romgaz, cel mai mare producător de gaze local controlat de statul român, spune că-şi
intensifică eforturile de explorare, activitatea prin care pot fi identificate noi resurse de
gaze, astfel că anul acesta va fora 40 de sonde de explorare, dublu faţă de anul trecut.

Zf.ro: O veste bună pentru şoferii care circulă pe autostrada BucureştiConstanţa: Sistem informatic de plată la podurile între Feteşti şi Cernavodă
Tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, între Feteşti şi Cernavodă,
vor fi încasate, de vineri, printr-un sistem informatic similar celui care se utilizează
pentru rovinietă, soluţia vizând fluidizarea traficului, a anunţat Ministerul
Transporturilor.
Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a semnat marţi un ordin privind stabilirea tarifului
de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune,
monitorizare şi control al rovinietei (SIEGMCR).
Zf.ro: Popa, fost viceguvernator BNR: Avem nevoie de investiţii pentru a creşte
PIB-ul potenţial
Bogdan Olteanu, BNR: La intrarea în anticamera zonei euro politica monetară
naţională este constrânsă, iar atunci când se adoptă euro este „eliminată“
Economia are nevoie de investiţii pentru a putea stimula creşterea PIB-ului potenţial,
până la 80% din acesta reprezentând stoc de capital productiv, iar o o rată de creştere
economică mai mare decât PIB potenţial ar putea crea mai multe probleme, apreciază
Cristian Popa, fost viceguvernator BNR.
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Agerpres.ro: Guvern: Rentele lunare ale veteranilor de război se majorează cu
75% începând de la 1 iulie
Guvernul a decis majorarea de la 1 iulie a rentelor lunare acordate veteranilor de
război cu 75% față de valoarea aflată acum în plată.
Potrivit Biroului de Presă al Executivului, măsura a fost luată prin adoptarea unei
ordonanțe de urgență adoptate în ședința de miercuri, având în vedere că pe 29 aprilie
în România este marcată Ziua Veteranilor de Război.

Capital.ro: România, trimisă la Curtea Europenă de Justiţie a UE pentru că nu a
modificat legislaţia privind deşeurile de ambalaje
Comisia Europeană a decis miercuri să trimită România în faţa Curţii Europene de
Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în dreptul său intern
legislaţia revizuită a UE privind deşeurile de ambalaje, informează un comunicat de
presă al Executivului comunitar.

Economica.net: 10.000 de euro pentru o idee de afaceri. 40 de proiecte vor fi
finanţate în cadrul programului Antreprenor
Un număr de 40 de idei de afaceri vor primi finanţări în valoare de 10.000 euro fiecare
în cadrul proiectului multi-regional 'Antreprenor - idei de afaceri de succes şi
dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia', derulat
de OTP Consulting România, companie membră a OTP Group, şi Universitatea
Politehnica din Bucureşti, a declarat miercuri Răzvan Daraban - preşedintele
Asociaţiei 'Centrul Român de Iniţiative', în conferinţa de lansare a proiectului.
10.000 de euro pentru o idee de afaceri. 40 de proiecte vor fi finanţate în cadrul
programului Antreprenor
Ziare.com: Totul despre fiscalitatile din Romania
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Cea de-a doua editie a evenimentului "Tax & Finance Forum" se va desfasura in
perioada 6- 7 mai 2015, la Hotel Athenee Palace Hilton din Bucuresti.
Forumul constituie un prilej de analiza si dezbatere a fiscalitatii in Romania, reunind
reprezentanti ai Ministerului Finantelor, ai celor mai mari companii de consultanta si
experti financiari, factori de decizie din departamentele financiar-contabile ale celor
mai

importante

companii

prezente

pe

piata

romaneasca.

Hotnews.ro: Guvernul vrea sa vanda pe bursa mai multe pachete de actiuni
detinute la companii. Din vanzarea participatiilor minoritare ar obtine peste 1
miliard de euro
Guvernul vrea sa renunte la cat mai multe participatii ale statului detinute la diverse
companii. Astfel, Guvernul sustine ca a reanalizat portofoliul de participatii ale
statului la societati nationale strategice (blue chips), a identificat companiile cu cel
mai mare potential de a trezi un interes ridicat din partea investitorilor romani si
straini si a aprobat continuarea programului de listari in orizontul de timp 2015-2016,
atat prin oferte publice initiale (IPO), cat si prin majorari ale cotelor de free-float
pentru societati deja listate. Vezi de la ce companii vrea Guvernul sa vanda actiunile
detinute de stat.
Agerpres.ro: Lazea: Prin programul de relaxare monetară, BCE dă economiilor
necompetitive drogul ieftin al unui euro slab
Programul Băncii Centrale Europene de relaxare monetară (QE) face mai mult rău
decât bine, cea mai mare problemă pe care o creează constând în faptul că amână
adoptarea reformelor structurale de către economiile necompetitive, susține
economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea.

