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Bursa.ro: Teraplast vrea profit dublu, de peste 17,61 milioane, în 2015
Economica.net: Producătorii români interzişi în pieţe de la 1 mai. Atestatele de
care au nevoie nu au fost tipărite
Agerpres.ro: Premierul Victor Ponta a avut o întrevedere cu regele Arabiei
Saudite
Mediafax.ro: Preţurile de consum din zona euro s-au stabilizat în aprilie, după
scăderile din ultimele luni
Agerpres.ro: România participă în premieră la ediția internațională a competiției
World Entrepreneur Of The Year, de la Monte Carlo
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hotnews.ro: VIDEO Continua campania "Hypermarketul - noul inamic public".
Ministrul Agriculturii a plecat in control prin supermarketuri, pentru a verifica
daca sunt majorate preturile inainte de reducerea TVA la alimente
Adevarul.ro: Noţiunea de „bacşiş“ nu se regăseşte în manualele de economie, dar
apare în legislaţie. Ce spun profesorii universitari despre impozitarea bacşişului
Bursa.ro: ANDREI GEREA:
"Intenţionăm să sprijinim demersurile pe care Romgaz le face în sensul
dezvoltării"
Bursa.ro: Zona euro a ieşit din deflaţie în luna aprilie
Ziare.com: Modificari cu consecinte fiscale severe si ambigui in reglementarea
activitatilor independente
Agerpes.ro: Constantin: Căutăm cele mai dure sancțiuni dacă lucrurile merg
într-o direcție incorectă față de consumatori
Agerpres.ro: INS: Populația activă era de 9,172 milioane persoane în trimestrul
IV 2014, 56,8% fiind bărbați
Zf.ro: Tiberiu Moisa, Banca Transilvania: Moderaţia pe care am văzut-o la
antreprenori o consider salutară şi o expresie a ceea ce am învăţat în ultimii ani
Economica.net: Rompetrol Rafinare va prelucra 4,7 milioane de tone de materie
primă, în 2015. Petromidia va avea o lună de pauză, în toamnă
Economica.net: Un gigant american intră în România prin achiziţia celui mai
mare producător de pigment albastru ultramarin din lume
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Agerpres.ro: Dragnea: Programul Național de Cadastru prevede până în 2023
cadastrarea gratuită a tuturor imobilelor din România
Agerpres.ro: Băncile nu vor lucra pe 1 Mai cu publicul, cu excepția unor agenții
situate în centre comerciale
Mediafax.ro: Salariaţii din restaurante vor declara banii personali, în registru,
fără ştersături sau modificări
Economica.net: Legea Business Angel a fost aprobată. Investiţia într-un start-up
poate fi între 3.000 şi 200.000 de euro
Bursa.ro: MEAT&MILK
Condiţia fermierului român în UE: Rol principal sau figuraţie?
Realitatea.net: Litoralul românesc nu este pregătit să-şi primească turiştii
Zf.ro: SCUMPIREA ALIMENTELOR ÎNAINTE DE REDUCEREA TVA – CÂT
ADEVĂR ŞI CÂT MIT?
Indexul alimentar al ZF: zahărul şi uleiul au avut creşteri de până la 10% în
ultimele două săptămâni
Bursa.ro: Grupul Garanti România, venituri de 39,3 milioane euro, în primul
trimestru
Mediafax.ro: Raiffeisen restrânge activităţile din Ungaria şi se va concentra pe
serviciile oferite companiilor
Mediafax.ro: INS: 83,6 la sută din populaţia ocupată a României lucrează în
sectorul privat
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Agerpres.ro: BCE: Măsurile de relaxare cantitativă de 1.100 miliarde de euro
sprijină redresarea solidă a zonei euro
Agerpres.ro: APMR: Industria mobilei din România, amenințată cu dispariția,
din cauza exporturilor masive de lemn
Agerpres.ro: Costin (BNS): Aproape 20% dintre salariați au salariul minim sau
puțin peste acest nivel
Economica.net: Un acord dintre FP şi Guvern prevede listarea Hidroelectrica la
Londra
Ziare.com: 9 din 10 romani considera reducerea TVA la alimente o masura buna
- sondaj CSCI

