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Mediafax.ro: Ioan Rus: Discuţii finale pe Master Plan la Bruxelles în 20-22 mai,
până la finalul lunii va fi aprobat

Bizwyawer.ro: McGregor & Partners organizează traininguri pentru companii,
în vederea implementării măsurilor anticorupție
În afară de presiunea partenerilor de afaceri, a companiilor surori sau a altor entități ce
ar putea fi sancționate în Marea Britanie, firmele din România trebuie să afle că
persoanele juridice care au pierderi din cauza unor acțiuni
ilegale sau injuste, precum mita, au dreptul de a cere despăgubiri în instanță.
Lupta anticorupție a devenit o preocupare principală a autorităților române în ultimul
an, încurajând astfel dezvoltarea economiei și crearea unui mediu sănătos pentru
companiile din România. Venind în sprijinul acestei inițiative, Neil McGregor,
Managing Partner din cadrul McGregor & Partners, asigură suport companiilor care
intră sub incindența Legii antimită (“antibribery”) din Marea Britanie (adoptată în
2010). În decembrie 2014 Guvernul Marii Britanii a publicat un plan
naționalanticorupție, ce includea o referință specială cu privire la radicarea corupției în
alte țări. De asemenea, anunța faptul că Poliția metropolitană Londra a primit fonduri
europene pentru înființarea EU Foreign Bribery Taskforce.

Ziarulprofit.ro: WebPR. Jo Confino: Avem nevoie de lideri curajosi pentru a
schimba lumea in bine
Invitatul special al Conferintei Leaders for Sustainable Business, director editorial la
The Guardian Jo Confino, spune de multi ani ca sistemul economic actual nu se va
schimba de la sine, ci doar prin curajul liderilor de business: „Pana la urma, asa cum
un activist pentru pace furios nu prea isi are sensul, un profesionist in domeniul
sustenabilitatii cu viziune conservatoare nu este nici de folos, nici placut. Nu avem
nevoie de schimbare progresiva, ci de vizionari care isi pot imagina cum poate arata
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un nou sistem economic.” Schimbarea nu vine de la sine, ci de la oameni dispusi sa-si
asume riscuri, sa gandeasca altfel – spre binele tuturor – si sa fie cu un pas inaintea
vremurilor.

Satmareanul.net, preluat de ziare.com: Programele guvernamentale de stimulare
a IMM-urilor, prezentate la Satu Mare
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în
colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Satu Mare, organizează o întâlnire cu
mediul de afaceri în vederea comunicării către întreprinzători a măsurilor inițiate de
Guvern pentru sprijinirea sectorului IMM și a mediului de afaceri autohton dar și
pentru identificarea problemelor cu care se confruntă întreprinzătorii în desfășurarea
activității.
Întâlnirea va avea loc vineri, 8 mai, la ora 10.00, în sala de ședințe a Camerei de
Comerț și Industrie (strada Decebal nr. 4, etaj I).

Zf.ro: NEPI a investit 40 mil. euro în extinderea centrului comercial City Park
Mall din Constanţa
Fondul de investiţii sud-african NEPI a investit 40 de milioane de euro în extinderea
suprafeţei închiriabile a centrului comercial City Park Mall din Constanţa cu 21.000
de metri pătraţi. În noua aripă a mall-ului de la malul mării va fi construit un
cinematograf cu 10 săli, o sală de sport, restaurant dar şi magazine.
“Proiectul are potenţialul de a deveni un pilon pentru economia locală, atrăgând nu
doar constănţeni, ci şi turiştii de pe litoral, veniţi din România şi din afara ţării”, a
declarat Alin Burlacu, center manager City Park Mall.

Capital.ro: Stroe (ACAROM): Nu cred că autostrada Piteşti-Sibiu va fi gata
până în 2020
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Autostrada Piteşti-Sibiu este vitală pentru România, dar nu cred că va fi gata până în
anul 2020, aşa cum se promite, a declarat, joi, preşedintele Asociaţiei Constructorilor
de Automobile din România /ACAROM/, Constantin Stroe, într-o conferinţă de
specialitate.

Mediafax.ro: Aproape 40 de treceri la nivel cu calea ferată din 8 judeţe,
modernizate cu până la 6 milioane euro
CFR SA vrea să modernizeze 37 de treceri la nivel cu calea ferată aferente
sucursalelor Galaţi şi Iaşi, contractul având o valoare estimată de 25,2 milioane lei
(5,7 milioane euro), inclusiv TVA.
Proiectul va fi finanţat din fonduri externe nerambursabile FEDR şi bani de la bugetul
de stat.
Contractul, cu o durată de patru ani (doi ani perioada de execuţie şi alţi doi ani
perioada de garanţie), va fi atribuit prin licitaţie deschisă, criteriul de selecţie fiind
preţul cel mai scăzut.