Zf.ro: Twitter alocă aproape jumătate din veniturile din primul trimestru pentru
bonusurile directorilor, deşi a înregistrat pierderi de 160 mil. dolari
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Twitter a alocat 42% din veniturile de 435,94 milioane de dolari obţinute în primul
trimestru pentru beneficiile directorilor, respectiv 182,8 milioane dolari sub formă de
acţiuni, peste nivelul din trimestrul anterior, chiar dacă a înregistrat pierderi de 162,4
milioane de dolari.
Analiştii anticipau că operatorul reţelei de socializare va obţine în primele trei luni ale
anului venituri de 470-485 milioane de dolari, relatează MarketWatch.
B1.ro: Victor Ponta, despre o nouă convenție cu FMI: De același acord ca până
acum nu va mai fi nevoie, e alt stadiu
Un nou acord cu FMI este posibil, însă în alte condiții. Anunțul a fpst făcut de Victor
Ponta, după ce a arătat că România a ieșit din recesiune, are excedent bugetar, iar
acum poate obține împrumuturile mult mai ușor, motiv pentru care, dacă va mai fi
nevoie de un nou ajutor de la Banca Mondială, acordul se va încheia în termeni mult
mai favorabili țării noastre, informează B1 TV.

Mediafax.ro: Răzvan-Horaţiu Radu, despre trimiterea României în faţa CJUE:
Am atras atenţia autorităţilor privind transpunerea legii UE
MAE a atras atenţia autorităţilor de linie responsabile în vederea implementării în
timp util a directivelor UE, a precizat, pentru MEDIAFAX, agentul guvernamental
Răzvan-Horaţiu Radu, după ce Comisia Europeană a trimis România în faţa CJUE
pentru netranspunerea Directivei privind eficienţa energetică.
"Decizia Comisiei de a ne trimite la Curtea în această cauză pune în umbră un efort
susţinut al autorităţilor române de a duce la descreşterea numărului de acţiuni deschise
împotriva României", a afirmat agentul guvernamental la CJUE, Răzvan-Horaţiu
Radu, subsecretar de stat în cadrul MAE.

Mediafax.ro: Conferinţa COFACE - Analist economic: Numărul insolvenţelor a
scăzut cu 58% în primul trimestru, dar concedierile au crescut cu 24%
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Numărul insolvenţelor s-a redus în primul trimestru cu 58% faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, după ce anul trecut a scăzut pe ansamblu cu 28%, însă cu impact social
şi financiar în economie mai mare, concedierile salariaţilor crescând cu 24%, a afirmat
Iancu Guda, analist economic Coface.
"Aproximativ 98% din scăderea numărului de insolvenţe se înregistrează în rândul
companiilor mici, cu cifră de afaceri sub 100.000 de euro. Aceste deviaţii rămân
relevante doar din punct de vedere statistic, pentru că, în ciuda scăderii majore a
numărului de insolvenţe deschise, impactul social şi financiar propagat în economie
este mai mare. Numărul locurilor de muncă pierdute odată cu intrarea în insolvenţă a
acestor companii este mai mare cu 24%",a afirmat Guda la Conferinţa de Risc de Ţară
Coface, organizată în parteneriat cu MEDIAFAX.

Zf.ro : Alro vrea să treacă pe profit în acest an, cu un câştig de 63,6 milioane
dolari
Alro Slatina a avut anul trecut o pierdere de 108,55 milioane lei, la o cifră de afaceri
de 1,99 miliarde lei, iar pentru 2015 estimează un profit de 63,6 milioane de dolari, a
anunţat miercuri compania.
Pentru acest an, Alro estimează venituri de 663,6 milioane dolari şi a planificat
investiţii de 58,965 de milioane de dolari.
La nivel de grup, anul trecut Vimetco a înregistrat în România o pierdere de 63,57 de
milioane lei, la venituri de vânzări de 2,108 miliarde de lei.
Alro a avut anul trecut o producţie totală de aluminiu primar de 263.000 de tone şi o
producţie de aluminiu procesat de 78.000 de tone, ultima categorie înregistrând o
creştere cu 7.000 tone faţă de 2013.