Ccisv.ro: Invitaţie la Expoziţia pentru Investiţii şi Comerţ, China – iunie 2015
Stimati membri,
Va transmitem invitatia de a participa la Expozitia pentru Investitii si Comert dedicata
promovarii schimburilor comerciale si cooperarii cu tarile din Europa Centrala si de
Est, organizata in perioada 8-12 iunie 2015, la Ningho, in provincia Zhejang,
Republica Populara Chineza.
Invitatie companii_Expozitia pentru investii si comert_China
Sursa: CCIR
Ccisv: Informare evenimentelor internaţionale – Europa şi Asia
Stimati membri,
Camera de Comert si Industrie a Romaniei are placerea de a va transmite anexat lista
evenimentelor internationale, din Europa si Asia, care vor fi organizate in perioada
urmatoare, precum si a unor oportunitati de afaceri.
studiu ipr helpdesk
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Informare_lista evenimente internationale din perioada urmatoare
Diseminare Part XVI
Sursa: CCIR
Vestic.ro: Cafeneaua Întreprinzătorului la CCIA Arad
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad în parteneriat cu Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România filiala Arad a organizat,
miercuri 29 aprilie 2015, la sediul instituției, primul eveniment din seria întâlnirilor
sub denumirea “Cafeneaua Întreprinzătorului”.
În cadrul întâlnirii au fost dezbătute teme referitoare la impozitarea bacșișului,
modificările aduse cotei de T.V.A. și propunerea pentru noul Cod fiscal și Codul de
procedură fiscală. Discuțiile au fost moderate de președintele Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, filiala Arad, lect. dr. Petru Horga.
Rfi.ro: Chiriţoiu: Consiliul Concurenţei va începe monitorizarea preţurilor la
raft în luna mai
Consiliul Concurenţei nu se culcă pe-o ureche, va fi vigilent şi va monitoriza preţurile
din magazine încă din luna mai, înainte de aplicarea TVA-ului scăzut la alimente din
luna iunie. O spune la RFI preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. El
precizează că dacă vor exista indicii că apar înţelegeri între marile lanţuri de
magazine, comercianţii riscă sancţiuni foarte mari, cel puţin duble faţă de cele 35 de
milioane de euro primite anul trecut.
Bogdan Chiriţoiu se aşteaptă ca reducerea TVA la 9% la alimente să scadă preţurile la
raft cu 12 procente: "Noi ne aşteptăm ca reducerea de preţuri la raft să fie apropiată de
nivelul maxim, care e 12%. Deci dacă tăiem din TVA diferenţa asta de la 24 la 9, asta
reprezintă din preţul la raft cam 12%, deci asta ne aşteptăm să vedem din iunie,
preţurile scăzute cu acest procent. În mod normal, piaţa face asta, dar noi putem ajuta
piaţa, adică concurenţa care e puternică la noi în ţară între lanţurile de magazine, dar şi
dvs., presa şi noi, autorităţile putem ajuta ca lucrurile să meargă bine, dacă
monitorizăm acest proces şi dacă le semnalăm oamenilor, consumatorilor, care sunt
magazinele care într-adevăr aplică în mod corect această reducere şi dacă sunt cazuri
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de magazine care să spunem au un comportament mai puţin etic, nu ilegal, dar mai
puţin etic".
Bursa.ro:

DEŞI

CONSILIUL CONCURENŢEI

ÎNCĂ NU A AVIZAT

TRANZACŢIA
Începe transferul activelor şi personalului de la Patria Credit la Nextebank
Cinteză, BNR: "Nextebank a achiziţionat activele şi pasivele Patria Credit IFN, nu a
fost o fuziune"
Nextebank se pregăteşte intens să preia activele şi personalul de la Patria Credit
IFN, instituţie financiară nebancară pe care a preluat-o.
Declanşarea acţiunii de transfer al angajaţilor de la Patria Credit la Nextebank este
preconizată pentru luni, 4 mai, după cum reiese dintr-o scrisoare obţinută de ziarul
BURSA, care a fost transmisă de conducerea băncii către Sindicatul Romextera.
Bursa.ro: Teraplast vrea profit dublu, de peste 17,61 milioane, în 2015
Compania Teraplast (TRP), procesator de PVC şi producător de materiale pentru piaţa
construcţiilor şi instalaţiilor, estimează pentru acest an o cifră de afaceri de 284,26
milioane lei, în creştere cu peste 22% faţă de 2014, şi un profit net de peste 17,61
milioane lei, dublu faţă de 9,41 milioane lei în 2014.
Conform estimărilor din bugetul de venituri şi cheltuieli, EBITDA se va cifra anul
acesta la aproximativ 35,52 milioane lei, faţă de 26,21 milioane lei în 2014, potrivit
unui comunicat al companiei.
Economica.net: Producătorii români interzişi în pieţe de la 1 mai. Atestatele de
care au nevoie nu au fost tipărite
Agricultorii nu au intrat în posesia atestatelor de producător, fără de care nu mai pot
comercializa în pieţele româneşti de la 1 mai. Aceştia cer sprijinul Guvernului pentru a
soluţiona problema.
Agricultorii români riscă să îşi piardă accesul în pieţe ,începând cu 1 Mai, de când o
lege intrată în vigoare anul trecut îi obligă să deţină un atestat de producător.
Reprezentanţi ai asociaţiilor de fermieri susţin că autorităţile nu a tipărit documentele,
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iar producătorii riscă amenzi dacă vând fără acest document. Ei cer ajutorul
Guvernului pentru soluţionarea problemei. "Dacă agricultorii nu vor fi lasați cu marfa
în piață, de la 1 mai, vor avea prejudicii imatrense. Federația AGROSTAR a atras de
mai mult timp atenția că aceste tipizate trebuie tipărite din timp. Am făcut numeroase
demersuri la Ministerul Agriculturii pentru a intensifica discuțiile cu factorii locali, dar
cererile noastre au ramas fără răspuns și de aceea considerăm necesară intervenția
premierului. Cu atât mai mult cu cât implementarea măsurii depinde și de Uniunea
Națională a Consiliilor Judetene, Asociația Comunelor din România. Faptul că am
ajuns la termenul intrării în vigoare a noilor reguli de vânzare în piețe și autoritățile
sunt total nepregătite e încă o dovadă a haosului cu care se confruntă agricultorii", au
declarat într-un comunicat reprezentanţii Agrostar.
Agerpres.ro: Premierul Victor Ponta a avut o întrevedere cu regele Arabiei
Saudite
Trimisul special al AGERPRES, Doroteea Purcărea, transmite: Premierul Victor Ponta
a avut joi o întrevedere cu regele Arabiei Saudite, Salman Bin Abdulaziz Al Saud.
La întâlnirea de la Palatul Regal din Riad, prim-ministrul român a fost însoțit de
miniștrii Economiei, Mihai Tudose, Sănătății, Nicolae Bănicioiu, Educației, Sorin
Cîmpeanu, de secretarul de stat în MAE pentru analiza politică și relația cu
Parlamentul, Radu Podgorean, și de fostul șef al SIE, Teodor Meleșcanu, în prezent
consilier pe probleme de apărare și securitate al premierului.
Mediafax.ro: Preţurile de consum din zona euro s-au stabilizat în aprilie, după
scăderile din ultimele luni
Preţurile de consum din zona euro s-au stabilizat în luna aprilie, temperând temerile că
intrarea în deflaţie ar putea devia redresarea economică fragilă a regiunii, potrivit
datelor Eurostat publicate joi, citate de MarketWatch.
Eurostat a anunţat că preţurile de consum din aprilie au rămas neschimbate faţă de
aceeaşi perioadă a anului trecut, după ce au înregistrat scăderi în fiecare lună,
începând din decembrie.
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Agerpres.ro: România participă în premieră la ediția internațională a competiției
World Entrepreneur Of The Year, de la Monte Carlo
România va participa, pentru prima dată, la ediția internațională a competiției World