Hotnews.ro: Fondurile UE pentru Romania, intrerupte de Comisia Europeana,
in mai multe domenii. Explicatiile ministrului Nica
Absorbtia fondurilor europene este supusa unor intreruperi temporare ale
rambursarilor de la Bruxelles catre Romania pe mai multe programe, in acest moment,
prin decizii ale Comisiei Europene, a declarat, joi, ministrul Fondurilor Europene,
Marius Nica, intr-un interviu acordat HotNews.

In prezent, intreruperile de rambursari sunt la Programul Operational Cresterea
Competitivitatii Economice (POS CCE), POS Mediu, Programul Operational
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).
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Cel mai recent, in urma cu aproximativ o luna, Comisia Europeana a intrerupt platile
catre Romania pe inca doua axe - I si IV - ale Programului Operational Cresterea
Competitivitatii Economice (POS CCE), actiune care se adaugaintreruperii decise pe
axa III - IT&C a programului, care persista inca din decembrie 2014. Tot acum o luna
a aparut si o intrerupere de plati pe axa V aPOS Mediu.

Hotnews.ro: Leul s-a depreciat joi pana la 4,449 unitati in fata euro si pana la
4.30 in fata francul elvetian
"Leul a atins 4.45/EUR in tranzactiile de miercuri seara si a incheiat cu o depreciere
de aproape 0,4%. Este probabil ca leul sa fi fost afectat negativ de ingrijorarile privind
Grecia, de continuarea miscarilor negative din pietele europene de obligatiuni si, intr-o
mai mica masura, de reducerea surpriza a dobanzii cheie a BNR. Cu un nivel ridicat
de precautie in contextul unor negocieri lungi in privinta Greciei si fara sa se intrevada
un acord la intalnirea ministrilor de finante ai zonei euro de luni, consideram ca
moneda romaneasca ar trebui sa ramana sub presiuni de depreciere pe termen scurt",
se arata intr-un raport al ING difuzat joi.

Economica.net: Peste 5.000 de clienţi ai Volksbank au acceptat, în 3 zile,
conversia creditelor contractate în franci elveţieni - BT
Peste 5.000 de clienţi ai Volksbank România au acceptat, în numai trei zile de la
startul ofertei lansate de Banca Transilvania (BT), conversia creditelor contractate în
franci elveţieni şi au programat deja semnarea documentelor, a declarat, joi, directorul
general al BT, Omer Tetik.
Banca Transilvania anunţat că, începând cu data de 4 mai, clienţii Volksbank România
vor fi contactaţi telefonic şi invitaţi la o întâlnire, la unul din sediile VBRO, în vederea
conversiei creditelor luate în franci elveţieni. Oferta este valabilă în perioada 4 mai 31 iulie 2015, scrie Agerpres.
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Mediafax.ro: STUDIU: Puţini tineri muncesc în domeniul în care au studiat, 7
din 10 vor să aibă propria afacere
Mai puţin de un sfert dintre tinerii români muncesc în domeniul pentru care s-au
pregătit şi aproape toţi au probleme la angajare din cauza nivelului de experienţă
solicitat de angajatori, rezultă din studiul "Tinerii şi locul de muncă", care mai arată că
7 din 10 tineri vor să aibă propria afacere.
Aproape toţi tinerii care îşi caută un loc de muncă (nouă din zece) reclamă faptul că au
probleme cauzate de lipsa unui nivel de experienţă impus de angajator, iar patru din
zece consideră că piaţa muncii nu prezintă destule oferte corelate cu pregătirea lor.
Studiul a mai arătat că doar 40 la sută dintre respondenţi se declară încrezători într-un
viitor profesional satisfăcător pentru următorii cinci ani.

