RAPORT MONITORIZARE,
29 mai
Ziuaconstanta.ro, preluat de realitatea.net, ziare.com, presaonline.com, ziar.com,
ziare-pe-net.ro, ziarelive.ro: MINISTRUL AGRICULTURII FACE UN APEL
CĂTRE PRIMARI ŞI FERMIERI ÎN VEDEREA DEPUNERII DE CERERI
PENTRU PLĂŢILE DIRECTE DE LA APIA (GALERIE FOTO)
Cugetliber.ro, preluat de ultimele-stiri.eu: Parada maşinilor şi utilajelor agricole,
la EXPOAGROUTIL
Caleaeuropeana.ro: Dezbaterea “România între beneficii și restricții în cadrul
TTIP”
Vremeanoua.ro: Prefectul de Vaslui, revoltat de tãierile ilegale: “Nu suntem un
judet de prosti!”
zf.ro: Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea business angels
Zf.ro: CAZUL CE HUNEDOARA
Cum au cheltuit guvernele 7 mld. $ înr-o industrie care vinde acum sub preţul de
producţie
Agerpres.ro: Andrei Gerea: Energia este o componentă importantă a securității
naționale
Zf.ro: Petrom a ajuns la cinci sonde „înfipte“ în adâncurile Mării Negre
Mediafax.ro: Ponta: Oamenii să înţeleagă, aderarea la zona euro nu presupune
numai avantaje, ci şi dezavantaje
Mediafax.ro: Normele Codului Fiscal apărute în Monitorul Oficial fără
reconsiderarea profesiilor libere şi drepturi de autor în activităţi dependente
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Mediafax.ro: Asociaţie: Vânzările de băuturi spirtoase însumează 700 milioane
euro, dar doar 25% sunt fiscalizate
Zf.ro: CEI MAI MARI JUCĂTORI DIN ECONOMIE
„România va atinge în perioada 2018-2019 o nouă fază de boom economic“
Zf.ro: Cum arată noul model folosit de BNR pentru fundamentarea deciziilor de
politică monetară
Zf.ro: Austriecii au cerut dividende de 600 mil. lei de la Raiffeisen, dublu faţă de
suma propusă
Zf.ro: ADOPTAREA EURO INTRĂ ÎN VIZORUL PREŞEDINTELUI
IOHANNIS
La opt ani după integrarea în UE, România dă startul unei noi strategii naţionale
pentru adoptarea euro
Zf.ro: Ostahie, Altex: În 2009-2011, băncile comerciale, Banca Naţională şi
politicul au distrus economia privată
Zf.ro: Optimismul managerilor creşte în ritm cu economia, având industria,
construcţiile şi comerţul în rol de vedete
Zf.ro: Teraplast s-a corectat cu 7%, după un salt de 25% într-o lună
Zf.ro: Băncile şi firmele de asigurări au primit injecţii de capital de 2,5 mld. lei
de la acţionarii din străinătate în patru luni
Zf.ro: Cum e să lucrezi în cea mai mare tranzacţie a anului, preluarea Volskbank
de Banca Transilvania? Urmăriţi emisiunea ZF Live de vineri, 29 mai, de la ora
12:30, cu Francisc Peli de la Pelifili
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Zf.ro: Leadership în situaţii de criză! Urmăriţi emisiunea ZF Live de vineri, 29
mai, de la ora 12:00, cu Scott P. Moore, US Navy Seal Rear Admiral (Rez)
Zf.ro: Creştere economică 5% - scopuri şi mijloace
Bursa.ro : Directorul general al BVB a cumpărat 3.500 de acţiuni la bursă
Bursa.ro: 2019 - TERMEN LIMITĂ
BVB, bursă doar pentru 24 de ani?
Bursa.ro: Teme de interes pentru aderarea României la euro
Bursa.ro: BVB a deschis în creştere
Bursa.ro: INFRINGEMENT PENTRU CĂ NU AM LEGIFERAT REZOLUŢIA
BANCARĂ
Propunerile BNR pentru salvarea băncilor prevăd şi bail-in-ul
Economica.net: Românii încep să ocupe rafturile bio în hipermarketurile din
ţară
Economica.net: Bursa de Valori a închis mixt şedinţa de tranzacţionare de joi
Economica.net: Albalact va debuta pe 3 iunie pe piaţa reglementată a BVB
Economica.net: România - cea mai mare creştere a comerţului ilicit cu ţigarete,
la nivelul UE, în 2014. Cele mai traficate mărci
Hotnews.ro: UPDATE Minerii din Valea Jiului au renuntat la proteste dupa ce
au semnat un protocol cu ministrul energiei. Minele ar urma sa fie inchise pana
in 2024
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Adevarul.ro: Normele Codului Fiscal, publicate fără reconsiderarea activităţilor
independente
Adevarul.ro: Cum se pregătesc hipermarketurile pentru marea reducere de TVA
Adevarul.ro: România se menţine pe locul 47 din 61 de ţări din topul mondial al
competitivităţii
Capital.ro: „Vulturul” de la Fondul Proprietatea se aşteaptă la o explozie a
dobânzilor
Capital.ro: 572 de motive pentru care au crescut Bursele
Capital.ro: Cu cât cumpără Egiptul grâu din România
Capital.ro: Gazprom nu se teme de competiţia din Europa
Evz.ro: NOILE REGULI: Cum plătești taxa de trecere pe podul de la Cernavodă
Romanialibera.ro: Directiva privind insolvența băncilor s-a împiedicat de
legislația națională
Digi24.ro: BCR opreşte temporar sistemul informatic. Recomandarea băncii
pentru clienţi
Digi24.ro: PARADOX. Bacşişul, eliminat de Senat, dar impozitat din 1 iunie de
Codul fiscal
Mediafax.ro: Acordul comercial UE-SUA a primit aviz favorabil din partea unei
comisii a Parlamentului European
Agerpres.ro: Nicolăescu (PNL): Alocația trebuie să fie egală pentru toți copiii,
indiferent ce venituri au părinții
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Antena3.ro: Ministrul Agriculturii a ascuns scumpirile artificiale. Iată ce produse
au avut cele mai mari majorări de preţ
Digi24.ro: TAROM vrea să-și schimbe flota. Două aeronave Airbus ar putea fi
vândute Guvernului
Zf.ro: Cum arată şi când va fi deschis primul punct de frontieră pe autostradă
dintre România şi Ungaria
Jurnalul.ro: Același preț la energia electrică, văzut diferit
Infoferma.ro: S-a deschis Târgul Expoagroutil 2015
Bursa.ro: ÎN ANUL 2014,
Schimburile comerciale între România şi Pakistan au reprezentat 194,2 milioane
de dolari
Business-adviser.ro: Inalti functionari publici pakistanezi, in dialog cu
conducerea CCIB
Ziuaconstanta.ro, preluat de ziar.com: SEMINAR ORGANIZAT DE CCINA
CONSTANŢA
FINANŢAREA IMM-URILOR PRIN BUGETUL DE STAT
Opiniatimisoarei.ro, preluat ce comisarul.ro: Job-uri pentru cei care-si gasesc
greu un loc de munca. CCIAT – partener intr-un proiect pentru persoanele
defavorizate
Mediafax.ro: Alpha Bank a înregistrat în România pierderi de 6,5 milioane de
euro în primul trimestru
Economica.net: CNADNR a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate
dintr-un "ciot" al autostrăzii Comarnic-Braşov
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Adevarul.ro: Băile Herculane intră într-un circuit european de centre
balneo&spa. Din 2016, va demara un pachet turistic comun cu staţiunile din
Bulgaria
Capital.ro: România şi Kazahstan vor să dezvolte proiecte comune în energie,
industrie şi turism
Hotnews.ro: Liber pentru autostrada Sibiu - Pitesti. Curtea de Apel a transat
situatia contestatiilor, iar contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate
poate fi semnat
Mediafax.ro: Teodorovici: Reclasificarea
dependente, după ce avem criterii clare