Entrepreneur Of The Year, în iunie 2015, la Monte Carlo, unde va fi reprezentată de
câștigătorul programului local Entrepreneur Of The Year, organizat, de asemenea, în
premieră, în 2014.
La sfârșitul anului 2014, Mircea Tudor, cel mai renumit inventator român
contemporan, cunoscut pentru realizarea primului scanner pentru avioane din lume, a
fost desemnat câștigătorul primei ediții a competiției EY Entrepreneur of the Year în
România.
hotnews.ro: VIDEO Continua campania "Hypermarketul - noul inamic public".
Ministrul Agriculturii a plecat in control prin supermarketuri, pentru a verifica
daca sunt majorate preturile inainte de reducerea TVA la alimente
B1 TV continua campania privind presupusele majorari de preturi practicate de
comercianti inainte de reducerea TVA la produsele alimentare, prezentandu-l pe
ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, in timp ce vizita un supermarket din
Bucuresti, unde a afirmat ca cei care au marit deja preturile pentru a le scadea la 1
iunie vor fi pedepsiti conform legii, fara a specifica insa despre ce legi este vorba.
Campania de demonizare a hypermarketurilor a debutat in aceasta saptamana si a fost
anuntata de Dan Sultanescu, consilierul premierului Ponta, intr-un articol din
Adevarul.
Adevarul.ro: Noţiunea de „bacşiş“ nu se regăseşte în manualele de economie, dar
apare în legislaţie. Ce spun profesorii universitari despre impozitarea bacşişului
Orice sumă de bani lăsată în plus, drept recompensă pentru serviciile oferite, va fi
impozitată „Adevărul“ a consultat mai mulţi profesori universitari, specializaţi în
monedă, comerţ, economia întreprinderii şi dreptul comerţului, pentru a afla dacă
termenul „bacşiş“, introdus recent de Guvern în legislaţie, există în manualele de
specialitate şi care este părerea acestora despre măsura impozitării popularului, dar
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mai puţin ştiinţificului „bacşiş“. Aşa cum ne-au explicat profesorii universtari,
termenul de „bacşiş“ nu se regăseşte în manualele de specialitate, iar măsura
impozitării acestei forme de venit este catalogată drept inoportună şi dificil de pus în
practică.
Bursa.ro: ANDREI GEREA:
"Intenţionăm să sprijinim demersurile pe care Romgaz le face în sensul
dezvoltării"
Luni, o delegație a Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii condusă de
domnul ministru Andrei Gerea s-a aflat în vizită de lucru la Romgaz, la sediul din
Mediaș al companiei, ocazie cu care acesta a declarat că Romgaz este una dintre cele
mai prețioase companii în care statul român este acționar.
"Suntem interesați în mod deosebit de activitatea acesteia și intenționăm să
sprijinim demersurile pe care Romgaz le face în sensul dezvoltării. De asemenea,
asigurarea unui cadru legislativ care să permită o funcționare optimă a societății pe
piața concurențială este, din punctul nostru de vedere, o prioritate", a afirmat domnul
ministru Andrei Gerea.
Bursa.ro: Zona euro a ieşit din deflaţie în luna aprilie
Zona euro a ieşit, la limită, din deflaţie în luna aprilie 2015, când preţurile de consum
au înregistrat o creştere anuală de zero procente, după patru luni în care rata anuală a
inflaţiei a evoluat în teritoriul negativ, a anunţat joi Oficiul european de statistică
(Eurostat), transmite AFP.
Pentru a evita riscul unei spirale deflaţioniste, caracterizată printr-o scădere
durabilă a preţurilor şi salariilor care afectează relansarea economică, Banca Centrală
Europeană a demarat în luna martie un vast program de relaxare cantitativă, care
prevede achiziţionarea de obligaţiuni în valoare de peste 1.000 de miliarde de euro
până în luna septembrie 2016, scrie Agerpres.
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Ziare.com: Modificari cu consecinte fiscale severe si ambigui in reglementarea
activitatilor independente
Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica, marti, un proiect de
Hotarare de guvern pentru modificarea normelor de aplicare a Codului Fiscal, proiect
prin intermediul caruia va fi eliminata restrictia pe care inspectorii ANAF o aveau in
reconsiderarea activitatilor independente care genereaza venituri din profesii libere,
precum

