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Rasunetul.ro: Formează-te ca un profesionist!
CCI organizează cursuri gratuite de comunicare în limba engleză, germană,
competente informatice şi lăcătuş mecanic în cadrul proiectului MOVE
Bihon.ro, preluat de ziare.com: Programele de finanţare pe înţelesul IMM-urilor
Agerpres.ro: Iulian Matache: Transporturile rutiere influențează direct
competitivitatea Uniunii Europene
Mediafax.ro: Preţurile la grâu şi porumb scad!
Economica.net: Euro a crescut la 4,45 lei, pe piaţa interbancară. Dolarul creşte
cu peste 1%, într-o singură şedinţă, la cursul BNR
Zf.ro: MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT
Cum va fi finanţată “prioritatea zero” a infrastructurii rutiere, autostrada SibiuPiteşti: mix de fonduri europene, bani de la buget şi împrumuturi
Bursa.ro: INS MARTIE 2015:
Laptele de vacă strâns de unităţile procesatoare a scăzut cu 3,2% faţă de martie
2014
Economica.net: ANAF alocă peste 25,16 milioane lei, fără TVA, pentru servicii
informatice şi servicii conexe
Hotnews.ro: BNR vrea o decizie asupra reducerii cotei TVA de la 24% la 20% în
urma discuţiilor cu FMI din mai
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Mediafax.ro: Isărescu: Nu cred într-o ţintă de aderare la euro fără o foaie de
parcurs din momentul acesta
Economica.net: E oficial: 2.100 de mineri vor fi daţi afară de la Complexul
Energetic Oltenia, de la 1 iunie. Fiecare pleacă cu 6.000 de lei
Economica.net: Trei oferte pentru Oltchim. Două din China şi una din Europa ministrul Economiei
Adevarul.ro: Borza: ”Hidroelectrica şi-a declarat independenţa faţă de Andritz,
Voith şi Alstom”
Hotnews.ro: Aberatii fiscale: Contribuabilii prahoveni au fost somati sa
plateasca CASS de 468 de lei pentru dividende sau dobanzi de cativa lei/ ANAF a
suspendat emiterea de decizii de impunere pana la clarificarea situatiei
B1.ro: Bonul pe bacşiş devine obligatoriu, nebuloasele rămân: Problema
taximetriştilor, ignorată, iar amenda dată pe nedrept nu se recuperează
Mediafax.ro: Isărescu: Unele bănci au scăzut prea mult dobânzile la depozite. La
credite mai este loc de tăiere
Mediafax.ro: Isărescu pledează pentru un parteneriat în continuare cu FMI şi
CE: Dau credibilitate şi seriozitate
Mediafax.ro: Isărescu: Dinamica veniturilor trebuie privită cu atenţie în viitor,în
corelare cu evoluţia cursului
bursa.ro: Lichiditate de aproape 9 milioane lei pe BVB
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Hotnews.ro: Ministerul Energiei, IMM-urilor si Mediului de Afaceri cere
Consiliului Concurentei un punct de vedere asupra unei posibile pozitii de
monopol pe achizitiile de lemn ocupata de firma Holzindustrie Schweighofer
Hotnews.ro: Licitatie IT de peste 8,3 milioane de euro la ANAF: Asistenta tehnica
si mentenata pe 4 ani pentru Sistemul Informatic Integrat Vamal, care a devenit
indisponibil temporar la inceputul anului
Economica.net: Topul companiilor low-cost din România. Câţi pasageri au
transportat în 2014
Gandul.info: Profitul Enel în România a scăzut cu 1,5% în primul trimestru, la
64 milioane euro
Mediafax.ro: CDR: Consolidarea fiscală pentru firmele cu capital autohton va
facilita o creştere internă puternică
Mediafax.ro: ANOFM: Peste 18.000 de posturi vacante, cele mai multe în Cluj şi
Bucureşti, cele mai puţine în Bacău
Economica.net: Record negativ pentru România. Vom avea cea mai mare scădere
a producţiei de cereale dintre marii jucători europeni
Capital.ro: Speakeri de la Google, Booking.com, Mailbox si primele aplicatii
romanesti pe Apple Watch
Bursa.ro: BVB va extinde programul de tranzacţionare până la 18:30
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Rasunetul.ro: Formează-te ca un profesionist!