activităţilor

independente

în

agerpres.ro: Comisarul european pentru Mediu: România poate atinge ținta de
50% reciclare deșeuri municipale până în 2020
Economica.net: Garanti Bank estimează o creştere economică de 2,5% şi inflaţie
de 0,5% în acest an. Deflaţie în iunie-octombrie
Bursa.ro: Lichiditate de aproape 18 milioane de lei pe BVB
Economica.net: GDF Suez începe lucrări de amploare pentru schimbarea
vechilor ţevi de gaze din Bucureşti. Zeci de străzi afectate
Agerpres.ro: Teodorovici: Discuțiile cu reprezentanții FMI și CE vor continua în
perioada 19-30 iunie; sperăm să avem un rezultat pozitiv
Agerpres.ro: Geoană: România ar putea deveni o poartă de liber schimb către
zona euroatlantică
Zf.ro: Cât câştigă un membru de board? Peste 100.000 lei pe an pentru 10 zile de
muncă
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Jurnalul.ro: Băncile mici se bat pe salariile românilor
Agerpres.ro: TVA de 9% la alimente intră de luni în vigoare; normele
metodologice au fost publicate în Monitorul Oficial
Agerpres.ro: România va participa, în perioada 3-6 iunie, la Forumul de afaceri
de la Lisabona
Digi24.ro: Ce înseamnă pentru România adoptarea monedei euro în 2019
Jurnalul.ro: Pierdem 77 de milioane de euro zilnic
Hotnews.ro: Desi era proiectat sa reziste cel putin 5 ani fara modificari, Codul
Fiscal si cel de procedura vor fi schimbate in urmatorii doi ani
Digi24.ro: Petrom extinde căutările de gaze în Marea Neagră
Economica.net: LUKOIL reduce preţul carburanţilor ECTO în luna iunie, de
vineri până duminică. De 1 iunie, copiii vor primi dulciuri
Realitatea.net: Vești despre acordul "suspendat" al României cu FMI: o nouă
rundă de negocieri în iunie
Agerpres.ro: CNADNR: Contract de 257.800 lei pentru studii de fezabilitate, în
vederea construirii de variante ocolitoare la Comarnic și Bușteni

Ziuaconstanta.ro, preluat de realitatea.net, ziare.com, presaonline.com, ziar.com,
ziare-pe-net.ro, ziarelive.ro: MINISTRUL AGRICULTURII FACE UN APEL
CĂTRE PRIMARI ŞI FERMIERI ÎN VEDEREA DEPUNERII DE CERERI
PENTRU PLĂŢILE DIRECTE DE LA APIA (GALERIE FOTO)
A 23-a ediţie a târgului Expoagroutil şi-a deschis, ieri, porţile la Constanţa. Organizat
de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa şi în colaborare cu Direcţia pentru
Agricultură a judeţului Constanţa, evenimentul se derulează în perioada 28 - 31 mai,
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la Pavilionul Expoziţional din Mamaia, pe o suprafaţă de 3.350 de metri pătraţi.
Manifestarea expoziţională cuprinde secţiuni precum tractoare, combine şi
echipamente agricole, substanţe pentru fertilizare şi protecţia plantelor, produse
agricole şi alimentare, utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară, salon de produse
ecologice, salon de floricultură şi salon de finanţări şi asigurări, preponderent agricole.
Cugetliber.ro, preluat de ultimele-stiri.eu: Parada maşinilor şi utilajelor agricole,
la EXPOAGROUTIL
Ministrul Daniel Constantin şi Mihai Daraban, preşedintele CCIR, au inaugurat târgul
din Mamaia
Pavilionul Expoziţional din Mamaia pare o cetate sub asediul a zeci de maşini şi
utilaje. Un banner uriaş te avertizează că este vorba de Târgul de utilaje şi instalaţii
agricole EXPOAGROUTIL.
Manifestarea expoziţională, ajunsă la cea de a 23-a ediţie, a atras 31 de firme
expozante, care reprezintă 203 producători, dintre care 43 români şi 160 străini. Este
organizată pe şapte secţiuni: tractoare, combine şi echipamente agricole; substanţe
pentru fertilizare şi protecţia plantelor; produse agricole şi alimentare; utilaje şi
instalaţii pentru industria alimentară; salon de produse ecologice; salon de floricultură;
salon de finanţări şi asigurări, preponderent agricole.
Caleaeuropeana.ro: Dezbaterea “România între beneficii și restricții în cadrul
TTIP”
Institutul Aspen România și Asociația Europuls organizează dezbaterea “România
între beneficii și restricții în cadrul TTIP”, în cadrul celei de-a treia ediții a
forumului EUROSFAT, în data de 29 mai 2015,între orele 11:00 – 13:00, Sala
Constantin
Stere, Palatul
Parlamentului,
se
arată
într-un
comunicat
remisCaleaEuropeana.ro.
Dezbaterea își propune să abordeze stadiul negocierilor TTIP, domeniile cele mai
sensibile din cadrul discuțiilor, sectoarele economiei românești cu potențial de
dezvoltare, precum și opțiunile pe care România le poate include pe agenda
negocierilor la nivel european.
Printre invitații care au confirmat participarea se numără Elena Bryan, Negociator Şef,
Misiunea SUA pe lângă UE,Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen
România, Daniela Nemoianu, preşedintele Consiliului de Administraţie, AmCham
România, Sorin Moisă, membru al Parlamentului European (S&D), Mihai Bogza,
preşedintele Consiliului Investitorilor Străini, Elvire Fabry, Senior Researcher,
Institutul Jacques Delors – Notre Europe (Paris), Lucian Cernat, economist Şef, DG
Trade, Comisia Europeană (live video).
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Vremeanoua.ro: Prefectul de Vaslui, revoltat de tãierile ilegale: “Nu suntem un
judet de prosti!”
Conducerea Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã Vaslui a rãspuns pozitiv la
solicitãrile mediului de afaceri, care cere o campanie de oprire a defrisãrilor ilegale,
fenomen cu care se confruntã si judetul Vaslui. O initiativã care a adunat în sala de
sedinte a C.C.I.A., ieri, patroni din toate ramurile economiei locale, primari si
reprezentanti ai administratiei publice, mai putin parlamentarii judetului, care au dat
cu flit actiunii de la Camera de Comert, fiind ocupati mai mult cu luptele politice din
Parlament, decât de realitãtile judetului. “Este o mãsurã bunã stoparea exportului de
busteni, însã trebuia pe o perioadã de un an de zile, nu pânã la 31 august. Firma
Cantemir, de la Husi, pe care o administrez are pânã la 200 de angajati, este o
societate mare. Nu suntem uniti noi, cei din Vaslui, sã pãstrãm banii aici”, a spus
Dumitru Idriceanu, managerul firmei de mobilã Cantemir Husi, cel care a avut ideea
organizãrii acestei mese rotunde.

Zf.ro: Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea business angels
Preşedintele României Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul pentru promulgarea
Legii privind stimularea investitorilor individuali – business angels, arată un
comunicat de presă publicat pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.
Zf.ro: CAZUL CE HUNEDOARA
Cum au cheltuit guvernele 7 mld. $ înr-o industrie care vinde acum sub preţul de
producţie
Cum a ajuns CE Oltenia la pierderi de 700 mil. lei în 2014 de la profit în 2013
♦ Guvernul mai aruncă o picătură de 37 mil. euro în oceanul de miliarde pe care l-a
vărsat în minele din Valea Jiului ♦ Cum poate rezista însă în piaţă o companie care
produce energia cu 220 de lei când ea se cumpără cu 155 de lei pe MWh?
Pe 27 mai statul a decis să mai „îngroape“ 167 de milioane de lei (37 de milioane de
euro) pentru salvarea Complexului Energetic Hunedoara, companie măcinată de la
finalul săptămânii trecute de proteste de amploare.
Agerpres.ro: Andrei Gerea: Energia este o componentă importantă a securității
naționale
Energia este o componentă importantă a securității naționale, a declarat joi, la
Petroșani, ministrul Energiei, Andrei Gerea, care a precizat că susține continuarea
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activității mineritului de cărbune în Valea Jiului prin prisma garantării securității
energetice a României.
Ministrul Energiei a avut discuții joi cu reprezentanți ai administrației locale și
județene, cu cei ai conducerii Complexului Energetic Hunedoara (CEH) și cu cei ai
sindicatelor, în contextul în care minerii din Valea Jiului au protestat, timp de două
zile, îngrijorați de perspectiva închiderii exploatărilor de huilă din zonă.
Zf.ro: Petrom a ajuns la cinci sonde „înfipte“ în adâncurile Mării Negre
Petrom, singurul producător de petrol şi gaze din România, a ajuns, alături de
partenerul său, gigantul american ExxonMobil, la cinci sonde de explorare în
adâncurile Mării Negre, în perimetrul Neptun, unele finalizate, altele în curs de
realizare, fiecare astfel de sondă, săpată la sute de kilometri de ţărm, venind cu o „notă
de plată“ de circa 100-150 mil. dolari, potrivit informaţiilor disponibile.