si

drepturile

de

autor

si

drepturile

conexe.

Aceasta decizie va afecta o gama larga de profesii care, potrivit datelor Uniunii
Profesiilor Liberale din Romania, au in total in jur de 400.000 de membri aproximativ

8%

din

forta

de

munca

activa

pe

piata

muncii.

Agerpes.ro: Constantin: Căutăm cele mai dure sancțiuni dacă lucrurile merg
într-o direcție incorectă față de consumatori
Autoritățile avertizează că vor aplica cele mai dure sancțiuni dacă vor constata că
lucrurile merg într-o direcție incorectă față de cetățeni și consumatori, după
monitorizarea prețurilor la raft pentru alimente care vor avea TVA de 9% din 1 iunie.
"Vom primi toate sesizările cetățenilor și le vom analiza cu responsabilitate, vom
vedea dacă se va putea aplica propunerea noastră privind afișarea prețului vechi și a
celui nou dar vom efectua și o monitorizare a prețurilor la raft, iar dacă lucrurile vor
merge într-o direcție, nu spun ilegală, ci într-o direcție incorectă față de cetățeni și
consumatori vom căuta cele mai dure sancțiuni și măsuri astfel încât să ne atingem
obiectivele pe care ni le-am asumat în privința reducerii TVA la alimente", a declarat
joi ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la finalul vizitei de monitorizare a
prețurilor în magazinul Kaufland din Colentina.
Agerpres.ro: INS: Populația activă era de 9,172 milioane persoane în trimestrul
IV 2014, 56,8% fiind bărbați
Populația activă a fost de 9,172 milioane persoane în trimestrul IV din 2014, 56,8%
fiind bărbați, conform rezultatelor Anchetei asupra forței de muncă în gospodării
(AMIGO), informează, joi, Institutul Național de Statistică (INS).
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Persoanele în vârstă de muncă (15-64 ani) dețineau, în trimestrul IV din 2014, o
pondere de 67,8% în totalul populației rezidente a României. Din totalul persoanelor
în vârstă de muncă, persoanele ocupate reprezentau 60,8%, șomerii 4,6%, iar
persoanele inactive 34,6%.
Zf.ro: Tiberiu Moisa, Banca Transilvania: Moderaţia pe care am văzut-o la
antreprenori o consider salutară şi o expresie a ceea ce am învăţat în ultimii ani
„Reticenţa care a existat în cererea de credite s-a transformat în moderaţie. Oamenii
se gândesc de două ori înainte să realizeze un proiect investiţional, îşi fac calculele
mult mai bine şi ţin cont de experienţele trecutului. Pot spune că reticenţa înlocuită cu
moderaţie este un salt calitativ foarte bun în zona antreprenorilor români. Moderaţia
pe care am văzut-o la antreprenori o consider salutară şi o expresie a ceea ce am
învăţat în ultimii ani”, a spus Tiberiu Moisa, director excutiv al Băncii Tranisilvania,
în cadrul emisunii ZF Live.
Economica.net: Rompetrol Rafinare va prelucra 4,7 milioane de tone de materie
primă, în 2015. Petromidia va avea o lună de pauză, în toamnă
Anul trecut, grupul kazah a prelucrat 5,1 milioane de tone de materii prime. Cantitatea
mai scăzută prognozată pentru acest an se poate pune pe seama reviziei tehnice
programate, în care Petromidia va intra în septembrie
Rompetrol Rafinare, prin rafinariile Petromidia Năvodari si Vega Ploieşti, dar si prin
divizia de petrochimie, şi-au propus, în acest an, prelucrarea unei cantităţi de 4,71
milioane tone de materie primă, mai puţin faţă de nivelul atins în 2014, de peste 5
milioane tone, potrivit raportului remis Bursei. Diferenţa de 300.000 de tone de
materie primă prelucrată faţă de 2014 poate fi pusă pe seama faptului că, în acest an,
Rafinăria Petromidia va intra într-o revizie tehnică programată, după cum au anunţat
recent kazahii.
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Economica.net: Un gigant american intră în România prin achiziţia celui mai
mare producător de pigment albastru ultramarin din lume
Americanii de la Ferro Corporation, cu vânzări anuale de peste un miliard de dolari,
au anunţat semnarea unui acord definitiv cu acţionarii Nubiola Pigmentos, companie