CCI organizează cursuri gratuite de comunicare în limba engleză, germană,
competente informatice şi lăcătuş mecanic în cadrul proiectului MOVE
Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud în calitate de beneficiar,
implementează proiectul strategic “Mobilitate şi Inovare pentru Ocupare - MOVE”,
finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul îşi propune creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor fără
loc de muncă, în special a şomerilor de lungă durată din Regiunea Centru şi Regiunea
Nord-Vest în urma participării la un program integrat de servicii de ocupare
personalizate şi inovatoare.
Bihon.ro, preluat de ziare.com: Programele de finanţare pe înţelesul IMM-urilor
Reprezentanţii IMM-urilor bihorene au putut afla informaţii direct de la sursă despre
programele de finanţare ce urmează să fie implementate în acest an. Joi, 7 mai 2015,
La Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Bihor a avut loc o întâlnire între
reprezentanţii mediului de afaceri şi Anca Laura Sorescu, secretar de stat în cadrul
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a Mediului de Afaceri.
„Din întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanţii mediului de afaceri am constatat
că programele nu se prea cunosc în teritoriu. Aş vrea să aflu problemele cu care se
confruntă IMM-urile legate de accesul dificil la finanţare şi vreau să avem un dialog
deschis, să veniţi cu propuneri de îmbunătăţire şi modificare a legislaţiei”, a deschis
discuţiile Anca Sorescu.
Agerpres.ro: Iulian Matache: Transporturile rutiere influențează direct
competitivitatea Uniunii Europene
Transporturile rutiere influențează direct competitivitatea Uniunii Europene (UE),
deoarece dețin o pondere de peste 70% din totalul modalităților de transport existente
pe teritoriul statelor membre, iar Ministerul Transporturilor este împotriva oricăror
măsuri protecționiste luate la nivel național, care pot contraveni intereselor comunitare
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în domeniu, a declarat, vineri, secretarul de stat în MT Iulian Matache, la conferința
internațională 'Provocări și soluții pentru a facilita transportul durabil în Europa'.
Mediafax.ro: Preţurile la grâu şi porumb scad!
Porumbul şi grâul devin tot mai ieftine.
Bursele Futures la principalele cereale, grâu şi porumb, sunt în scădere, potrivit unui
comunicat al Bursei Române de Mărfuri.
Aceeaşi tendinţă se înregistrează şi la preţurile spot. Aceste scăderi ale preţurilor sunt
influenţate de campania de rapiţă şi grâu.
Economica.net: Euro a crescut la 4,45 lei, pe piaţa interbancară. Dolarul creşte
cu peste 1%, într-o singură şedinţă, la cursul BNR
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,4497 lei/euro,
4,2986 lei/franc elveţian şi 3,9597 lei/dolar.
La câteva minute după ce BNR a anunţat cursul de referinţă (după ora 13.00), euro a
depăşit 4,45 lei pe piaţa interbancară. Ulterior, moneda europeană a revenit la 4,44 lei.
Euro creşte uşor, dar rămâne sub 4,45 lei, la cursul BNR. Săptămâna trecută, euro a
atins minimul ultimelor trei săptămâni după ce a scăzut până la 4,40 lei.