Mediafax.ro: Ponta: Oamenii să înţeleagă, aderarea la zona euro nu presupune
numai avantaje, ci şi dezavantaje
Aderarea României la zona euro nu trebuie să fie o măsură impusă, ci trebuie să
genereze o schimbare în mintea oamenilor, care să înţeleagă că acest proces nu
presupune numai avantaje, ci şi anumite dezavantaje, a declarat premierul Victor
Ponta.
"În primul rând, e o schimbare în mintea oamenilor, pentru că nu trebuie să fie o
măsură impusă. Oamenii trebuie să înţeleagă ce înseamnă trecerea la euro, care sunt
avantajele şi dezavantajele, că nu sunt numai avantaje, sunt şi dezavantaje", a spus
Ponta la România TV.
Mediafax.ro: Normele Codului Fiscal apărute în Monitorul Oficial fără
reconsiderarea profesiilor libere şi drepturi de autor în activităţi dependente
Normele Codului Fiscal au fost publicate joi în Monitorul Oficial fără abrogarea
prevederii care împiedică reconsiderarea activităţilor independente care generează
venituri din profesii libere sau drepturi de autor în dependente, cum anunţase
Guvernul, experţi juridici remarcând la rândul lor măsura.
În urmă cu o săptămână, Guvernul a anunţat că a modificat normele de aplicare a
Codului Fiscal şi că un element de noutate adus de actul normativ vizează asigurarea
unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obţinute din activităţi
desfăşurate în mod independent.
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Mediafax.ro: Asociaţie: Vânzările de băuturi spirtoase însumează 700 milioane
euro, dar doar 25% sunt fiscalizate
Românii consumă anual băuturi spirtoase în valoare de 700 milioane de euro, dar
statul încasează taxe şi accize doar pentru 25% din vânzări din cauza evaziunii fiscale,
potrivit datelor publicate, joi, de asociaţia Spirits România.
"Am luat preţul mediu la raft pentru băuturile spirtoase şi am calculat că 39% din
valoare reprezintă acciza, apoi TVA-ul are o pondere de 19%, alte taxe şi costul
finanţării aproximativ 5%. Rămâne o pondere de 37% din preţul de la raft din care
producătorii şi distribuitorii trebuie să-şi acopere costurile. Am putea vorbi că este mai
mult o afacere a statului pentru că 65% din preţ se duce la bugetul de stat", a declarat
Preşedintele Spirits România, Florin Rădulescu.

Zf.ro: CEI MAI MARI JUCĂTORI DIN ECONOMIE
„România va atinge în perioada 2018-2019 o nouă fază de boom economic“
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
România va atinge în perioada 2018-2019 o nouă fază de boom economic, evoluţie ce
va fi sprijinită şi de împlinirea a o sută de ani de la Marea Unire, dar şi de preluarea în
premieră a preşedinţiei UE, a spus Ionel Blănculescu, analist financiar, la conferinţa
ZF Cei Mai Mari Jucători din Economie.
Zf.ro: Cum arată noul model folosit de BNR pentru fundamentarea deciziilor de
politică monetară
Banca centrală are un nou instrument de modelare macroeconomică pentru întărirea
capacităţii de analiză, care funcţionează în paralel cu modelul actual introdus din
2005, consiliul de administraţie al BNR urmând să primească date furnizate de ambele
modele şi să surprindă astfel cu mai multă aucurateţe mişcarea factorilor care
influenţează direcţia inflaţiei, deciziile de politică monetară fiind astfel mai aproape de
optim.
Zf.ro: Austriecii au cerut dividende de 600 mil. lei de la Raiffeisen, dublu faţă de
suma propusă
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Acţionarii Raiffeisen, un jucător de top cinci din sistemul bancar controlat de grupul
austriac cu acelaşi nume, au aprobat în adunarea generală de la finalul lunii aprilie
distribuirea de dividende în sumă de 606 milioane de lei, dublu faţă de propunerea
iniţială.
Suma distribuită sub formă de dividende depăşeşte practic profitul net de o jumătate
de miliard de lei obţinut de bancă anul trecut, ceea ce înseamnă că o parte din banii
necesari plăţii dividendelor provine din rezervele constituite de bancă din profiturile
anilor anteriori. Din profitul de anul trecut sunt acordate dividende de 472 mil. lei, iar
din rezultatul reportat sunt acordate dividende de 134 mil. lei.
Zf.ro: ADOPTAREA EURO
IOHANNIS

INTRĂ

ÎN VIZORUL PREŞEDINTELUI

La opt ani după integrarea în UE, România dă startul unei noi strategii naţionale
pentru adoptarea euro
Adoptarea euro începe să devină un obiectiv naţional, preşedintele Klaus Iohannis
dând startul consultărilor pe această temă, pentru realizarea unui consens politic
naţional şi adoptarea unei strategii naţionale şi a unui calendar riguros de măsuri
economice, monetare, legislative şi instituţionale, pentru integrarea în zona euro.
Preşedintele Klaus Iohannis i-a invitat ieri la Palatul Cotroceni pe premierul Victor
Ponta şi pe guvernatorul BNR Mugur Isărescu, pentru a discuta despre procesul
aderării României la zona euro. În urma discuţiilor s-a decis înfiinţarea unui comitet
de coordonare a procesului de adoptare a monedei comune, care să asigure
proiectarea, coordonarea şi monitorizarea etapelor şi responsabilităţilor implicate
pentru atingerea acestui obiectiv, potrivit informaţiilor transmise de Administraţia
Prezidenţială.

Zf.ro: Ostahie, Altex: În 2009-2011, băncile comerciale, Banca Naţională şi
politicul au distrus economia privată
Cei trei ani de scădere pe piaţa electro-IT, 2009-2011, corespund cu un climat
economic în care politicul şi băncile comerciale, plus Banca Naţională, au distrus
economia privată, prin distrugerea consumului, pentru interese proprii, a spus Dan
Ostahie, CEO Altex, la conferinţa ZF Cei mai mari jucători din economie.
Zf.ro: Optimismul managerilor creşte în ritm cu economia, având industria,
construcţiile şi comerţul în rol de vedete
Managerii companiilor care activează pe piaţa internă estimează pentru perioada mai iulie creşterea activităţii în industria prelucrătoare, construcţii, comerţ şi servicii,
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potrivit sondajului lunar privind aşteptările în privinţa economiei publicat ieri de Institutului Naţional de Statistică (INS). Sunt previziuni de înţeles de vreme ce în T1 toate
domeniile de mai sus au înregistrat creşteri.