cu sediul la Barcelona, pentru achiziţia integrală a afacerii. Nubiola Pigmentos este
prezentă pe piaţa din România din 1992 şi a realizat o cifră de afaceri de 16 milioane
de euro în 2013, cu un profit de 1,2 milioane de euro.
Agerpres.ro: Dragnea: Programul Național de Cadastru prevede până în 2023
cadastrarea gratuită a tuturor imobilelor din România
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară va începe în luna mai a acestui an și
prevede până în 2023 realizarea gratuită a planurilor cadastrale ale tuturor imobilelor,
deschiderea cărților funciare, precum și certificatele de moștenitor pentru succesiune
nedezbătute, a anunțat joi, într-o conferință de presă, ministrul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, Liviu Dragnea.
Programul are un buget total estimat de peste 1,2 miliarde de euro. Pentru 2015 sunt
prevăzute a intra în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 147 de unități
administrativ teritoriale (UAT), bugetul alocat fiind de 158 de milioane de lei.
Agerpres.ro: Băncile nu vor lucra pe 1 Mai cu publicul, cu excepția unor agenții
situate în centre comerciale
Majoritatea unităților bancare vor fi închise vineri, 1 Mai, excepție făcând agențiile
unor bănci situate în centre comerciale, care vor fi deschise, potrivit informațiilor
transmise de bănci.
Sucursalele Băncii Comerciale Române (BCR) de retail și centrele de afaceri
corporate nu vor avea program cu publicul în ziua de 1 Mai 2015, având în vedere că
este sărbătoare legală, se arată într-un comunicat al băncii.
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Mediafax.ro: Salariaţii din restaurante vor declara banii personali, în registru,
fără ştersături sau modificări
Angajaţii magazinelor, restaurantelor şi ai tuturor operatorilor care sunt obligaţi să
utilizeze case de marcat fiscale îşi vor declara banii în fiecare zi înaintea începerii
programului de lucru, într-un registru de bani personali, cu paginile numerotate,
completat fără ştersături sau modificări.
Astfel de operatori sunt obligaţi să constituie registrul de bani personali pentru fiecare
unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, care va fi păstrat în locaţia
respectivă pentru a fi prezentat la control inspectorilor fiscali. Pentru fiecare unitate de
vânzare se va utiliza un singur astfel de registru, se arată într-un proiect de ordin al
ministrului Finanţelor Publice.
Economica.net: Legea Business Angel a fost aprobată. Investiţia într-un start-up
poate fi între 3.000 şi 200.000 de euro
Legea Business Angel (a Investitorului Individual) a fost aprobată, pe 29 aprilie 2015,
la nivelul Camerei Deputaţilor, ca for decizional, cu 265 de voturi pentru, un vot
împotrivă şi 4 abţineri, creând astfel cadrul legislativ pentru sprijinul financiar acordat
de către investitori firmelor start-up.
'Business Angel este cel mai modern instrument legislativ la nivel european pe care lam creat şi promovat în perioada de activitate guvernamentală. Se stabilesc astfel
premisele pentru un cadru antreprenorial favorabil dezvoltării start-up-urilor şi
finanţării iniţiativelor debutanţilor. Sunt foarte mândru că am contribuit astfel la ceea
ce înseamnă viitorul ideilor inovatoare', arată Florin Jianu, preşedintele Patronatului
Tinerilor Investitori din România (PITR).
Bursa.ro: MEAT&MILK
Condiţia fermierului român în UE: Rol principal sau figuraţie?
Pregătirea fermierului român de a face faţă concurenţei pieţei europene va fi discutată
miercuri, 3 iunie, în cadrul Expo Conferinţei Internaţionale Meat/Milk, de la Poiana
Braşov, în cadrul dezbaterii "Condiţia fermierului român în UE: rol principal sau
figuraţie?".
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Totodată, conferinţa abordează şi subiecte precum strategiile de succes care se
impun a fi implementate, în condiţiile în care fermierii români se află în coada
