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Sansanews.ro: Studiu: Fiscalitatea şi lipsa muncitorilor calificaţi, piedici în calea
dezvoltării economiei
Un studiu recent, realizat la cererea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, arată
faptul că mediul de afaceri manifestă un un optimism moderat în privinţa creşterii
economice. Acelaşi studiu, arată şi principalele probleme cu care se confruntă
investitorii. Ionel Gagu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Buzău a explicat
la emisiunea „Business 2 b” de la Focus TV care sînt obstacolele din calea dezvoltării
economice, enunţate de repondenţii participanţi la studiu. „Disponibilitatea de
personal calificat reprezintă una dintre problemele principale ale mediului de afaceri.
Atîta timp cît nu vom reuşi să reînfiinţăm şcolile profesionale, la nivelul care era
înainte de 1989, adică să facem muncitori bine calificaţi, vom ajunge în situaţia să
închidem pentru că nu va avea cine să muncească pe maşinile noastre superperformante la momentul acesta”, a declarat Ionel Gagu.

Actmedia.eu: Romania shipping, energy sectors ripe for Gulf spend
Ahead of the visit of a top level Romanian trade delegation to Qatar from May 1-3,
Gulf Times spoke to Mihai Daraban, president of the Chamber of Commerce and
Industry of Romania (CCIR), to learn more about the key investment opportunities in
the country.
Looking first at the shipping industry, Daraban, said: “The Constanta Shipyard has
great potential but it requires major investments from business entities that are willing
to build durable projects in the Black Sea region.”
The Constanta Shipyard is the largest shipyard in Romania and one of the largest in
Europe having a market share of 20% in the Black Sea basin. The shipyard has two
dry docks, one for the construction of ships up to 150,000 tonnes deadweight (DWT),
and the second for the construction of ships up to 250,000 DWT, and two floating
docks with a capacity of 8,000 tonnes and 15,000 tonnes.
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Radio România actualități: Interviu Victor Ponta
Reporter: Angela Matei - Încheiaţi turneul în ţările din Golf, aproximativ 10.000 km,
patru state, şase zile. Aţi reuşit să convingeţi investitorii de aici să pună România pe
harta lor de interese?
Victor Ponta: Cu siguranţă. În toate aceste patru ţări există încă o imagine şi o
atmosferă extraordinar de bună faţă de România. În timp ce vedem, în ţări occidentale,
campanii negative împotriva României şi a românilor, aici, peste tot, am fost întrebaţi
unde am fost în ultimii ani, de ce n-am fost prezenţi, pentru că ei ne apreciază, ţin la
noi, au bani foarte mulţi de investit, au nevoie să cumpere din România, în special
produse agro-alimentare şi absenţa noastră din ultimii ani a fost total de neînţeles.
Deci, da, am reuşit, din punct de vedere politic, să arătăm, din nou, că ne interesează
relaţia cu ei. Din partea lor a existat de la început această deschidere. Am discutat
despre lucruri foarte concrete, acum trebuie să ne şi ţinem de cuvânt, pentru că noi
avem prostul obicei să discutăm proiecte şi, după aceea, vin probleme de birocraţie, de
frică de a nu semna că vin procurorii şi nu ştiu ce se întâmplă, le lăsăm baltă. Ori o să