Bursa.ro:

ALERT/

CONFERINŢELE

BURSA:

ANTREPRENORIATUL

FEMININ "FEMEIA LA PUTERE - O LUME MAI BUNĂ"
Andreea Paul:"Antreprenoriatul feminin - cea mai bună variantă pentru
curăţarea şi eficientizarea economiei româneşti"
ACTUALIZARE 12:46 Thenjiwe Ethel Mtintso, Ambasadorul Africii de Sud în
România:"Femeile trebuie să lupte sistematic pentru schimbarea profundă a societăţii
patriarhale"
Dacă femeile doresc ca societatea să se transforme cu adevărat, atunci nu trebuie să
confunde egalitatea de gen cu patriarhatul, a declarat excelenţa sa Thenjiwe Ethel
Mtintso, Ambasadorul Africii de Sud în România.
Domnia sa a comparat Patriarhatul care domină societatea cu un cameleon: "În
esenţă este acelaşi conţinut dar ia forme diferite şi se adaptează foarte uşor. De aceea
femeile nu trebuie să lupte cu această formă de organizare secvenţial, ci frontal, pe
toate planurile. Este bine ca femeile să fie conştiente de puterea lor şi să o folosească
organizat şi insistent pentru a transforma complet societatea".
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Agerpres.ro: FAO: Prețurile alimentelor, la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci
ani, în aprilie
Indicele prețurilor produselor alimentare la nivel mondial, elaborat de Organizația
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), a continuat să scadă și în
aprilie 2015, atingând cel mai scăzut nivel din iunie 2010, datorită producției
mondiale ridicate, a aprecierii dolarului și a declinului prețului țițeiului, transmite
Reuters.

Mediafax.ro: România are nevoie de investiţii anuale de 3-4 miliarde de euro
pentru modernizarea energetică
România are nevoie de investiţii de trei-patru miliarde de euro anual pentru
modernizarea infrastructurii energetice, a declarat, joi, preşedintele GdF Suez, Eric
Stab, la lansarea Cărţii Albe a Competitivităţii de către Camera de Comerţ şi Industrie
a Franţei în România.
"Modernizarea energetică necesită investiţii consistente. Pentru a contiuna să
modernizăm sistemul energetic, avem nevoie de trei-patru miliarde de euro anual. E
un ciclu lung, care se întinde până în 2035. În România trebuie făcute investiţii în
domeniul gazelor, electricităţii, termoficării şi eficienţei energetice", a spus Stab.

Mediafax.ro: Faidy, CCIFR: România trebuie să renunţe la economia "low cost",
bazată pe costuri mici cu angajaţii
România are nevoie să se transforme dintr-o economie "low cost", bazată doar pe
costuri reduse cu forţa de muncă, într-o economie competitivă, dacă vrea să se
dezvolte şi să atragă noi investiţii, a declarat, joi, preşedintele Camerei de Comerţ şi
Industrie a Franţei în România (CCIFR), Eric Faidy.
CCIFR a lansat, joi, Cartea Albă a Competitivităţii, în care arată că trecerea la o
economie competitivă se poate realiza prin punerea în practică a unor măsuri concrete
în opt domenii prioritare, formare, inovaţie, piaţa muncii, infrastructură, energie,
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agricultură, pieţe financiare şi turism. Pentru cele opt domenii prioritare, CCIFR a
făcut 52 de propuneri.

Capital.ro: Septimiu Tulpan(ARB): Fraudele bancare încep să fie făcute de
oameni care au lucrat în sistem
Nivelul redus de educaţie financiară, dar şi înalta calificare a celor care produc fraude
bancare reprezintă principalele probleme cu care se confruntă sistemele de combatere
a fraudelor bancare, a declarat joi Septimiu Tulpan, preşedintele Comisiei de Carduri
din Asociaţia Română a Băncilor.
El a subliniat că fraudele bancare deja sunt foarte sofisticate şi încep să fie făcute de
oameni care au lucrat în sistem şi cunosc anumite breşe ale acestuia.

Economica.net: Nicolescu, CNIPMMR: Noul Cod fiscal trebuie să elimine
discriminările din procedurile de executare silită
Noul Cod de procedură fiscală trebuie să asigure un tratament egal de executare silită
şi penalizare pentru creanţele bugetare ale contribuabililor şi pentru debitele
instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale datorate entităţilor private, a
declarat joi, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu, într-o conferinţă de presă.

zf.ro: VIDEO. Carrefour schimbă etichetele cu preţurile de la raft de la 1 iulie
Retailerii şi-au luat angajamentul faţă de Finanţe să caute soluţii tehnice pentru ca la
raft să se vadă diferenţa de preţ după scăderea TVA la 1 iulie, a spus la ZF Live
Andreea Mihai, director de marketing Carrefour România.
La raft va fi şi preţul vechi cu TVA 24%, tăiat, şi preţul nou cu TVA 9%. E o cursă să
ne punem la punct sistemele informatice
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Andreea Mihai a spus că excepţia de la măsura de îngheţare a preţurilor se referă la
promoţii. Dacă un produs e în promoţie, preţul revine la normal la finalul ei, nu
crescut; la raft trebuie să fie clar, pe etichetă, preţul în promoţie şi preţul normal.