Zf.ro: MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT
Cum va fi finanţată “prioritatea zero” a infrastructurii rutiere, autostrada SibiuPiteşti: mix de fonduri europene, bani de la buget şi împrumuturi
Construcţia autostrăzii Sibiu-Piteşti, “prioritatea zero” în materie de infrastructură
rutieră, aşa cum a fost numită de Ministerul Transporturilor, va costa puţin peste 2
miliarde de euro, din care circa 520 de milioane de euro vor fi bani de la Uniunea
Europeană, 374 de milioane de euro vor proveni din bugetul de stat şi aproape 1,2
miliarde de euro vor fi împrumuturi, potrivit strategiei de implementare a Master
Planului General de Transport.
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Bursa.ro: INS MARTIE 2015:
Laptele de vacă strâns de unităţile procesatoare a scăzut cu 3,2% faţă de martie
2014
Institutul Naţional de Statistică (INS) precizează că, în luna martie din 2015, cantitatea
de lapte de vacă strânsă de unităţile procesatoare a scăzut cu 2.564 tone (3,2%) faţă de
luna martie din anul 2014, arată un comunicat transmis redacţiei.
Producţia principalelor produse lactate a crescut în luna martie 2015 comparativ cu
luna corespunzătoare din anul 2014 astfel: unt cu 180 tone (+23,5%), smântână de
consum cu 944 tone (+21,4%), lapte de consum cu 1823 tone (+8,6%), lapte acidulat
(iaurt, iaurt de băut, lapte bătut şi altele) cu 755 tone (+5,3%) şi brânzeturi inclusiv
brânza obţinută exclusiv din lapte de vacă cu 281 tone (+4,7%). Cantitatea de lapte
brut importat a scăzut, în luna martie 2015 faţă de luna martie 2014, cu 158 tone (2%).
Economica.net: ANAF alocă peste 25,16 milioane lei, fără TVA, pentru servicii
informatice şi servicii conexe
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) alocă între 25,16 milioane lei şi
29,74 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă în
vederea asigurării funcţionării şi disponibilităţii optime a sistemelor şi aplicaţiilor
informatice, componente ale Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV), potrivit
unui anunţ de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).
Hotnews.ro: BNR vrea o decizie asupra reducerii cotei TVA de la 24% la 20% în
urma discuţiilor cu FMI din mai
Banca Naţională se aşteaptă la o decizie privind reducerea de la începutul anului viitor
a cotei generale de TVA de la 24% la 20% după discuţiile cu misiunea tehnică a FMI
şi Comisiei Europene din a doua parte a lunii mai, întrucât este vorba de o "viziune", a
declarat guvernatorul Mugur Isărescu.
BNR nu are niciun scenariu care să prevadă influenţa reducerii cotei generale de TVA
de la 24% la 20% de la începutul anului viitor asupra ratei anuale a inflaţiei în 2016,
întrucât decizia nu a fost luată. În scenariul reducerii cotei TVA la 9% pentru
Pagina 6 din 14

produsele agro-alimentare şi băuturi nealcoolice de la 1 iunie anul acesta, rata anuală a
inflaţiei este preconizată să ajungă la 1,9% la finele anului viitor, estimare ajustată în
scădere de la 2,4%.
Mediafax.ro: Isărescu: Nu cred într-o ţintă de aderare la euro fără o foaie de
parcurs din momentul acesta
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, apreciază că trasarea unei foi de parcurs pentru
aderarea la zona euro este mult mai importantă decât data ţintă de intrare, iar în lipsa
acesteia nu au rost dezbaterile pentru 1 ianuarie 2019, considerând că este chiar
periculoasă discuţia doar despre ţintă.
"Nu cred într-un interval ţintă fără o foaie parcurs din momentul acesta. Nu este 2019,
atunci care este, dacă nu ai foaie de parcurs? Mai dăm cu banul şi mai spun eu că este
2021 sau 2022? În acest moment, orice schimbare a ţintei este neserioasă fără o foaie
de parcurs. Nu cred că este cazul pentru o dezbatere pe data de 1 ianuarie 2019. Vrem
toţi în Europa, dar ştim unde ne ducem? Unde ne ducem este în proces de
transformare! Unde te duci?", a răspuns vineri Isărescu, fiind întrebat ce crede despre
faptul că Guvernul a menţinut data ţintă de aderare pentru 1 ianuarie 2019 în
Programul de convergenţă transmis Comisiei Europene, deşi BNR a exprimat o
poziţie mai degrabă împotriva acestui termen.