Zf.ro: Teraplast s-a corectat cu 7%, după un salt de 25% într-o lună
Titlurile producătorului de profile PVC Teraplast Bistriţa (simbol bursier TRP) au
scăzut cu 7,5% în şedinţa de ieri, aproape de finalul unei luni volatile, în care acţiunile
companiei au fluctuat şi cu 8% de la o zi la alta.
Acţiunile Teraplast au crescut cu 25% doar de la începutul lunii mai, aducând un plus
de 17 milioane de lei la capitalizarea bursieră, după ce compania a anunţat vânzări
peste aşteptări la începutul anului şi a trecut pe profit în primul trimestru.
Zf.ro: Băncile şi firmele de asigurări au primit injecţii de capital de 2,5 mld. lei
de la acţionarii din străinătate în patru luni
Trei bănci, cinci companii de asigurări, două companii de credite de consum şi una de
recuperare de creanţe au primit injecţii de capital de la acţionarii străini în valoare de
2,5 mld. lei (circa 560 mil. euro) în primele patru luni, potrivit datelor publicate de
Registrul Comerţului. Cea mai mare injecţie de capital de la începutul anului, de
echivalentul a 2,1 mld. lei, a fost efectuată de Volksbank, în baza acordului de preluare
realizat cu Banca Transilvania. Banca Transilvania va acorda discounturi de până la
30-40% clienţilor Volksbank care au credite în franci elveţieni pentru a le transforma
din franci în lei sau euro. Banca Transilvania, a treia mare bancă din România în
funcţie de active, a semnat în decembrie un angajament ferm pentru achiziţionarea a
100% din acţiunile Volksbank România.
Zf.ro: Cum e să lucrezi în cea mai mare tranzacţie a anului, preluarea Volskbank
de Banca Transilvania? Urmăriţi emisiunea ZF Live de vineri, 29 mai, de la ora
12:30, cu Francisc Peli de la Pelifili
Cum îşi revine industria de advertising şi comunicare? Urmăriţi emisiunea ZF Live de
miercuri, 27 mai, de la ora 12:30, cu Veronica Savanciuc, CEO Lowe România, unul
dintre principalii jucători din piaţă
Urmăriţi emisiunea ZF Live aici de la ora 12:30
Zf.ro: Leadership în situaţii de criză! Urmăriţi emisiunea ZF Live de vineri, 29
mai, de la ora 12:00, cu Scott P. Moore, US Navy Seal Rear Admiral (Rez)
Leadership în situaţii de criză! Urmăriţi emisiunea ZF Live de vineri, 29 mai, de la ora
12:00, cu Scott P. Moore, US Navy Seal Rear Admiral (Rez)
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Urmăriţi emisiunea ZF Live aici de la ora 12:30
Zf.ro: Creştere economică 5% - scopuri şi mijloace
Înainte de trecerea tăvălugului crizei creşterea economică era considerată un fenomen
normal într-o eră marcată de o teribilă viteza de transformare. Datorită efectelor sale
ulterioare, criza a modificat percepţia asupra creşterii economice. Conjunctura actuală
obligă la o creştere economică sustenabilă în carecreştereaconsumului de factori de
producţie trebuie să fie dublatăde creşterea eficienţei utilizării lor.
Bursa.ro : Directorul general al BVB a cumpărat 3.500 de acţiuni la bursă
Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, a cumpărat un
pachet de 3.700 de acţiuni BVB pentru o sumă de 130.900 de lei. Achiziţia s-a
încheiat în şedinţa de miercuri, 27 mai, şi a fost intermediată de firma de brokeraj
Tradeville. Preţul a fost de 37,4 lei/unitate. Cel mai probabil achiziţia face parte din
programul de bonusare.
Bursa.ro: 2019 - TERMEN LIMITĂ
BVB, bursă doar pentru 24 de ani?
Şeful ESMA: "Bursele locale trebuie să se asigure că au succes, în cadrul Uniunii
Pieţelor de Capital"
* "Relaxarea cantitativă creează un risc de supraevaluare pe piaţa de capital",
consideră Steven Maijoor
2019 ar putea fi anul în care bursele micuţe din Uniunea Europeană, categorie în
care se încadrează şi Bursa de Valori Bucureşti, vor fi înghiţite oficial de cele mai
puternice, în cazul în care Comisia Europeană se ţine de plan şi reuşeşte crearea
Uniunii Pieţelor de Capital.
Steven Maijoor, preşedintele Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe
(ESMA), a fost, ieri, la Bucureşti, şi a încercat să promoveze proiectul UE drept unul
grandios care va fi benefic pentru toată lumea.