Zf.ro: Video ZF Live: Cum se stabileşte preţul produselor din supermarket
Buyerii din companie negociază cu furnizorii, toti retailerii incearcă să aibă preţurile
cele mai mici. Ne uităm la raportul calitate-preţ, la oferta de pe piaţă. De exemplu la
roşii, pe final de sezon, puterea de negociere a furnizorul e mare, are cantiate mică şi
toată lumea cere, a declarat la ZF Live Andreea Mihai, director de marketing
Carrefour România.

hotnews.ro: Chiar daca platesti de 10 ori amenda data de Fisc ca sa nu ti se
suspende activitatea firmei, banii NU SE RESTITUIE in cazul in care instanta
anuleaza procesul verbal de constatare a contraventiei. Dan Manolescu: Vom
rediscuta articolul cu colegii de la Juridic
"In timp ce noi vorbim despre bacsisuri cau carduri de sanatate ANAF tocmai si-a dat
o Ordonanta care spune ca deciziile instantelor NU li se aplica lor! Culmea ca unul din
semnatarii OG 8/2015 este chiar Robert Cazanciuc, ministrul justitiei! Va marturisesc,
am vazut multe tampenii de-a lungul timpului, dar nu imi vine in cap nici una mai
grava decat asta!", scrie Gabriel Biris pe contul sau de Facebook. Potrivit OUG
8/2015, in cazul unui control al ANAF, ai posibilitatea de a plati de 10 ori amenda
aplicata pentru a nu ti se suspenda activitatea firmei. Suma se face venit la bugetul de
stat si NU SE RESTITUIE in cazul in care, la solicitarea operatorului economic,
INSTANTA de judecata ANULEAZA PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE A
CONTRAVENTIEI.

Capital.ro: OMV se va retrage din ţările unde realizează o producţie mai mică de
20.000 de barili pe zi
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Grupul energetic austriac OMV, proprietarul Petrom, intenţionează să se retragă din
ţările unde realizează o producţie de hidrocarburi mai mică de 20.000 de barili pe zi, a
declarat directorul general al OMV, Gerhard Roiss, pentru revista Forbes Austria,
transmite APA.

'În paralel cu extinderea marilor depozite din Norvegia sau România va avea loc şi o
consolidare, adică o retragere de pe micile pieţe, unde realizăm o producţie mai mică
de 20.000 de barili pe zi', a declarat Gerhard Roiss, cel care începând din luna iulie va
fi înlocuit de Rainer Seele. Întrebat care sunt, concret, ţările vizate de o posibilă
retragere, Roiss a refuzat să dea un răspuns precis. 'Nu vreau să menţionez nicio ţară
anume pentru că acolo lucrează oameni şi trebuie procedat cu atenţie', a spus Roiss.

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de aproximativ 12 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 aproximativ 12 milioane lei (2,8
milioane euro).
La orele prânzului, BVB era în scădere. Indicele BET coboară cu 0,39%, ajungând
la valoarea de 7.532,07 puncte, la fel ca indicele BET Total Return, care se micşorează
cu 0,39%, la 8.225,25 puncte. BET-FI se apreciază uşor, în schimb, cu 0,01%, până la
31.436,09 puncte.

Evz.ro: Cum străm cu autostrăzile: Din cei 55 km, vom circula pe o treime. De ce
nu merge noua strategie a CNADNR | RADIOGRAFIE EVZ
Poveştile cu sute de kilometri de autostradă finalizaţi în timp record nu mai sunt
crezute de nimeni. După ani de zile de amânări, scepticismul este la cote maxime.
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Planurile Guvernului de a da în folosinţă peste 50 de kilometri de autostrăzi în acest
an şi încă 200, în 2016, încep să semene tot mai mult cu poveştile de adormit copiii. În
acest an, realist vorbind, doar 12 km vor fi gata

capital.ro : Vasilică (EY România): Apetitul antreprenorilor români este mai
degrabă să vândă decât să construiască
Apetitul antreprenorilor români este mai degrabă să vândă decât să construiască,
foarte puţini fiind cei care mai sunt dispuşi "să se mai înhame" la o activitate de încă
trei-cinci ani, după ce au trecut prin şapte ani de criză, a declarat, joi, Florin Vasilică,
partener, lider al departamentului de asistenţă în tranzacţii EY România, companie de
consultanţă şi audit.