Economica.net: ING: Noul Cod Fiscal aduce creştere economică de 4,1% în 2016,
inflaţie negativă şi îndepărtarea de euro
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Implementarea noului Cod Fiscal va duce la o creştere economică de 4,1% în 2016,
inflaţie negativă din iunie 2015 până în iunie 2016, la îngrijorări privind deteriorarea
balanţei de plăţi şi la îndepărtarea de zona euro, susţine economistul-şef al ING Bank,
Ciprian Dascălu.
'Noi am revizuit creşterea la 4,1% pentru 2016, vedem o inflaţie negativă, o negociere
a compactului fiscal, politică monetară mai restrictivă anul viitor, o cursă electorală
mai degrabă strânsă în urma acestor măsuri, îngrijorări privind supraîncălzirea
consumului şi deteriorarea balanţei de plăţi. Considerăm că o rebalansare va veni în
2017 şi tot atunci inflaţia va reveni către ţinta BNR. Şi, deşi măsurile aveau în vedere
accelerarea către zona euro, noi considerăm mai degrabă că va produce o amânare', a
declarat miercuri Ciprian Dascălu în cadrul unei conferinţe de specialitate.

Digi24.ro: Surse: Sechestru la Rafinăria Petrotel, deținută de Lukoil
Soarta a aproape o mie de angajaţi ai Rafinăriei Petrotel Ploieşti, deținută de Lukoil,
este incertă. Rafinăria trebuia să-şi repornească azi instalaţiile oprite pentru o revizie
tehnică. Surse ale Digi24 spun însă că situaţia rafinăriei este gravă şi că cei aproape o
mie de angajaţi ar putea rămâne în curând fără locuri de muncă, după ce ANAF ar fi
pus sechestru asigurator asupra mărfurilor companiei.
Faptul că ANAF a pus sechestru pe bunurile Rafinăriei Petrotel Ploieşti, pe
antrepozitul fiscal, înseamnă că această companie nu poate vinde nici benzina şi nici
motorina pe care le rafinează. Astfel, pentru a-şi alimenta benzinăriile, trebuie să
apeleze la piaţa liberă, iar de acolo va cumpăra combustibil la un preţ mai mare decât
cel produs la rafinăria de la Ploieşti.

Bursa.ro: Acţionarii Transelectrica au aprobat un dividend de 2,8033 lei/acţiune
Acţionarii Transelectrica (simbol TEL) au aprobat un dividend brut per acţiune de
2,8033 lei pe titlu, pentru 2014. mai mare decât cel oferit anul trecut, când compania
mărise de cinci ori valoarea cuvenită pentru acţionari.
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Suma totală care ar urma să fie distribuită este de 205.490.698 lei. Profitul net al
societăţii a fost de 370 milioane lei, în creştere cu 85% faţă de 2013.
Data aferentă plăţii dividendelor este 29 iunie 2015.

Hotnews.ro: Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care aloca 188,5
milioane de lei pentru doua proiecte de investitii ale Metrorex

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege in vederea alocarii Ministerul
Transporturilor a sumei de 188,5 milioane de lei. Banii provin din sumele obtinute in
urma scoaterii la licitatie prin platforma comuna a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de sera si ar urma sa fie utilizati pentru finantarea, in 2015, a doua proiecte de
investitii ale Metrorex. Proiectul de lege urmeaza sa fie transmis Parlamentului.

Bursa.ro: Program de cooperare între România şi Ungaria, în valoare de 232
milioane euro
Guvernul României a aprobat, printr-un Memorandum, Programul de cooperare
transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, cu un buget total de
aproximativ 232 de milioane de euro, precizează un comunicat transmis redacţiei.
Din suma totală necesară derurălii acestui program, 189 de milioane de euro
reprezintă alocare financiară din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
iar restul provine din cofinanţare naţională.
Ziare.com: Inspectorii Fiscului au "dezgropat" o comoara din economia gri:
Impozite nedeclarate de peste un miliard de euro
Inspectorii fiscali au identificat, in urma controalelor realizate in primul trimestru din
2015, impozite nedeclarate de peste un miliard de euro.
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In total, in aceasta perioada, 16.087 de firme au fost verificate, informeaza un
comunicat remis Ziare.com.

Vaneaza ANAF marii evazionisti? Cifrele din spatele controverselor

Hotnews.ro: Orbanizarea economica a lui Victor Ponta: scandalul artificial al
preturilor la supermarketuri
Un conflict artificial a dominat agenda publica a ultimelor zile: asa-zisele
cresteri de preturi la supermarketuriinainte de scaderea TVA. O parte a presei a
creat o isterie mediatica pe baza unor dovezi precare, daca nu cumva chiar
mincinoase. Pe acest val mediatic, intretinut si de Comisia de Agricultura din
Parlament, s-a urcat si premierul Victor Ponta, care a anuntat o masura in cel
mai pur stil Viktor Orban: taxe noi pentru supermarketuri daca nu scad automat
preturile. Inca un pas spre nationalismul economic.
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