Bursa.ro: Teme de interes pentru aderarea României la euro
Într-un articol din BURSA (25 mai 2015), domnul Daniel Dăianu reia unele teme de
mare interes pentru decizia de aderare a României la zona euro.
Avem opinia sugerată că România nu ar tebui să adere la zona euro, înainte ca
aceasta să aibă instrumentele de amortizare a şocurilor asimetrice, un buget comun. Se
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fac şi trimiteri la cerinţele unei uniuni monetare funcţionale, cum ar fi cazurile SUA şi
Germania.
Este adevărat, că, în timpul recentei crizei financiare şi economice, au devenit
vizibile problemele din construcţia zonei euro , care dispunea de o politică monetară
comună, dar nu şi de o politică fiscală şi bugetară comună, respectiv fiecare stat
membru din zona euro îşi păstrează suveranitatea asupra bugetului public.
Bursa.ro: BVB a deschis în creştere
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de tranzacţionare de
astăzi.
Indicele BET, al celor mai lichide zece acţiuni, creşte lent cu 0,05%, fiind cotat la
7.427,35 puncte şi, de asemenea, indicele BET Plus se apreciază uşor cu 0,09%, la
1.092,89 puncte.
Totodată, BET-FI, indicele celor cinci societăţi de investiţii financiare plus Fondul
Proprietatea, urcă cu 0,11%, atingând valoarea de 31.057,78 puncte.
Noul indice BET Total Return, introdus pe 23 septembrie, creştea lent cu 0,05%, la
8.109,96 puncte.
Bursa.ro: INFRINGEMENT PENTRU CĂ NU AM LEGIFERAT REZOLUŢIA
BANCARĂ
Propunerile BNR pentru salvarea băncilor prevăd şi bail-in-ul
Prin bail-in, băncile se finanţează şi cu banii din depozitele negarantate
* Blănculescu: "Bail-in-ul este neconstituţional"
* Olteanu: "Niciuna dintre opţiunile de salvare nu este ideală, dar prăbuşirea
băncilor ar fi mult mai periculoasă pentru oameni"
Ţara noastră a primit un nou infringement de la Comisia Europeană (CE), de data
aceasta pentru netranspunerea unei Directive europene care priveşte sistemul bancar.
CE a cerut, ieri, României şi altor zece state membre, printr-un aviz motivat, să
implementeze Directiva privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor bancare.
Potrivit Comisiei, avem doar doar două luni la dispoziţie să aprobăm o lege care să
prevadă reglementările UE în domeniu, altfel vom ajunge în faţa Curţii de Justiţie.
Analistul economic Ionel Blănculescu este de părere că un astfel de proiect
legislativ nu a fost aprobat până acum pentru că ar fi neconstituţional, acesta urmând
să vizeze şi aplicarea bail-in-ului.
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Economica.net: Românii încep să ocupe rafturile bio în hipermarketurile din
ţară
Românii îşi fac tot mai mult loc pe rafturile cu produse bio ale lanţurilor de retail din
ţară. Chiar dacă mare parte din producţie ajunge peste graniţe, în unele magazine, în
perioada verii, ponderea alimentelor autohtone în total mâncare ecologică poate
ajunge la 40%.
Profitând de un apetit tot mai mare al românilor pentru produsele ecologice şi bio, în
ultimii ani, marile lanţuri de hipermarketuri şi-au diversificat semnificativ gama de
produse pe acest segment. Modul de promovarea a categoriei s-a diversificat, astfel că
mulţi comercianţi au rafturi separate pentru aceste produse sau au încheiat parteneriate
cu asociaţii de profil pentru crearea de standuri distincte în cadrul magazinelor. În ceea
ce priveşte provenienţa acestor produse, mare parte sunt importate, dar ponderea
articolelelor made in România este în creştere. Vorbim de o piaţă estimată la
aproximativ 150 de milioane de euro, în contextul în care producătorii locali exportă
de 200-250 de milioane de euro.
Economica.net: Bursa de Valori a închis mixt şedinţa de tranzacţionare de joi
Bursa de Valori Bucureşti a închis mixt şedinţa de tranzacţionare de joi, iar valoarea
totală a tranzacţiilor s-a cifrat la 14,15 milioane de lei (3,18 milioane de euro).
Schimburile cu acţiuni au totalizat 13,47 milioane de lei (3,03 milioane de euro), iar
tranzacţiile cu certificate au ajuns la 660.793 lei (148.710 euro).
Cele mai semnificative au fost tranzacţiile cu acţiunile Romgaz (1,54 milioane lei),
Electrica (1,17 milioane lei) şi Transelectrica (908.389 lei).
Economica.net: Albalact va debuta pe 3 iunie pe piaţa reglementată a BVB
Compania Albalact va debuta, pe 3 iunie, pe piaţa reglementată administrată de Bursa
de Valori Bucureşti (BVB), în urma transferului de pe piaţa Rasdaq, informează, joi,
BVB.
Consiliul de Administraţie al BVB a aprobat joi cererea Albalact pentru listarea pe
piaţa reglementată, iar debutul companiei pe această piaţă va fi marcat de deschiderea
oficială a şedinţei de tranzacţionare de către reprezentanţii conducerii companiei.
Economica.net: România - cea mai mare creştere a comerţului ilicit cu ţigarete,
la nivelul UE, în 2014. Cele mai traficate mărci
Consumul de ţigarete contrafăcute şi de contrabandă în România a crescut în ultimul
an, de la o medie de 10,9% în 2013, la 15,6% din consumul total în 2014,
reprezentând cea mai mare creştere înregistrată la nivelul Uniunii Europene /UE/,
potrivit unui studiu realizat de către KPMG pentru British American Tobacco,
Imperial Tobacco, Japan Tobacco Internaţional şi Philip Morris Internaţional. În 2014,
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89% din totalul ţigaretelor contrafăcute, pe piaţa românească, au avut timbru de
Ucraina, iar Jin Ling, Marble şi Ashima au fost printre cele mai traficate ţigarete pe
piaţă românească.
Hotnews.ro: UPDATE Minerii din Valea Jiului au renuntat la proteste dupa ce
au semnat un protocol cu ministrul energiei. Minele ar urma sa fie inchise pana
in 2024
Protestul minerilor din Valea Jiului s-a incheiat joi la Petrosani, dupa ce liderii
acestora au semnat un protocol cu ministrul Energiei, Andrei Gerea, in care se
precizeaza ca termenul de inchidere a celor patru exploatari de huila din cadrul
Complexului Energetic Hunedoara (CEH) va fi prelungit pana in anul 2024 fata de
2018 cum prevede o decizie a Comisiei Europene, informeaza Agerpres. Pentru
stabilirea acestui termen este necesar si un aviz din partea Comisiei. Minerilor li s-a
mai promis ca vor putea beneficia de programul aprobat prin decizia Comisiei
Europene 787 din 2010. Insa, prin aceasta decizie, Romania a fost autorizata sa aloce
un ajutor de 1,16 miliarde de lei pentru inchiderea a trei mine, altele decat cele care
fac parte acum din CE Hunedoara.
Adevarul.ro: Normele Codului Fiscal, publicate fără reconsiderarea activităţilor
independente
Normele Codului Fiscal au fost publicate joi în Monitorul Oficial fără abrogarea
prevederii care împiedică reconsiderarea activităţilor independente care generează
venituri din profesii libere sau drepturi de autor independente, anunţă Mediafax.
Guvernul a anunţat, în urmă cu o săptămână, că a modificat normele de aplicare a
Codului Fiscal şi că un element de noutate vizează asigurarea unui tratament fiscal
nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obţinute din activităţi desfăşurate în mod
independent.
Adevarul.ro: Cum se pregătesc hipermarketurile pentru marea reducere de TVA
Hipermarketurile au început deja şi bătălia cu preţurile, dar şi vânătoarea de clienţi
Marile reţele comerciale îşi informează în amănunt clienţii despre modul în care vor
reduce preţurile începând din 1 iunie şi unele chiar au furat startul ieftinirilor generate
de scăderea la 9% a Taxei pe Valoarea Adăugată la alimente. Apropierea datei de 1
iunie, când TVA la alimente va scădea de la 24% la 9%, a încins campaniile de
marketing ale marilor reţele comerciale.
Adevarul.ro: România se menţine pe locul 47 din 61 de ţări din topul mondial al
competitivităţii
Starea infrastructurii ne trage cel mai mult în jos în topul competitivităţii România se
menţine pe locul 47 în clasamentul celor mai competitive economii din lume, potrivit
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raportului pe acest an al Institutului pentru Management şi Dezvoltare (IMD) din
Lausanne (Elveţia). Punctajul obţinut de România a fost de 57,133% din
competitivitatea SUA, considerată nivelul de referinţă, se arată în raport. Peste Grecia
şi Bulgaria, sub Turcia şi Polonia România se situează în faţa unor ţări precum
Ungaria (locul 48), Slovenia (49), Grecia (50) şi Bulgaria (55), dar este devansată de
Slovacia (locul 46), Rusia (45), Turcia (40) şi Polonia (33). Cea mai competitivă
economie din lume este SUA, devansând Hong Kong, Singapore, Elveţia, Canada,
Luxemburg, Norvegia, Danemarca Suedia şi Germania. Marea provocare:
productivitatea Autorii studiului subliniază faptul că nouă din primele 10 cele mai bine
clasate ţări în topul celor mai competitive economii sunt incluse în top 10 şi după
factorul eficienţa afacerilor. „Pur şi simplu eficienţa afacerilor necesită o
productivitate mai mare iar competitivitatea unei ţări este puternic legată de
capacitatea companiilor de a rămâne profitabile în timp.
Capital.ro: „Vulturul” de la Fondul Proprietatea se aşteaptă la o explozie a
dobânzilor
Miliardarul american Paul Singer, care deţine peste 15% din Fondul Proprietatea,
anticipează o prăbuşire a cotaţiilor în pieţele de bonduri. Aceasta ar urma să fie o criză
mai mare decât cea din anul 2008.
Are o avere netă de 1,92 miliarde dolari care îl face să stea tot timpul de veghe.
Magnatul Paul Singer, cu un ochi de „vultur” - aşa cum şi-a câştigat reputaţia în
pieţele internaţionale pentru cum urmăreşte obţinerea de câştiguri din consumarea
"cadavrelor" financiare rezultate din creditarea greşită – se uită cu îngrijorare la
pieţele de bonduri. Aici el aşteaptă o prăbuşire încă şi mai mare decât cea din anii
2007-2008 pe Bursă şi în creditul ipotecar, care ar urma să arunce în aer dobânzile.
Capital.ro: 572 de motive pentru care au crescut Bursele
Din anul 2008 şi până în prezent băncile centrale din lume au operat nu mai puţin 572
de tăieri de dobândă, reprezentând câte o ajustare la fiecare trei şedinţe de
tranzacţionare.
Capital.ro: Cu cât cumpără Egiptul grâu din România
Autoritatea Generală pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt a anunţat joi că a
cumpărat 240.000 de tone de grâu din România şi Rusia, cu livrare în perioada 1-10
iulie, transmite Reuters.
Egiptul a cumpărat câte 60.000 de tone de grâu din România, de la firma Nidera,
120.000 de tone de grâu din Rusia, de la firma Union Co. precum şi alte 60.000 de
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tone de grâu din Rusia de la firma Vitol, a declarat vice-preşedintele GASC,
Mamdouh Abdel Fattah. Potrivit acestuia, preţul mediu a fost de 199,28 dolari pe tonă,
preţ care include şi transportul, fiind pentru prima dată în ultimii ani când Egiptul a
cumpărat grâu la un preţ mai mic de 200 de dolari pe tonă.
Capital.ro: Gazprom nu se teme de competiţia din Europa
Gazprom este încrezător că dependenţa Europei de gazele naturale va creşte iar grupul
rus nu are niciun competitor care să acopere necesităţile Europei pe o rază de 10.000
de kilometri, a declarat directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, transmite
Interfax.
Anul trecut, Gazprom a asigurat două treimi din importurile de gaze naturale ale
Uniunii Europene şi 30% din consumul de gaze naturale.
Evz.ro: NOILE REGULI: Cum plătești taxa de trecere pe podul de la Cernavodă
Începând pe data de 30.04.2015, plata tarifului de trecere pentru podurile peste Dunăre
între Fetești și Cernavodă se realizează prin intermediul SIEGMCR (sistemul
informatic de emitere gestiune și monitorizare a rovinietei), anunță Compania
Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR), într-un
comunicat.
Romanialibera.ro: Directiva privind insolvența băncilor s-a împiedicat de
legislația națională
Comisia Europeană (CE) avertizează România că a uitat să transpună directiva privind
redresarea băncilor, care prevede ca acționarii să suporte costurile salvării instituțiilor
bancare, și nu cetățenii.
România mai are două luni pentru a transpune prevederile directivei astfel încât să nu
ajungă în fața Curții de Justiție a UE, iar o posibilă condamnare să conducă la amenzi
usturătoare.
“Autoritățile de linie competente sunt Banca Națională a României (BNR), Autoritatea
de Supraveghere Financiară și Ministerul Finanțelor. Proiectul de transpunere este
într-un stadiu avansat, însă din cauza complexității directivei a fost imposibil până
acum să avem o lege în vigoare. Practic, trebuie găsită o soluție optimă care să
respecte atât directiva, cât și cadrul legislativ intern, în special Constituția”, a precizat,
pentru „România liberă“, Răzvan Horațiu Radu, agent al Guvernului României pentru
Curtea de Justiţie a UE. Și viceguvernatorul BNR, Bogdan Olteanu, ne-a spus că
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există dubii și în alte state membre privind concordanța măsurilor dure prevăzute de
directivă și legislațiile naționale.
Digi24.ro: BCR opreşte temporar sistemul informatic. Recomandarea băncii
pentru clienţi
Banca Comercială Română (BCR) va opri pentru efectuarea unor actualizări, în
noaptea de duminică spre luni, sistemul informatic care gestionează operaţiunile cu
carduri, automatele de schimb valutar şi aparatele multifuncţionale, a anunţat banca.
Sistemul nu va funcţiona între orele 22:00 şi 24:00.
Digi24.ro: PARADOX. Bacşişul, eliminat de Senat, dar impozitat din 1 iunie de
Codul fiscal
Bacşişul va fi impozitat din 1 iunie, după cum se menţionează într-un act normativ
care modifică Normele de aplicare a Codului fiscal şi care va intra în vigoare la
această dată.