Mediafax.ro: Isărescu: Dinamica veniturilor trebuie privită cu atenţie în viitor,în
corelare cu evoluţia cursului
Dinamica veniturilor, care a susţinut consolidarea creşterii cererii de consum, a fost
"susţinut ascendentă" în ultima perioadă, indicator care trebuie urmărit cu atenţie pe
termen lung şi comparat cu productivitatea pentru a vedea dacă există câmp de
apreciere a cursului, potrivit guvernatorului BNR
"Dinamica veniturilor a susţinut până în prezent consolidarea creşterii cererii de
consum, avem o dinamică susţinut ascendentă a veniturilor, numărul de angajaţi este
relativ în creştere. Cred că, dacă ar fi să ne uităm cu atenţie, noi cei de la Banca
Naţională, asupra viitorului mai îndepărtat, acesta este indicatorul pe care trebuie să-l
privim cu atenţie, apropo şi de viitoarea evoluţie a cursului. O asemenea dinamică a
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veniturilor trebuie comparată - adesea o facem postfactum, că nu avem alte date şi alte
posibilităţi - cu productivitatea şi vedem dacă este câmp de apreciere a cursului", a
declarat şeful băncii centrale, Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a raportului
asupra inflaţiei.
Economica.net: E oficial: 2.100 de mineri vor fi daţi afară de la Complexul
Energetic Oltenia, de la 1 iunie. Fiecare pleacă cu 6.000 de lei
Hotărârea de Guvern care consfinţeşte concedierea a 1 din 9 mineri din Oltenia a fost
adoptată ieri. Încă 1.000 de angajaţi ai CEO vor fi daţi afară în următorii trei ani
Un număr de 2.133 de angajaţi, dintr-un total de 18.424, vor fi disponibilizaţi,
începând cu 1 iunie şi până la sfârşitul anului, de la Complexul Energetic Oltenia.
Aceştia vor primi plăţi compensatorii de 12,6 milioane de lei, potrivit unei Hotărâri
adoptată de Guvern dată ieri, 7 mai. Plăţile se vor face, toate, în acest an. Pe medie,
fiecare miner va primi circa 6.000 de lei, echivalentul a două salarii medii nete.
Concedierile vor urma şi în anii următori. Până în 2018, 3.000 de salariaţi ai CEO
trebuie daţi afară.
Economica.net: Trei oferte pentru Oltchim. Două din China şi una din Europa ministrul Economiei
Trei companii sunt interesate de privatizarea combinatului Oltchim din Râmnicu
Vâlcea, două din China şi una din Europa, a declarat vineri, ministrul Economiei,
Florin Tudose.
'Privatizarea (companiei Oltchim - n.r.) este pe drum. Avem trei oferte de cumpărare a
Oltchim-ului aşa cum este el acum. Nu am vorbit de bucăţi şi aşa de mai departe. Ieri
şi azi reprezentanţii unui consorţiu chinezesc sunt la Oltchim. Când avem scrisorile
clare de intenţie, următoarea etapă este vânzarea', a precizat ministrul Economiei.
Adevarul.ro: Borza: ”Hidroelectrica şi-a declarat independenţa faţă de Andritz,
Voith şi Alstom”
Borza a dat startul unui program de retehnologizări în valoare de 1,3 miliarde de euro
pe următorii cinci ani Hidroelectrica şi-a câştigat independenţa faţă de grupurile
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Andritz, Voith şi Alstom, cărora statul le-a încredinţat în ultimii 20 de ani lucrări de
1,1 miliarde de euro şi acum avem grave probleme post-retehnologizare şi la Porţile
de Fier şi pe Oltul Inferior, a declarat Remus Borza, administratorul judiciar al
companiei. El a arătat că ultimele grupuri de la hidrocentrala Izbiceni, de pe Oltul
Inferior, au fost date în folosinţă în anul 1999, şi ”în doar trei ani de zile au intrat în
retehnologizare”. ”Nicăieri nu s-a întâmplat aşa ceva în lume”, a spus Borza, la
semnarea contractului de retehnologizare a centralei hidroelectrice Stejaru (Dimitrie
Leonida), din judeţul Neamţ.