mă ocup personal, şi miniştrii care au fost cu mine, ca, în următoarele şase luni, să
vedem concretizate o parte din proiectele discutate.
Reporter: Ultima întâlnire a fost cu Fondul de Investiţii din Dubai. Vrbim de
aproximativ 200 de miliarde de dolari. În ce domeniu ar fi interesat un astfel de grup
de România?
Victor Ponta: Toate cele patru ţări din regiune au un interes deosebit legat de alimente,
de produse agro-alimentare, pentru că ştiţi foarte bine, sunt mari importatori şi
România are toate elementele: are producţie, are o distanţă destul de scrută din portul
Constanţa până aici. Trebuie doar să canalizăm puţin, pentru că ei nu pot să discute cu
fiecare producător mic din România. Trebuie să-i punem în relaţie cu asociaţii, cu
grupuri cât mai mari. Există, de asemenea, mare interes şi eu am promovat foarte
mult, deja expertiza noastră în zona de IT şi în mod special pe cyber security sunt
foarte interesaţi, au mari probleme de acest gen şi vor să primească companii din
România, să facem training-uri împreună. De asemenea, pe zona medicală, după cum
ştiţi, au foarte mulţi medici, au foarte multe asistente din România, vor să-şi
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pregătească personalul, să investească în infrastructură şi este, de asemenea, o zonă
foarte bună. Am vorbit şi despre intenţia lor de a investi în proiecte mari regionale de
infrastructură - când spun regionale, România - Bulgaria - Turcia, România - Serbia rămâne doar ca noi să nu ne mai împiedicăm mereu spunând că nu ne lasă Uniunea
Europeană sau nu putem... Uitaţi, după mine, la Doha, a ajuns preşedintele Franţei,
care, într-o zi, a semnat contracte de şase milarde de euro. Şi Franţa e tot în Uniunea
Europeană şi ei pot să facă chestia asta. Nouă ne e frică, nu semnăm, nu avem curaj
fără nu ştiu câte proceduri şi, atunci, sigur că pierdem competiţia, pentru că în aceste
patru ţări, cu foarte multe resurse financiare, la aceste fonduri de investiţii, să ştiţi că
vin şi americanii, şi chinezii, şi nemţii, şi francezii, toată lumea. Deci, trebuie să fim şi
noi mai curajoşi./lbadiu/ Reporter: Revenim în ţară şi agenda de lucru începe cu o
întâlnire la Palatul Cotroceni, pentru consultări pe tema siguranţei cibernetice. Cum vă
poziţionaţi faţă de acest pachet legislativ?
Victor Ponta: Preşedintele ne va spune care este rezultatul muncii experţilor care au
încercat să pună în acord legislaţia cu decizia Curţii Constituţionale şi evident că voi
sprijini acest demers, pentru că este bine să avem o legislaţie, sigur, respectând
exigenţele enunţate de Curtea Constituţională.
Reporter: Aţi constat şi în această vizită probleme în ceea ce priveşte o reprezentarea
României în străinătate. Veţi discuta cu preşedintele Iohannis şi situaţia mandatelor de
ambasador în capitalele unde se finalizează aceste mandate?
Victor Ponta: Bineînţeles că da. De exemplu, în Arabia Saudită de patru ani nu avem
ambasador. Am discutat cu domnul preşedinte şi am şi făcut nominalizarea. Când am
avut întâlnirea cu regele şi cu reprezentanţii guvernului saudit, i-am informat: gata, în
sfârşit, după patru ani, avem un ambasador. La fel se va întâmpla şi la Doha, unde, de
asemenea, nu avem ambasador. În plus, trebuie, dincolo strict