Totuşi, cu o zi înainte de publicarea documentului în Monitorul Oficial, Senatul, în
calitate de primă cameră, a eliminat bacşişul din actuala legislaţie, notează
avocatnet.ro.
Mediafax.ro: Acordul comercial UE-SUA a primit aviz favorabil din partea unei
comisii a Parlamentului European
Acordul comercial transatlantic, aflat în curs de negociere între autorităţile europene şi
cele americane, a primit, joi, primul semnal de susţinere din partea Parlamentului
European, obţinând aprobarea Comisiei de Comerţ, informează site-ul publicaţiei Le
Figaro.
Proiectul a atras revolta din partea europarlamentarilor ecologişti, care resping cu
vehemenţă acest proiect.
Agerpres.ro: Nicolăescu (PNL): Alocația trebuie să fie egală pentru toți copiii,
indiferent ce venituri au părinții
Deputatul PNL Eugen Nicolăescu respinge ideea acordării unei alocații diferențiate
copiilor, în funcție de veniturile părinților.
"O alocație pentru copii trebuie să fie o alocație prevăzută de Constituție, adică egală,
universală, pentru toți copiii din această țară, care au dreptul să fie sprijiniți de stat,
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indiferent cine sunt părinții lor, ce venituri au părinții lor și așa mai departe", a afirmat
vineri Nicolăescu, la RFI.
Antena3.ro: Ministrul Agriculturii a ascuns scumpirile artificiale. Iată ce produse
au avut cele mai mari majorări de preţ
O analiză realizată de economica.net bazată pe rapoartele INS trimise Ministerului
Agriculturii arată că în ultima lună s-au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimii
trei ani la alimente. Asta în perspectiva reducerii cotei TVA la produsele alimentare de
la 1 iunie.
Cele mai mari creşteri de preţuri au fost la fructe, cu 5,25% şi la legume, cu 2,23%. Şi
uleiul s-a scumpit, cu 0,32 de procente, dar şi mierea cu 0,28 de procente. Un preţ
mărit faţă de martie, a avut în aprilie şi caşcavalul, care s-a scumpit cu 0,16%.
Digi24.ro: TAROM vrea să-și schimbe flota. Două aeronave Airbus ar putea fi
vândute Guvernului
TAROM caută să-şi schimbe flota. Într-un an sau doi, pasagerii companiei de stat ar
putea zbura cu avioane noi. Cu cele vechi, şefii de la TAROM au deja planuri. Vor să
vândă Guvernului cele două două aeronave Airbus. Întâi, însă, acestea trebuie
configurate VIP pentru a putea fi folosite de către demnitari.
Cumpărate acum 23 de ani, cele două Airbus-uri din flota TAROM ar putea fi
transformate în avioane pentru demnitari.
Zf.ro: Cum arată şi când va fi deschis primul punct de frontieră pe autostradă
dintre România şi Ungaria
Cu puţin noroc, în mai puţin de două luni de zile vom putea trece din România în
Ungaria fără să părăsim autostrada pentru a trece prin controlul vamal. Avem mai jos
poze şi informaţii despre primul punct vamal din România construit pe autostradă,
scrie Pro Motor.
Se lucrează intens la primul punct vamal din România prin care poţi ajunge în Vest
fără să părăseşti autostrada, şi anume în apropierea localităţii Nădlac, acolo unde
Autostrada A1 face legătura cu autostrada M43 din Ungaria.
Jurnalul.ro: Același preț la energia electrică, văzut diferit
Din când în când, Eurostat ne spune că avem cam cea mai ieftină energie electrică
pentru populaţie, aşa că mai este încă loc de multe scumpiri. Dacă de la Bruxelles
lucrurile aşa se văd, în schimb, privite de la Bucureşti, lucrurile stau exact pe dos.
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Eurostat, România continuă să se situeze printre ţările cu cele mai scăzute preţuri din
UE la energia electrică - 12,5 euro pentru 100 de kWh. Preţuri mai mici se
înregistrează doar în Bulgaria (9 euro pentru 100 kWh) şi Ungaria (11,5 euro pentru
100 de kWh). Dacă ne raportăm la salariul brut pe economie, care la noi era la
înce¬putul acestui an de 218 euro,putem spune că plătim cam cea mai scumpă energie
electrică din spaţiul comunitar - 24,4 PPS. În acelaşi timp, de exemplu, în Luxembrug
costul a fost de 14,2 PPS (la un salariu mediu brut de 1923 euro), în Germania 28,5
PPS (la un salariu mediu brut de 1.473 euro), iar în Spania, care are cea mai scumpă
energie din UE, preţul a fost de 26 PPS (la un salariu mediu brut de 757 de euro).
Infoferma.ro: S-a deschis Târgul Expoagroutil 2015
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a participat, ieri, la Pavilionul Expozițional
din stațiunea Mamaia, la deschiderea oficială a celei de-a XXIII-a ediții a târgului
național din domeniul agriculturii Expoagroutil 2015 și i-a îndemnat pe fermieri să
investească în tehnologie accesând fonduri europene.
Bursa.ro: ÎN ANUL 2014,
Schimburile comerciale între România şi Pakistan au reprezentat 194,2 milioane
de dolari
Schimburile comerciale între România şi Pakistan au înregistrat în 2014 o valoare de
194,2 milioane de dolari, din care exporturile româneşti au reprezentat 167,4 milioane
de dolari, arată un comunicat transmis redacţiei.
Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului
Bucureşti (CCIB), a avut o întâlnire cu o delegaţie de absolvenţi ai Colegiului
Naţional de Management din cadrul Şcolii Naţionale de Politici Publice din Lahore
(Pakistan), viitori înalţi funcţionari publici în structurile administrative centrale sau
locale din această ţară.
Business-adviser.ro: Inalti functionari publici pakistanezi, in dialog cu
conducerea CCIB
Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), prof.
univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, a avut o intalnire cu o delegatie de absolventi ai
Colegiului National de Management din cadrul scolii Nationale de Politici Publice din
Lahore (Pakistan), viitori inalti functionari publici in structurile administrative
centrale sau locale din aceasta tara.
Ziuaconstanta.ro, preluat de ziar.com: SEMINAR ORGANIZAT DE CCINA
CONSTANŢA
FINANŢAREA IMM-URILOR PRIN BUGETUL DE STAT
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Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa prin Centrul
Enterprise Europe Network Constanţa, în colaborare cu Oficiul Teritorial pentru IMMuri şi Cooperaţie Constanţa, organizează Seminarul „Finanţarea IMM-urilor Prezentarea Programelor Naţionale cu finanţare de la bugetul de stat în 2015”, care se
va desfăşura în ziua de joi, 4 iunie, ora 12.00, la Sala de conferinţe a CCINA
Constanţa – etaj 2.
Opiniatimisoarei.ro, preluat ce comisarul.ro: Job-uri pentru cei care-si gasesc
greu un loc de munca. CCIAT – partener intr-un proiect pentru persoanele
defavorizate
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de partener coordonator,
a gazduit conferinta de lansare a Proiectului ”CASE – Competente Antreprenoriale
Sociale”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii
sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Mediafax.ro: Alpha Bank a înregistrat în România pierderi de 6,5 milioane de
euro în primul trimestru
Alpha Bank a înregistrat în România pierderi înainte de taxe de 6,5 milioane de euro
în primul trimestru, după un rezultat negativ de 58,5 milioane de euro pe ansamblul
anului trecut, potrivit datelor publicate de instituţia financiară elenă.
În primul trimestru al anului trecut, Alpha Bank a obţinut în România un profit de 1,4
milioane de euro.
Economica.net: CNADNR a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate
dintr-un "ciot" al autostrăzii Comarnic-Braşov
CNADNR a semnat cu Egis un contract pentru elaborarea studiilor de fezabilitate
pentru variantele de ocolire a localităţilor Buşteni şi Comarnic de pe Valea Prahovei
CNADNR a semnat, ieri, contractul pentru studiile de fezabilitate pentru Variantele de
Ocolire Bușteni şi Comarnic, pentru 256.000 de lei, fără TVA, fonduri de la buget.
Contractele de servicii au fost atribuite operatorului economic Egis Romania, având o
durată de implementare de 4 luni.
Adevarul.ro: Băile Herculane intră într-un circuit european de centre
balneo&spa. Din 2016, va demara un pachet turistic comun cu staţiunile din
Bulgaria
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Centrele termale sunt apreciate de turiştii din toată lumea România şi Bulgaria vor
oferi pachete turistice comune în centre spa, de la începutul anului viitor, în cadrul
unui proiect finanţat de Uniunea Europeană, relatează Novinite. Prin aceste pachete,
turiştii vor avea oportunitatea să călătorească şi să stea în două staţiuni spa, una în
România şi una în Bulgaria, beneficiind atât de balneoterapie cât şi de moştenirea
romană.
Capital.ro: România şi Kazahstan vor să dezvolte proiecte comune în energie,
industrie şi turism
România şi Republica Kazahstan vor să dezvolte proiecte comune în domeniile
energiei, industriei, turismului, transporturilor, IT, agriculturii, cercetării şi educaţiei,
potrivit discuţiilor prilejuite de cea de-a XI-a sesiuni a Comisiei inter-guvernamentale
româno-kazahstaneze de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică.
Hotnews.ro: Liber pentru autostrada Sibiu - Pitesti. Curtea de Apel a transat
situatia contestatiilor, iar contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate
poate fi semnat
Curtea de Apel Bucuresti a intors decizia Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor (CNSC) care stabilise ca CNADNR sa evalueze din nou ofertele depuse
in cadrul licitatiei pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate al autostrazii A1 Sibiu Pitesti - document necesar pentru demararea constructiilor in viitor. Decizia justitiei
este definitiva, iar asta inseamna ca CNADNR poate semna contractul cu asocierea
Asocierea Spea Ingineria Europea S.A. Milano Italia Sucursala Bucuresti ￢ Tecnic
Consulting Engineering Romania SRL ce castigase licitatia initial. De mentionat ca
firma Tecnic Consulting Engineering este proiectantul autostrazii Orastie - Sibiu Lot
3, acolo unde au fost si sunt in continuare mari probleme de stabilitate si cu alunecari
de teren.
Mediafax.ro: Teodorovici: Reclasificarea
dependente, după ce avem criterii clare