Hotnews.ro: Aberatii fiscale: Contribuabilii prahoveni au fost somati sa plateasca
CASS de 468 de lei pentru dividende sau dobanzi de cativa lei/ ANAF a
suspendat emiterea de decizii de impunere pana la clarificarea situatiei
Presedintele ANAF, Gelu Stefan Diaconu, a dispus suspendarea emiterii si
comunicarii deciziilor privind regularizarea contributiilor de asigurari sociale de
sanatate pentru anul 2012 pana la clarificarea unor norme legale, se arata intr-un
comunicat al ANAF. Trebuie precizat ca de cateva saptamani, zeci de mii de
contribuabili din judetul Prahova se confrunta cu o situatie revoltatoare din punctul lor
de vedere. Aceasta dupa ce au primit de la ANAF decizii de impunere prin care sunt
somati la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru o serie de venituri
realizate in anul 2012. Problema e ca au aparut o serie de cazuri aberante, precum
plata unor sume de 468 lei reprezentand CASS pentru venituri de doar cateva zeci de
lei realizate din dividende, dobanzi sau premii si jocuri de noroc. Vezi in text cum s-a
ajuns aici.
B1.ro: Bonul pe bacşiş devine obligatoriu, nebuloasele rămân: Problema
taximetriştilor, ignorată, iar amenda dată pe nedrept nu se recuperează
Începând de vineri, pentru fiecare bacșis lăsat, orice român trebuie să primească bon
fiscal, iar firmele care nu au un registru în care să treacă banii cu care vin angajaţii la
muncă riscă să fie amendate de ANAF cu până la 9.000 de lei.
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Jurnaliştii i-au semnalat, însă, ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, faptul că
fiscalizarea bacşişului pentru livrările la domiciliu este imposibil de pus în practică,
scrie Adevărul
Mediafax.ro: Isărescu: Unele bănci au scăzut prea mult dobânzile la depozite. La
credite mai este loc de tăiere
Unele bănci au redus prea mult dobânzile la depozite, în condiţiile unui exces de
lichiditate, în timp ce altele şi-au păstrat nivelul în jur de 2%, a afirmat vineri
guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care a apreciat că pe segmentul creditării mai este
loc pentru reducerea costurilor.
"La depozite, unele bănci au coborât ceva mai mult decât trebuie, dar au şi ele exces
de lichiditate, ar trebui să fie prudente. Nu trebuie să vadă excesul de lichiditate din
prezent ca fiind de durată, pe măsură ce creşte creditul în lei ea va fi absorbită", a
declarat vineri Isărescu, la conferinţa de prezentare a raportului asupra inflaţiei,
aprobat miercuri în şedinţa Consiliului de Administraţie.
Mediafax.ro: Isărescu pledează pentru un parteneriat în continuare cu FMI şi
CE: Dau credibilitate şi seriozitate
Continuarea unui parteneriat cu instituţiile financiare internaţionale este un avantaj
pentru România, apreciază guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, întrucât asigură
credibilitate şi seriozitate pe pieţele externe pentru a "vinde" reforma fiscală şi a
obţine în continuare costuri reduse la dobânzi.