de nivelul de

ambasador, vreau şi vom lua imediat măsuri să ne sporim prezenţa în ceea ce priveşte
ataşaţi comerciali, ataşaţi de muncă, pentru că numai în Emirate avem 7.000 de
români care lucrează, în Qatar 2500 şi au o mulţime de probleme, în zona de servicii
consulare şi inclusiv ataşaţi pe probleme de cooperare militară şi cooperare în
domeniul combaterii terorismului.
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Reporter: Înainte de ultimele numiri de ambasadori, aţi avut unele reţineri pentru
anumite propuneri? Au rămas unele capitale, cum ar fi Parisul de exemplu, fără o
numire, deocamdată.
Victor Ponta: Nu am avut niciun fel de reţinere. Am văzut tot felul de speculaţii în
presă. Vreau să spun foarte clar: niciodată nu am discutat cu preşedintele, nu mi l-a
propus, de exemplu, pe domnul Pleşu ca ambasador, deci nu aveam cum să mă opun şi
nici nu m-aş fi opus. La Paris a fost o situaţie cu un diplomat pe care l-am propus şi
care va merge într-o altă poziţie, dar absolut toate numirile de ambasadori le-au
discutat, în primul rând, ministrul de externe, domnul Aurescu, cu domnul Lazăr
Comănescu, amândoi venind din sistem, cunoscându-i pe diplomaţii pe care îi avem,
după care preşedintele şi cu mine am semnat documentele - invers, de fapt, eu şi după
aceea preşedintele - documentele, conform Constituţiei şi legilor în vigoare. Nu a fost
niciun fel de problemă şi niciun fel de persoană faţă de care să avem reţineri.
Reporter: Este posibil ca şi în urma întâlnirii să apară o nouă listă, noi numiri, noi
propuneri asupra cărora să conveniţi?
Victor Ponta: Cu siguranţă, vom discuta şi peste tot este foarte bine că situaţia
anormală care a existat în ultimii ani - fără ambasadori, cu însărcinaţi cu afaceri pe
termen foarte lung, cu o lipsă a noastră de putere diplomatică - s-a oprit odată cu
încetarea mandatului Traian Băsescu şi sunt absolut convins că de acum încolo
lucrurile intră în normal.
Reporter: În ceea ce priveşte activitatea guvernului, care sunt priorităţile imediate?
Mai este o lună şi parlametarii vor intra în vacanţă. Aveţi nişte proiecte, nişte
probleme care trebuie rezolvate şi care mai au un termen scurt?
Victor Ponta: Cu siguranţă da. Vreau să trecem şi prin Camera Deputaţilor Codul
Fiscal, să îl avem adoptat şi să ştim că de la 1 ianuarie intră în vigoare - totul depinde
de asta -, să finalizăm, probabil nu se va putea adopta acum, dar pentru toamnă,
Parlamentul să aibă atât legea redevenţelor, dar, mai ales, noua lege a salarizării,
lucruri foarte dificile, dar importante pentru procesele de reformă pe care le facem.
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Victor Ponta: Cu siguranţă da. Vreau să trecem şi prin Camera Deputaţilor Codul
Fiscal, să îl avem adoptat şi să ştim că de la 1 ianuarie intră în vigoare - totul depinde
de asta -, să finalizăm, probabil nu se va putea adopta acum, dar pentru toamnă,
Parlamentul să aibă atât legea redevenţelor, dar, mai ales, noua lege a salarizării,
lucruri foarte dificile, dar importante pentru procesele de reformă pe care le facem.

Hotnews.ro: Victor Ponta, despre presiunile facute asupra hipermarketurilor: A
fost buna agitatia si e bun si rezultatul
Premierul Victor Ponta se declara multumit de rezultatele controalelor facute de catre
autoritati la hipermarketuri, considerand ca agitatia creata a fost buna. Ponta i-a
multumit si celor care s-au dus alaturi de ministrul agriculturii Daniel Constantin in
aceste controale. Reamintim ca zilele trecute ministrul agriculturii sustinea ca a fost
intr-o vizita la un hipermarket, nu in control.

Oradetimis.oraddestiri.ro: Expoziţie INEDITĂ la CRAFT. Uite cum poţi afla
trucuri pentru casa ta
Noutăţi în domeniul amenajărilor interioare, cele mai noi tendinţe în mobilă,
instalaţii, energie, toatea acestea pot fi găsite la evenimentul organizat de Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş în perioada 7 – 10 mai 2015, la Centrul
Regional de Afaceri de pe bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Este vorba despre cea de-a patra ediţie a expoziţiei internaţionale specializată în
construcţii, amenajări interioare și exterioare, mobilier, instalații și energie –
UNIVERSUL CASEI TALE.

“Firmele din acest an vin din din întreaga României, dar şi din zone unde e dezvoltată
industria mobilei. Marea majoritate din firme din producători de mobilă, dar şi
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exportatori, e prezentă şi gama premium, aceasta este una din noutăţile acestui târg, e
cea mai solicitată pe piaţa internă. Nu am uitat gama canapelelor, a fost o solicitare
mare, deci vom aveam multe astfel de produse, nu am uitat nici placările de interior cu
gresie, faianţă. Aceasta este cea de-a patra ediţie şi avem 70% de firme noi în cadrul
evenimentului, avem şi specialişti, arhitecţi, designeri care vor face consulare gratuită
în cadrul târgului, spune Roxana Bonchiş, organizator CCIAT.