Capital.ro: Dănescu (ARB): Limitarea comisioanelor interbancare ar fi trebuit să
mai aştepte câţiva ani în România
Legea cu privire la limitarea plăţilor în numerar este una de dorit, ţinteşte reducerea
evaziunii fiscale, însă a fost greşit percepută ca fiind un avantaj pentru bănci, iar
reducerea comisioanelor interbancare în România ar fi trebuit amânată câţiva ani
pentru a permite sistemului să se dezvolte suficient, susţine preşedintele executiv al
Asociaţiei Române a Băncilor, Florin Dănescu.

Capital.ro: Patrascu Octavian Constantin: "O bursa nu poate functiona fara a
induce sentimentul de incredere, prin bune practici" (P)
Investitia pe orice piata de capital, fie ca este vorba despre investitori persoane fizice,
fie institutionali, precum fonduri de investitii sau fonduri private de pensii, se bazeaza
inainte de toate pe increderea in piata respectiva. "Cu cat pe o piata de capital
functioneaza mai bine mecanismul bunelor practici, cu atat si increderea investitorilor
este mai mare", sustine Octavian Patrascu, business developer.
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Economica.net: ANAF a colectat în primele patru luni cu 11% în plus faţă de
anul trecut
Pe primele 4 luni din 2015, ANAF a colectat cu 6,42 miliarde lei în plus față de
aceeași perioadă din 2014. Veniturile au fost de 65,9 miliarde lei, ceea ce reprezintă o
creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut și o depășire cu 6,56% a
programului de încasări venituri bugetare conform legilor bugetare, spune ANAF.
În aprilie 2015, încasările au fost de 18,9 miliarde lei, în creștere cu 10,64% față de
aprilie 2014, ceea ce reprezintă un grad de realizare a programului conform legilor
bugetare de 103,54%."Analizate în structură, veniturile confirmă efectul diminuării
evaziunii fiscale, în condițiile în care colectarea TVA a crescut cu 20%, o creștere de
14,24% înregistrându-se și la impozitul pe venit. Atât TVA, cât și impozitul pe venit
sunt principalii indicatori care reflectă efectul pozitiv al măsurilor de combatere a
evaziunii și de creștere a conformării voluntare", scrie ANAF.

Agerpes.ro: Ponta: Vreau să mergem cu UNPR ca unică ofertă de centru-stânga
pentru alegerile locale și generale
Președintele PSD, premierul Victor Ponta, le-a cerut colegilor săi din partid să îi
aprobe mandatul de a negocia cu UNPR participarea comună în alegerile locale și
generale din 2016 ca "unică ofertă de centru-stânga".
"O să vă cer astăzi un mandat pentru mine, pentru Liviu (Dragnea — n.r.), pentru
Andrei (Dolineaschi — n.r.) să negociem în perioada imediat următoare ca la alegerile
locale și generale să candidăm împreună cu cei de la UNPR, care din 7 mai 2012 au
fost parteneri loiali și vreau să mergem împreună ca unică ofertă de centru-stânga
pentru alegerile locale și generale", a susținut Ponta, joi, la Parlament, în deschiderea
lucrărilor Comitetului Executiv Național al partidului.

Digi24.ro: Cei mai buni plătitori de dividende
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Romgaz rămâne şi anul acesta cel mai bun plătitor de dividende. Acţionarii vor primi
în total 850 de milioane de lei din câştigul companiei de stat.
Dar marea surpriză este Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din
România, aflat deocamdată în insolvenţă. Va acorda dividende de 768 de milioane de
lei din profitul istoric obţinut în 2014.
În ierarhie urmează transportatorul naţional de gaze Transgaz, cu suma de 150 de
milioane de lei.

Agerpres.ro: Corecții financiare de un miliard de lei pe proiectele cu finanțare
europeană în perioada 2011-2014 (studiu IPP)
Suma totală a corecțiilor financiare aplicate în proiectele cu finanțare europeană în
perioada 2011-2014 a fost de peste un miliard de lei, pe un număr total de contractate
de finanțare de circa 17.000, potrivit unei analize a Institutului pentru Politici Publice
(IPP) prezentate joi.
"Scopul demersului nostru este acela de a consolida capacitatea sistemului
instituțional din România, în primul rând de a identifica și de a preveni eventualele
fraude cu bani europeni, dar și de a sancționa mai eficient situațiile în care apar fraude
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene în domeniul acțiunilor publice",
a declarat joi Elena Tudose, director programe IPP.