"Din experienţa mea, eu cred că este bine să avem nişte parteneri internaţionali, ne
dau credibilitate, seriozitate şi uneori îţi trebuie un avocat al diavolului, asta e părerea
mea. Chiar dacă uneori negocierile nu sunt plăcute, te mai cerţi cu ei, dar o formulă de
parteneriat cu ei este bună", a declarat vineri Isărescu, răspunzând unei întrebări pe
această temă la conferinţa de prezentare a raportului asupra inflaţiei.
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bursa.ro: Lichiditate de aproape 9 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 8.895.550,34 milioane lei
(1.999.224,70 milioane euro).
La orele prânzului, trei dintre principalii indici bursieri de pe BVB erau în creştere.
Indicele BET se aprecia uşor cu 0,06%, ajungând la valoarea de 7.569,92 puncte, la
fel ca indicele BET Total Return, care creştea cu 0,06%, la 8.266,47 puncte. De
asemenea BET Plus s-a apreciat cu 0,06%, până la 1.111,83 puncte.
Hotnews.ro: Ministerul Energiei, IMM-urilor si Mediului de Afaceri cere
Consiliului Concurentei un punct de vedere asupra unei posibile pozitii de
monopol pe achizitiile de lemn ocupata de firma Holzindustrie Schweighofer
Oamenii de afaceri din industria romaneasca a lemnului au acuzat firma Holzindustrie
Schweighofer ca ocupa o pozitie de monopol pe achizitiile de masa lemnoasa
determinandu-l pe secretarul de Stat in Ministerul Energiei, IMM-urilor si Mediului de
Afaceri Catalin Beciu sa solicite Consiliului Concurentei, in regim de urgenta, un
punct de vedere privind acest caz, se arata intr-un comnuicat de presa transmis de
minister.
Acuzatiile au fost f`cute in cadrul unei intlniri desfasurate vineri intre Catalin beciu si
reprezentantii oamenilor de afaceri din industria romaneasca a lemnului.
Hotnews.ro: Licitatie IT de peste 8,3 milioane de euro la ANAF: Asistenta tehnica
si mentenata pe 4 ani pentru Sistemul Informatic Integrat Vamal, care a devenit
indisponibil temporar la inceputul anului
documente
Caiet de sarcini_ANAF
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a demarat vineri o licitatie
deschisa pentru achizitia de servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă în vederea
asigurarii continuitatii si disponibilitatii Sistemului Informatic Integrat Vamal.
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Contractul, finantat din fonduri bugetare, se va incheia pe 4 ani si are o valoare
estimata cu TVA de pana la 36,8 milioane lei (peste 8,3 milioane de euro). In luna
ianuarie a acestui an, Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) a devenit indisponibil
din cauza unor probleme tehnice aparute la nivelul echipamentelor, iar procedurile de
depunere si prelucrare a declaratiilor au fost derulate pe suport de hartie pana la
remedierea situatiei.
Economica.net: Topul companiilor low-cost din România. Câţi pasageri au
transportat în 2014
Companiile aeriene care oferă bilete ieftine au transportat anul trecut peste 5,7
milioane de pasageri, reiese dintr-o analizăECONOMICA.NET. Cel mai agresiv
operator este Wizz Air, însă şi gigantul Ryanair vrea să se impună pe această piaţă.
Circa 5,5 milioane de pasageri au transportat companiilor low cost spre si din
Romania
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează aeroporturile
internaţionale Henri Coandă şi Aurel Vlaicu, au înregistrat un trafic record anul trecut:
8,32 milioane de pasageri, din care trei milioane au fost transportaţi de companiile
low-cost.
Gandul.info: Profitul Enel în România a scăzut cu 1,5% în primul trimestru, la
64 milioane euro
Profitul Enel în România, calculat înainte de deducerea dobânzilor, taxelor,
deprecierilor şi amertizărilor (EBITDA), a scăzut cu 1,5% în primul trimestru, de la 65
de milioane de euro în urmă cu un an la 64 de milioane de euro, potrivit datelor
publicate vineri de grupul italian.