Economica.net: Profitul Allianz a crescut cu 11% în T1, chiar dacă a continuat
retragerea fondurilor de la Pimco
Profitul net al Allianz SE, cel mai mare asigurator european, a crescut cu 11% în
primul trimestru din 2015, chiar dacă investitorii au continuat să-şi retragă fondurile
de la divizia sa de gestionare activelor, Pacific Investment Management Co (Pimco),
transmit Bloomberg şi Reuters.
În perioada ianuarie-martie 2015, profitul net a urcat la 1,82 miliarde de euro (două
miliarde de dolari), de la 1,65 miliarde de euro în primul trimestru din 2014, conform
rezultatelor preliminare publicate miercuri de asiguratorul german, scrie Agerpres.

Mediafax.ro: Concurenţa va cere retailerilor date retroactive cu preţurile
practicate şi va controla 600 magazine
Raportul analizat de Guvern privind preţurile la alimente din marile magazine nu
prezintă informaţii legate de creşterea acestora înainte de reducerea TVA, Consiliul
Concurenţei urmând să ceară informaţii retroactive privind preţurile practicate şi să
verifice, aleatoriu, aproximativ 600 de magazine.
Mediafax.ro: Ponta către Rus: Soluţia la Comarnic-Braşov a mai rămas şi, după
aia, putem să ne retragem în glorie
Premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului Transporturilor, Ioan Rus, ca, după
aprobarea Master Planului de către Comisia Europeană, să prezinte o soluţie şi pentru
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proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov, adăugând că, după găsirea acestei soluţii,
membrii Guvernului se pot retrage "în glorie".
Premierul l-a felicitat, miercuri, pe ministru pentru că, în minivacanţa de 1 Mai, şoferii
care au plecat spre litoral nu au mai fost obligaţi să aştepte mult timp pentru plata
taxei de autostradă, dar a arătat că a fost aglomeraţie pe DN1, pe drumul spre
staţiunile montane, şi a cerut o soluţie pentru proiectul autostrăzii Coamrnic-Braşov.

Capital.ro: Ponta: Avem nevoie de cardul de sănătate şi de combaterea risipei şi
fraudei din sistemul sanitar
Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că introducerea cardului electronic de
sănătate reprezintă cea mai importantă schimbare în domeniu, printre efecte
regăsindu-se combaterea risipei şi a fraudei.
El i-a cerut, în deschiderea şedinţei săptămânale a Guvernului, ministrului de resort să
se implice în rezolvarea problemelor legate de implementarea noului sistem.
Agerpres.ro: Ponta: Am fost informat că sâmbătă la Mamaia s-a facturat cât tot
sezonul trecut
Premierul Victor Ponta a afirmat miercuri, la începutul ședinței de guvern, că sâmbătă,
pe litoral, la Mamaia s-a facturat "cât în tot sezonul trecut" și a legat acest lucru de
măsurile luate pentru combaterea evaziunii fiscale.
"Am fost informat (...) că sâmbătă, pe litoral, la Mamaia s-a facturat cât în tot sezonul
trecut. Probabil, ori au fost doar sâmbătă miile de oameni de anul trecut, fie, de fapt, sa întâmplat altceva. (...) Marea evaziune fiscală, combătută prin măsuri pe care nu le
vedem la televizor, ne-a adus un miliard de euro în plus la buget în primele luni. Mica
evaziune fiscală reflectă o mentalitate pe care trebuie să o schimbăm și îmi asum toate
riscurile: că pierdem voturi, că mă critică jurnaliști evazioniști sau politicieni
populiști. Îmi asum aceste lucruri și vreau să facem asta", a spus premierul.
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Agerpres.ro : Ponta: Vreau să exprimăm în Guvern un punct de vedere pozitiv
pe legea privind retenția datelor
Premierul Victor Ponta le-a cerut miercuri membrilor Cabinetului să exprime un punct
de vedere pozitiv asupra legii privind retenția datelor, după ce liderii politici au căzut
de acord asupra acestui proiect la consultările de la Cotroceni cu șeful statului, Klaus
Iohannis.
"Azi, la Cotroceni, președintele a invitat liderii partidelor parlamentare, am căzut de
acord asupra unui proiect de lege privind retenția datelor. Vreau, astăzi, de principiu,
pe forma care de altfel a fost discutată, să exprimăm și un punct de vedere pozitiv al
Guvernului, urmând procedurile necesare în așa fel încât, prin consens politic, să
avem o lege care să răspundă și așteptărilor Curții Constituționale, dar și necesității
instituțiilor care au atribuții în domeniu", a spus Ponta, la începutul ședinței
Executivului.
Bursa.ro: ÎN URMA DECIZIEI INSTANŢEI,
Guvernul plăteşte drepturile salariale ale angajaţilor INS
Guvernul României a decis, astăzi, să plătească drepturilor salariale, câştigate în
instanţă de angajaţii Institutului Naţional de Statistică (INS), arată un comunicat remis
redacţiei.
Bugetul Secretariatului General al Guvernului, în subordinea căruia funcţionează
Institutul Naţional de Statistică, va fi suplimentat cu suma de 2,316 milioane de lei,
necesară pentru plata primelor două tranşe aferente anului 2015.