clasamentului UE, cât de mult se pot adapta fermierii români pentru a reuşi să devină
jucători de marcă pe piaţa mondială şi "modelul polonez" - este sau nu ţintă imposibil
de atins.
Realitatea.net: Litoralul românesc nu este pregătit să-şi primească turiştii
Litoralul românesc este pregătit pentru 1 Mai doar în opinia reprezentanţilor
Autorităţii Naţionale pentru Turism. Nu de aceeaşi părere sunt şi patronatele din
domeniu, care spun că, în acest moment nici 10% dintre unităţile hoteliere din sudul
litoralului nu sunt gata să-şi primească turiştii.
40 de mii de turişti sunt aşteptaţi în acest weekend pe litoral. Însă în cele mai multe
staţiuni, ca în fiecare an, turiştii vor fi întâmpinaţi de hoteluri în paragină, plaje
neamenajate şi şantiere în plină activitate.
Zf.ro: SCUMPIREA ALIMENTELOR ÎNAINTE DE REDUCEREA TVA – CÂT
ADEVĂR ŞI CÂT MIT?
Indexul alimentar al ZF: zahărul şi uleiul au avut creşteri de până la 10% în
ultimele două săptămâni
ZF a făcut un index al alimentelor prin care a analizat evoluţia preţurilor a 25 de
produse în perioada 16 - 29 aprilie în cele mai mari trei magazine online: Carrefour
online, Cora Drive şi eMag.ro, care are un supermarket online în parteneriat cu Mega
Image.
Bursa.ro: Grupul Garanti România, venituri de 39,3 milioane euro, în primul
trimestru
Grupul financiar Garanti România a înregistrat venituri nete consolidate de 39,3
milioane euro în primul trimestru al anului 2015, în creștere cu 14,9% față de aceeași
perioadă a anului trecut, iar profitul net consolidat al Grupului a ajuns la 6,9 milioane
euro, în timp ce activele totale s-au ridicat la 2,1 miliarde euro.
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Garanti Bank a înregistrat venituri nete de 33,2 milioane euro la finalul lunii
martie, o creștere de 17,6% de la an la an, precum și un profit net de 4,9 milioane
euro. Instituțiile financiare nebancare ale Grupului au înregistrat, la rândul lor, profit
net în primul trimestru: Garanti Credite de Consum - 1,3 milioane euro și Garanti
Leasing - 0,6 milioane euro.
Mediafax.ro: Raiffeisen restrânge activităţile din Ungaria şi se va concentra pe
serviciile oferite companiilor
Divizia din Ungaria a Raiffeisen Bank International (RBI) va reduce la jumătate
numărul de sucursale, de la 112 la 67, va restrânge cheltuielile cu 20% şi se va
concentra mai mult pe serviciile oferite companiilor şi pe activităţile de private
banking, decât pe operaţiunile de retail.
Mediafax.ro: INS: 83,6 la sută din populaţia ocupată a României lucrează în
sectorul privat
Aproape 70% din populaţia României are vârstă de muncă, însă doar 60,8% este
ocupată şi din cei angajaţi, 83,6% lucrează în mediul privat, rezultă din Ancheta
asupra forţei de muncă în gospodării, transmisă de Institutul Naţional de Statistică
(INS) de 1 Mai.
Potrivit datelor transmise de INS, în trimestrul IV din 2014, persoanele în vârstă de
muncă (15 - 64 ani) deţineau o pondere de 67,8 la sută în totalul populaţiei rezidente a
ţării. Dintre acestea, 60,8 la sută erau persoane ocupate reprezentau, 4,6 la sută erau
şomeri şi 34,6 la sută persoane inactive.
Agerpres.ro: BCE: Măsurile de relaxare cantitativă de 1.100 miliarde de euro
sprijină redresarea solidă a zonei euro
Banca Centrală Europeană a apreciat joi că implementarea măsurilor de relaxare
cantitativă de 1.100 miliarde de euro, combinată cu prețul scăzut al țițeiului și
deprecierea euro 'ar trebui să ajute la redresarea solidă a economiei', transmit AFP și
Ansa.
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Piața forței de muncă arată 'noi semne de îmbunătățire, chiar dacă rata șomajului
rămâne ridicată', se arată în raportul lunar al BCE publicat joi. Așteptările privind rata
inflației pe termen lung în zona euro s-au 'redresat', după nivelul record scăzut
înregistrat în ianuarie, iar îmbunătățirea încrederii consumatorilor din Italia și Spania