activităţilor

independente

în

Prevederea care împiedică reconsiderarea activităţilor independente cu venituri din
profesii libere şi drepturi de autor în dependente este păstrată până va intra în vigoare
noul Cod Fiscal, pentru a fi clarificate între timp criteriile de reclasificare, potrivit
ministrului Finanţelor.
Normele Codului Fiscal au fost publicate joi în Monitorul Oficial fără abrogarea
prevederii care împiedică reconsiderarea activităţilor independente care generează
venituri din profesii libere sau drepturi de autor în dependente, cum anunţase
Guvernul, experţi juridici remarcând la rândul lor măsura.
agerpres.ro: Comisarul european pentru Mediu: România poate atinge ținta de
50% reciclare deșeuri municipale până în 2020
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România poate ajunge la 50% țintă reciclare deșeuri municipale până în anul 2020,
una dintre cele mai importante soluții fiind implicarea cetățenilor în procesul de
colectare 'door to door', afirmă comisarul european pentru Mediu, Afaceri Maritime și
Pescuit, Karmenu Vella, citat într-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de
Asociația Planeta Verde.
Declarația oficialului european vine în contextul în care România și-a asumat față de
Uniunea Europeană atingerea țintei de reciclare a deșeurilor municipale în proporție
de 50%, până în anul 2020. În acest moment, țara a atins pragul de 3%.
Economica.net: Garanti Bank estimează o creştere economică de 2,5% şi inflaţie
de 0,5% în acest an. Deflaţie în iunie-octombrie
Garanti Bank se aşteaptă la o creştere economică de 2,5% în 2015, datorită redresării
sectorului construcţiilor, şi la o inflaţie de 0,5%, pe fondul reducerii TVA la alimente,
se arată în Raportul Macroeconomic aferent primului trimestru.
'Garanti Bank se aşteaptă ca rata inflaţiei să coboare la 0,5% anul acesta, de la 0,8% la
finalul lui 2014, pe fondul reducerii TVA la alimente, de la 24% la 9%. Inflaţia ar
trebui să fie cu aproximativ 1,7 puncte procentuale mai mică faţă de cazul în care nu
s-ar modifica TVA. Totodată, Garanti Bank estimează deflaţie pentru perioada iunieoctombrie', informează banca.
Bursa.ro: Lichiditate de aproape 18 milioane de 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 aproape 18 milioane de lei
(aproximativ 4 milioane de euro).
La orele prânzului, indicele BET-FI era în scădere. Indicele BET se apreciază cu
0,52%, ajungând la valoarea de 7.462,8 puncte, la fel ca indicele BET Total Return,
care se majorează cu 0,53%, la 8.148,57 puncte. BET-FI se depreciază, pe de altă
parte, cu 0,57%, până la 30.847,93 puncte.
Indicele BET Plus, introdus pe 23 iunie, urcă cu 0,56%, la 1.097,97 puncte.