Capital.ro: Florin Talpeş, CEO Bitdefender: “SUA e cea mai mare piaţă, dar şi
România începe să se comporte din ce în ce mai bine”
Bitdefender SRL, cel mai mare producător de software controlat de români, a
înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 276,89 milioane de lei, dintre care peste
95% reprezintă exporturi pe toate continentele.
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Bitdefender dezvoltă tehnologii și soluții complexe de securitate cibernetică (cyber
security) în centrele sale de cercetare-dezvoltare din București, Cluj, Iași și Timișoara.
Potrivit datelor furnizate de Banca Națională a României, în 2014 Bitdefender SRL a
ocupat locul 3 în clasamentul companiilor exportatoare de servicii informatice și de
media, dintr-un total de 681 de societăți care au raportat astfel de servicii. Bitdefender
SRL a ocupat în 2014 locul 19 în clasamentul companiilor exportatoare de servicii
indiferent de natura acestora, dintr-un total de 7000 de societăți înregistrate în
România care au raportat export de servicii.
Mediafax.ro: Economia zonei euro continuă să crească, susţinută de Spania şi
Italia
Creşterea economică din zona euro a încetinit uşor în aprilie, dar mai puţin decât arăta
o estimare iniţială, susţinută de redresarea Spaniei şi Italiei, care a compensat parţial
ritmul mai lent al activităţilor din Germania şi Franţa, potrivit unui indice calculat de
Markit, transmite MarketWatch.
Cercetarea Markit, care indică intenţiile de achiziţii ale managerilor de companii, arată
că economia zonei euro iese dintr-o lungă perioadă de stagnare, ajutată de preţurile
scăzute ale petrolului, deprecierea euro şi creşterea încrederii, în urma lansării de către
Banca Centrală Europeană (BCE) a programului de suplimentare a lichidităţilor.
Hotnews.ro: Guvernul a deblocat 135 de milioane de lei pentru imbunatatirea
infrastructurii din domeniul educatiei
Guvernul a decis miercuri, printr-un Memorandum, deblocarea, in luna mai, a sumei
totale de 135 de milioane de lei, fonduri destinate investitiilor in infrastructura din
domeniul educatiei. Din acesti bani, suma de 90 de milioane de lei va fi repartizata
pentru lucrari de investitii aflate in derulare, ale caror contracte multianuale au fost
incheiate anii trecuti, cu mentiunea ca lucrarile se vor executa si plati in limita
fondurilor aprobate anual prin buget.

Capital.ro: ARB: 80% din bancomate nu sunt profitabile
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Doar 15-20% dintre bancomate pot fi profitabile, în condiţiile în care, pentru a fi
rentabil, un ATM ar necesita, lunar, 1.500 de tranzacţii şi realizarea unui venit de cel
puţin 3.000 de lei, a declarat, miercuri, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a
Băncilor (ARB), Florin Dănescu.
"Pentru ca un bancomat să fie rentabil, ar necesita 1.500 de tranzacţii pe lună şi
realizarea unui venit de minimum 3.000 de lei pe bancomat. În realitate, numai 1520% din bancomate pot fi profitabile", a menţionat Dănescu.