Zf.ro: Praktiker şi-a majorat vânzările cu 12% în T1 şi se gândeşte la noi
magazine
Retailerul de bricolaj Praktiker, controlat de antreprenorul de origine turcă Omer
Susli, şi-a majorat vânzările cu 12,4% în primul trimestru al acestui an comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce numărul de clienţi a crescut cu 8,8%, iar
valoarea coşului mediu cu 2%.
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“Ne-a ajutat faptul că am început să punem un accent tot mai mare pe zona de casă şi
grădină. Ne concentrăm să creştem profitabilitatea magazinelor existente, ba, mai
mult, avem în plan extinderea reţelei, fiind deschişi la oportunităţi noi”, a spus Susli.
În prezent, compania are 28 de magazine la nivel naţional, majoritatea în spaţii
închiriate, pe care Susli însă ar vrea să le cumpere.

Economica.net: Victor Ponta: România va respecta ţinta de deficit în 2016
Premierul Victor Ponta a respins joi estimările Comisiei Europene potrivit cărora anul
viitor deficitul fiscal al României va creşte până la 3,5% din PIB, declarând că
Guvernul de la Bucureşti va respecta ţinta de deficit pentru 2016 stabilită la 1,2% din
PIB, transmite Reuters, preluată de Agerpres.
În ultimele luni, Victor Ponta a avansat mai multe propuneri de reducere a taxelor
începând din luna iunie a acestui an şi până în 2019, care includ scăderea la 9% a
Taxei pe Valoarea Adăugată pentru produsele alimentare, în ideea combaterii evaziunii
fiscale şi stimulării creşterii economice şi a consumului privat. Propunerile au ridicat
semne de întrebare din partea Consiliului Fiscal, a Fondului Monetar Internaţional şi a
Comisiei Europene, care au avertizat autorităţile de la Bucureşti să nu pună în pericol
progresele realizate în ultimii ani cu reducerea deficitului, comentează Reuters.
Evz.ro: Motivele pentru care Internet Explorer NU MAI ARE ZILE
Amatorii de internet spun însă că nu pentru mult timp
Site-ul eweek.com a publicat motivele pentru care dominaţia Internet Explorer nu mai
are multe zile.
După ce ani de zile Firefox sau Chrome nu păreau o ameninţare pentru IE, acum
Microsoft nu mai e aşa de sigur pe IE. Totul se pare că i se trage de la varianta
nereuşită IE 6, urmată de una şi mai rea IE 7, iar apoi în ciuda uneia îmbunătăţite IE 8,
declinul a părut să continue.
Internet Explorer, dezvoltat de Microsoft este încă lider pe piata browserelor de
Internet, amatorii de internet spun însă că nu pentru mult timp.
Pagina 17 din 18

Economica.net: România nu are nicio firmă în topul celor mai
Nicio companie românească nu se numără printre cele mai mari 2.000 de companii din
lume analizate de revista americană Forbes, în timp ce Polonia are şase companii,
Ungaria este reprezentată de două firme, Cehia are o companie iar şapte companii sunt
din Austria.
Grupul petrolier OMV este cea mai bine plasată firmă din Europa Centrală şi de Est în
Forbes Global 2000 ocupând locul 616, urmat de grupul ceh de utilităţi CEZ, locul
632, şi banca poloneză PKO, locul 743. Ungaria este reprezentată de grupul petrolier
MOL, locul 1.282, şi banca OTP, locul 1.494.

Mediafax.ro: Ioan Rus: Discuţii finale pe Master Plan la Bruxelles în 20-22 mai,
până la finalul lunii va fi aprobat
Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a anunţat, joi, că în perioada 20-22 mai va avea
discuţiile finale, la Bruxelles, pentru aprobarea Master Planului pentru Transporturi de
Comisia Europeană şi a estimat că, până la finalul lunii mai, documentul va fi aprobat,
inclusiv cu programul de implementare.
Rus a precizat, joi, în cadrul Comitetului Executiv al PSD, la solicitarea liderului de
partid, premierul Victor Ponta, că, în pofida scrisorii adresate de parlamentarii
opoziţiei Comisiei Europene pentru desecretizarea Master Planului, documentul este
de mult timp pe site-ul ministerului de resort şi a fost discutat şi aprobat în
unanimitate în comisia parlamentară pentru transporturi.
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