Economica.net: GDF Suez începe lucrări de amploare pentru schimbarea
vechilor ţevi de gaze din Bucureşti. Zeci de străzi afectate
Lucrările se vor derula pe perioada lunilor următoare şi vizează înlocuirea vechilor
conducte de oţel cu unele noi din polietilenă. Proiectul este finanţat parţial din fonduri
europene nerambursabile
GDF SUEZ Energy România, prin filiala de distribuţie a gazelor naturale, Distrigaz
Sud Reţele, va derula în perioada următoare lucrări de modernizare a reţelei de
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distribuţie a gazelor naturale, în cadrul a două proiecte finanţate cu fonduri europene
în valoare de circa 170 de milioane de lei.
Agerpres.ro: Teodorovici: Discuțiile cu reprezentanții FMI și CE vor continua în
perioada 19-30 iunie; sperăm să avem un rezultat pozitiv
Guvernul va continua discuțiile cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional și ai
Comisiei Europene în perioada 19-30 iunie, la București, iar autoritățile speră ca
acordul să fie încheiat în septembrie "cu succes", a declarat vineri ministrul Finanțelor,
Eugen Teodorovici.
Agerpres.ro: Geoană: România ar putea deveni o poartă de liber schimb către
zona euroatlantică
România ar putea deveni nu doar o poartă către Europa, ci o poartă către zona de liber
schimb euroatlantică dacă s-ar folosi de locația ei economică și geografică, a declarat
vineri, la Palatul Parlamentului, președintele Partidului Social Românesc, senatorul
Mircea Geoană.
"După părerea mea, este clar că România se află la estul extrem al Vestului și de aceea
orice consolidare a piețelor și a integrării Vestului este bună pentru noi. Dacă România
s-ar folosi de locația sa economică și geografică precum de o cale de acces pentru o
piață mai largă, ar putea să devină nu doar o poartă către Europa, ci o poartă către
zona de liber schimb euroatlantică", a precizat Geoană, în deschiderea dezbaterii cu
tema "România între beneficii și restricții în cadrul TTIP" (Parteneriatul Transatlantic
pentru Comerț și Investiții — n.r.).
Zf.ro: Cât câştigă un membru de board? Peste 100.000 lei pe an pentru 10 zile de
muncă
Fişa postului unui membru de consiliu de administraţie sau consiliu de supraveghere
tipic este monitorizarea deciziilor conducerii executive şi apărarea intereselor
companiei şi ale acţionarilor. Boardul este, de obicei, cel care angajează şi demite
directorii, şi care le fixează salariile şi ţintele de performanţă, având la rândul lor
obiective trasate de acţionari. În cazul celor mai multe companii de pe bursă,
administratorii au responsabilitatea de a se întruni „cel puţin o dată la trei luni“.
Jurnalul.ro: Băncile mici se bat pe salariile românilor
Nu este simplu să-ţi alegi cardul pe care-ţi încasezi salariul. Valoarea comisioanelor şi
a taxelor este importantă, dar contează şi facilităţile pe care unele bănci le oferă.
Puncte de fidelitate, reduceri la comercianţi, credite cu dobânzi reduse, plăţi cu
telefonul mobil sunt câteva dintre oferte.
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Agerpres.ro: TVA de 9% la alimente intră de luni în vigoare; normele
metodologice au fost publicate în Monitorul Oficial
Normele metodologice de aplicare a taxei pe valoare adăugată de 9% la alimente și
pentru structurile de primite turistică, de la 1 iunie, au fost publicate în Monitorul
Oficial.
Cota redusă de TVA se va aplica la animale vii din specii domestice destinate
consumului alimentar uman sau animal sau destinate producerii de alimente, carne și
organe comestibile, pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, cu
excepția peștilor ornamentali vii, lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere
naturală, alte produse comestibile de origine animală, plante vii utilizate ca alimente
destinate consumului uman sau animal, legume, plante, rădăcini și tuberculi,
alimentare, fructe comestibile.
Agerpres.ro: România va participa, în perioada 3-6 iunie, la Forumul de afaceri
de la Lisabona
O delegație a Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat va
fi prezentă, în perioada 3-6 iunie 2015, la Forumul de afaceri de la Lisabona
(Portugalia).
Delegația va fi condusă de secretarul de stat al Departamentului, Alexandru Năstase.
Forumul de afaceri este organizat de AICEP (Agenția Portugheză pentru Investiții și
Comerț Exterior) cu sprijinul Ambasadei României în Portugalia. Forumul este axat pe
atragerea investițiilor companiilor portugheze în România.
Digi24.ro: Ce înseamnă pentru România adoptarea monedei euro în 2019
Trecerea la euro a fost subiect de discuție, astăzi, la Palatul Cotroceni. Președintele i-a
invitat pe cei mai în măsură să vorbească despre un termen rezonabil în care România
ar putea adopta moneda unică - guvernatorul Băncii Naționale, premierul și ministrul
Finanțelor.
Radu Ciofu, analist financiar, a spus într-o intervenție telefonică la Digi24 că „poate
nici nu ar fi bine să vrem rapid” adoptarea monedei euro.
Jurnalul.ro: Pierdem 77 de milioane de euro zilnic
Statul român pierde anual 28 de miliarde de euro din evaziunea fiscală, adică din
TVA, taxe, contribuţii sociale şi impozite pe venit neplătite. Alimentele, băutura,
energia electrică, ţiţeiul sunt produsele cel mai des comercializate ilegal şi
nefiscalizate.
Hotnews.ro: Desi era proiectat sa reziste cel putin 5 ani fara modificari, Codul
Fiscal si cel de procedura vor fi schimbate in urmatorii doi ani
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"In mod cert vor fi modificari ale Codului fiscal. De fapt , vom vedea modificari in 4
zone: legslatia interna - Codul fiscal si cel de procedura, dupa care vor fi modificari in
privinta conventiilor bilaterale pentru evitarea dublei conventii si privind preturile de
transfer. In aceste 4 domenii vom vedea schimbari. In privinta Codului Fiscal,
schimbarile vor fi in zona impozitului pe profit si a celui cu retinere la sursa. In unuldoi ani vom avea o schimbare majora in zona de impozitare, la modul in care se
calculeaza dobanzile, la modul de impunere a redeventelor si a proprietatii
intelectuale. Dar nu sunt modificari care nu izvorasc din necesitati practice interne,
cum sunt cele la care se lucreaza in actuala varianta a Codului Fiscal, ci impuse de
legislatia europeana", a explicat vineri Dan Badin partener coordonator servicii fiscale
si juridice la Deloitte Romania.
Digi24.ro: Petrom extinde căutările de gaze în Marea Neagră
Petrom a ajuns la cinci sonde de explorare a gazelor în perimetrul Neptun din Marea
Neagră, potrivit Ziarului Financiar.
Sondele au fost săpate de compania petrolieră şi ExxonMobil la câteva sute de
kilometri de ţărm, începând cu 2011.
Economica.net: LUKOIL reduce preţul carburanţilor ECTO în luna iunie, de
vineri până duminică. De 1 iunie, copiii vor primi dulciuri
LUKOIL, al treilea jucător de pe piaţa românească a carburanţilor, va vinde cu
reduceri de preţ semnificative carburanţii de calitate superioară ECTO, în weekendurile prelungite din perioada 29 mai – 29 iunie 2015, de vineri până luni dimineaţa. În
plus, de 1 iunie, copiii care îi vor însoţi pe şoferi vor primi dulciuri.
Realitatea.net: Vești despre acordul "suspendat" al României cu FMI: o nouă
rundă de negocieri în iunie
Nu este clar în ce stadiu se află în prezent acordul României cu FMI, dat fiind că
ultimele vizite ale experților internaționali la București s-au încheiat fără rezultate
concrete și fără să se ajungă la o viziune comună.
Executivul de la București a rămas cu o serie de restanțe față de cerințele FMI și a
venit în plus cu propuneri de relaxare fiscală considerate inacceptabile de oficialii
FMI, în lipsa unor măsuri concrete de contrabalansare bugetară.
Agerpres.ro: CNADNR: Contract de 257.800 lei pentru studii de fezabilitate, în
vederea construirii de variante ocolitoare la Comarnic și Bușteni
Două contracte vizând elaborarea de studii de fezabilitate pentru realizarea de variante
ocolitoare la Comarnic și, respectiv, Bușteni au fost semnate în data de 28 mai de către
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România /CNADNR/ și
Egis România, valoarea totală ridicându-se la 257.800 lei (58.069 euro), fără TVA,
informează, vineri, CNADNR.
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