Hotnews.ro: LIVE TEXT Isarescu: Impactul scaderii cotei de TVA este asteptat sa
determine valori nule ale ratei inflatiei pana in mai 2016
"Impactul scaderii cotei de TVA este asteptat sa determine valori de zero ale ratei
inflatiei pana in mai 2016. Reintrarea in intervalul de variatie al tintei se va produce in
ultimul trimestru al lui 2016 ", a declarat miercuri Guvernatorul BNR la briefingul de
presa care detaliaza deciziile de politica monetara luate astazi. Reamintim ca BNR a
surprins miercuri piata bancara, reducand rata dobanzii de politica monetara la nivelul
de 1,75% pe an de la 2,0 % incepand cu data de 7 mai 2015. In plus, CA al BNR a
redus nivelul rezervelor minime obligatorii la pasivele in lei la 3,25% (de la 3,5%) si
mentinerea RMO la valuta.
HotNews.ro transmite LIVE TEXT declaratiile pe care le face Mugur Isarescu.

Hotnews.ro: Comisia Europeana a adoptat Strategia privind piata unica digitala:
16 actiuni care ar trebui intreprinse pana la sfarsitul anului 2016
documente
De ce este nevoie de o piata unica digitala
Comisia Europeana a adoptat miercuristrategia privind piata unica digitala,
stabilind 16 actiuni esentiale pe care le va intreprinde pana la sfarsitul anului 2016.
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Executivul european va propune printre altele norme armonizate la nivelul UE privind
contractele si protectia consumatorilor in cazul cumparaturilor efectuate online:
indiferent daca este vorba de obiecte fizice, cum ar fi pantofi ori mobila sau continut
digital, precum carti electronice sau aplicatii. O alta propunere este incetarea blocarii
geografice nejustificate - o practica discriminatorie utilizata din motive comerciale,
atunci cand comerciantii online fie refuza accesul consumatorilor la un site din cauza
locului unde se afla acestia, fie ii redirectioneaza catre un magazin local cu preturi
diferite.
Agerpres.ro: INTERVIU cu Gabriel Mureșanu, antreprenor care a relansat un
business aflat de cinci ani în declin
Gabriel Mureșanu, un antreprenor de succes, care a reconstruit un business aflat de
cinci ani în declin, povestește, într-un interviu acordat AGERPRES, despre munca sa
în postul de CEO la RTC Proffice Experience, cum a reușit să dezvolte afacerea de la
24 la 27,5 milioane euro, cu o creștere de 15% în 2014, și să construiască o bază de
date de clienți cu 30% mai mare.
Acesta consideră că într-un business sunt prezente două elemente: inerția și entropia.
Și se explică.
Capital.ro: Electrocentrale Bucureşti a prevăzut un profit brut de 60 milioane lei
pentru 2015
Electrocentrale Bucureşti are prevăzut, pentru 2015, un profit brut de 60 milioane lei,
profitul contabil rămas după deducerea impozitului fiind estimat la 43,856 milioane
lei, conform bugetului de venituri şi cheltuieli publicat în Monitorul Oficial.
Veniturile totale ale companiei sunt preconizate la 1,949 miliarde lei, iar cheltuielile la
1,889 miliarde lei.

Economica.net: Mitroi: Reducerea dobânzii cheie înseamnă o uşoară îngrijorare
legată de creşterea economică
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Reducerea dobânzii de politică monetară de către Banca Naţională a României (BNR)
înseamnă o uşoară îngrijorare legată de perspectivele de creştere economică, a declarat
miercuri, pentru Agerpres, Adrian Mitroi, profesor de investiţii şi finanţe
comportamentale în cadrul Academiei de Studii Economice /ASE/.
'Sunt semnale clare de prudenţă. Reducerea atât de dramatică a dobânzii înseamnă
foarte clar o uşoară îngrijorare despre prospectele de creştere economică regionale,
locale şi mondiale. Eu nu le văd pro creditare şi nu sunt de acord cu un preţ mic al
creditului, preţ mic al riscului pro creditare. Este o abundenţă de lichiditate care vine
la pachet cu rezerve minime obligatorii foarte mici care are un singur mesaj', a spus
Mitroi.
Bursa.ro: Lichiditate de peste 10 milioane lei pe BVB
Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat, în prima parte a
şedinţei de tranzacţionare de astăzi, o lichiditate de 10.469.703,52 milioane lei
(2.364.485,09 milioane euro).
La orele prânzului, BVB era în scădere.
Indicele BET se deprecia cu 0,22%, ajungând la valoarea de 7.588,6 puncte, la fel
ca indicele BET Total Return, care scădea cu 0,22%, la 8.286,98 puncte. De asemenea
BET-FI a scăzut cu 0,89%, până la 31.285,1 puncte.
Totodată, indicele BET Plus cobora cu 0,22%, la 1.113,54 puncte.
În ceea ce priveşte acţiunile Fondului Proprietatea (simbol FP), acestea se
depreciau, în jurul orei 14:45, cu 0,11%, la un preţ de 0,899 lei/unitate, iar la Londra,
GDR-urile creşteau cu 0,22%, la 11,38 dolari.