'coincide' cu scăderea șomajului, a estimat BCE.
Agerpres.ro: APMR: Industria mobilei din România, amenințată cu dispariția,
din cauza exporturilor masive de lemn
Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR) este îngrijorată de
agravarea dificultăților legate de procurarea masei lemnoase necesare producătorilor
de mobilă din fondul forestier proprietate publică și face apel la Consiliul Concurenței
pentru reglementarea acestei situații, se arată într-un comunicat al APMR, remis, joi,
AGERPRES.
"Primim numeroase semnale de alarmă din teritoriu de la producătorii de mobilă,
membri ai APMR, care denunță creșterea exagerată la licitațiile și achizițiile de masă
lemnoasă a prețului oferit de firma Holzindustrie Schweighofer de la Sebeș. Materia
primă lemnoasă autohtonă, utilizată și transformată de firma Holzindustrie
Schweighofer în cherestea, este exportată ca atare în Japonia, Egipt, China, Emiratele
Arabe Unite, Arabia Saudită, îngreunând și blocând posibilitatea de aprovizionare a
producătorilor de mobilă și alte produse finite din lemn de pe piața autohtonă',
apreciază conducerea APMR.
Agerpres.ro: Costin (BNS): Aproape 20% dintre salariați au salariul minim sau
puțin peste acest nivel
Aproape 20% dintre salariații din România sunt plătiți cu salariul minim sau puțin
peste acest nivel, iar gradul de acoperire a lucrătorilor prin contracte colective de
muncă, în 2014, a fost de numai 36%, a declarat, joi, președintele Blocului Național
Sindical (BNS), Dumitru Costin, după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis.
"Astăzi, în România, din ce în ce mai puțini salariați sunt protejați de negocieri
colective. În prezent, suntem pe primul loc în spațiul Uniunii Europene în ceea ce
privește numărul de salariați protejați de contracte colective de muncă. Deci, avem cel
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mai scăzut număr de salariați protejați de contracte sociale de muncă și avem cel mai
mare număr de salariați plătiți cu salariul minim pe economie. Cei doi indicatori se
leagă unul de celălalt. Astăzi avem aproape 20% din total salariați plătiți la salariul
minim sau puțin peste salariul minim. Asta nu înseamnă nimic altceva decât sărăcie,
un model economic pe care România nu poate să crească, un model economic care nu
face nimic altceva decât să continue să împingă românii cu valoare de întrebuințare
către alte piețe de muncă din Europa și din această lume. Procesul de migrație va
continua", a subliniat Dumitru Costin.
Economica.net: Un acord dintre FP şi Guvern prevede listarea Hidroelectrica la
Londra
Fondul Proprietatea (FP) are un acord cu Guvernul conform căruia listarea
Hidroelectrica din 2016 va fi duală, şi la Bursa din Bucureşti şi la cea din Londra,
potrivit managerului FP, Greg Konieczny. Miercuri, FP s-a listat la Bursa din Londra,
prin intermediul certificatelor globale de depozit (GDR), iar Konieczny speră ca,
acolo, investitorii străini să cumpere astfel echivalentul a cel puţin 15% din totalul
acţiunilor FP.
Ziare.com: 9 din 10 romani considera reducerea TVA la alimente o masura buna
- sondaj CSCI
Scaderea TVA la alimente este considerata o masura buna de 90% dintre participantii
la un sondaj de opinie national, potrivit rezultatelor studiului CSCI realizat in perioada
20-24 aprilie 2015.
"90% din respondenti au considerat ca scaderea cotei TVA la alimente este o masura
buna, in timp ce doar 7% afirma ca este una proasta, iar 3% nu au oferit un raspuns
sau nu au stiu ce sa raspunda (NS/NR). Aproximativ 9 din 10 romani considera ca
scaderea TVA la alimente este buna pentru ca va duce la scaderea preturilor, iar 8 din
10 au declarat ca aceasta masura va ajuta economia prin cresterea consumului
populatiei. De asemenea, 7 din 10 respondenti sunt de parere ca masura va ajuta
firmele romanesti", releva concluziile cercetarii sociologice.
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