Economica.net: Soluţia bancherului elveţian cu afaceri agricole în România la
creşterea preţului terenurilor
Un bancher elveţian de la Credit Suisse, ajuns fermier în România, foloseşte o metodă
ingenioasă pentru a-şi compacta terenul agricol, pe care l-a cumpărat pe bucaţi
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începând cu 2010. S-a decis să facă schimb cu ţăranii din zonă pentru a-şi minimiza
costurile, având în vedere că preţurile terenurilor agricole au crescut vertiginos în
ultimii ani.
Agrar Invest Romania AG, grup de firme cu activităţi în agricultură condus de Theo
Hani, fost bancher elveţian, continuă investiţiile în România, după cinci ani în care a
cumpărat, bucată cu bucată, aproximativ 3.200 de hectare de teren agricol în Banatul
românesc. Compania va investi atât în comasarea terenurilor, pentru a ajunge la o
suprafaţă mai uşor de cultivat, cât şi într-o unitate de procesare a lucernei. Până acum,
investiţiile în terenurile ale grupului elveţian în ţara noastră s-au cifrat la aproximativ
9 milioane de euro.

Evz.ro: Comerţul din România, scădere îngrijorătoare în martie!
Volumul comerţului cu amănuntul în Slovenia şi România a scăzut cu 1,8% şi,
respectiv, 1,3% în martie, comparativ cu perioada similară din 2014.
Acesta este cel mai mare declin înregistrat în Uniunea Europeană, arată datele
prezentate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), informează Agerpres.

Capital.ro: Hidroelectrica are un buget de investiţii de 1,3 miliarde de euro
pentru 2015-2020
Hidroelectrica are alocat un buget de investiţii de 1,3 miliarde de euro pentru perioada
2015-2020, din care cea mai mare parte, de 450 milioane euro, pentru proiectele aflate
în curs de execuţie de la Racoviţa, Bretea, Răstoliţa, Siriu-Surduc, Dumitra-Bumbeşti,
potrivit unui comunicat al companiei remis.
Planul de investiţii mai include alocarea a 305 milioane euro în retehnologizările a 4
hidrocentrale de mare capacitate, respectiv Stejaru (cu o capacitate de 210 de MW),
Vidraru (cu o capacitate instalată de 220 de MW), Râul Mare Retezat (cu o capacitate
instalată de 335 de MW) şi Mărişelu (cu o capacitate instalată de 220 MW) precum şi
în modernizări de hidroagregate. ‘
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Capital.ro: 75 milioane de euro pentru retehnologizarea centralei hidroelectrice
Dimitrie Leonida - Stejaru
Asocierea Romelectro SA - Litostroj Power DOO a câştigat licitaţia pentru
retehnologizarea centralei hidroelectrice (CHE) Dimitrie Leonida - Stejaru cu o ofertă
în valoare de 74,996 milioane de euro fără TVA, cu 32% sub valoarea estimată a
proiectului în anul 2011, potrivit unui comunicat al Hidroelectrica.
Alături de aceste două mari companii s-au alăturat ca subcontractanţi companii
româneşti şi străine precum SSH Hidroserv SA, Energomontaj SA, Electroservice RB
SRL, Electroechipament Industrial SRL, General Design Tech SRL, ISPE SA,
Energoconstruct SA, Concret Construct SRL, Mecanica IND 2004, Blansko
Engineering AS (Cehia).
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