Compania a obţinut în România un profit înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) în scădere
cu 26%, de la 50 de milioane de euro în urmă cu un an la 37 de milioane de euro.
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Mediafax.ro: CDR: Consolidarea fiscală pentru firmele cu capital autohton va
facilita o creştere internă puternică
Coaliţia pentru Dezvoltarea României cere introducerea consolidării fiscale pentru
grupurile de firme cu capital autohton şi reduceri pentru cheltuielile de cercetaredezvoltare ocazionate de subcontractori, apreciind că măsurile vor facilita o creştere
internă puternică.
În contextul dezbaterilor parlamentare pe marginea proiectului de rescriere a Codului
Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, CDR a transmis un pachet de amendamente
în care reiterează priorităţile susţinute în perioada de consultări publice organizate de
Ministerul Finanţelor Publice.
Mediafax.ro: ANOFM: Peste 18.000 de posturi vacante, cele mai multe în Cluj şi
Bucureşti, cele mai puţine în Bacău
Peste 18.000 de locuri de muncă sunt vacante, cele mai multe fiind în Cluj, Bucureşti,
Ilfov, Argeş şi Arad, cele mai puţine în Bacău, Caraş-Severin, Mehedinţi, Ialomiţa şi
Sălaj, informează, vineri, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(ANOFM).
Potrivit datelor centralizate de ANOFM, în ţară sunt înregistrate 18.401 locuri de
muncă.
Economica.net: Record negativ pentru România. Vom avea cea mai mare scădere
a producţiei de cereale dintre marii jucători europeni
România va contribui decisiv la declinul producţiei de cereale din Uniunea Europeană,
estimat pentru anul acesta la 306,8 milioane de tone, faţă de 326,8 milioane de tone
anul trecut. Avem cea mai mare scădere cantitativă dintre toí marii producători. Cei
mai afectaţi sunt cultivatorii de porumb.
România va raporta anul acesta cel mai mare declin al producţiei de cereale din rândul
celor mai mari 8 producători europeni, indică ultima prognoză realizată de Comisia
Europeană pe baza situaţiei din luna aprilie. Specialiştii europeni estimează că
producţia de cereale din România va scădea cu 14, 7% faţă de anul anterior, mult peste
media UE de 6,1%. În cifre absolute, agricultorii români vor recolta în jur de 18,4
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milioane de tone de cereale, producţia la nivelul întregii UE fiind estimată la 306,8
milioane de tone.
Capital.ro: Speakeri de la Google, Booking.com, Mailbox si primele aplicatii
romanesti pe Apple Watch
Cluj-Napoca găzduiește între 6-9 iunie, la Casă de Cultură a Studenților, a doua ediție
a Techsylvania, cel mai mare eveniment internațional pe zona de tehnologie și
inovație din regiune.
“Techsylvania” are drept scop promovarea comunităților din orașul Cluj-Napoca și din
România ca si centre ale tehnologiei recunoscute și confirmate la nivel internațional,
dar și stimularea dezvoltării de produse locale. Acesta oferă atât oportunitatea de
interacțiune socială cu scopul stabilirii de parteneriate, găsirii de finanțări sau obținerii
de mentorat din partea experților, cât și a promovării unor idei tehnice revoluționare
din rândul programatorilor români. Participanții își pot demonstra abilitățile într-un
hackathon de 24 de ore ce are loc în perioada 6-7 Iunie, în urma căruia echipele
câștigatoare vor primi 4 tastaturi Răzor pentru gaming de la Braintree, ceasuri Pebble,
device-uri de la Garmin și gadget-uri precum Onyx Beacons, Leap Motion, Haloband,
Metawear, dar și spațiu de birouri de la ClujHub sau o invitație exclusivă la programul
de pre-accelerare găzduit de Young Leaders Club în Constanța între 21 și 28 Iunie.
Bursa.ro: BVB va extinde programul de tranzacţionare până la 18:30
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) îşi va extinde, începând cu 21 mai 2015, programul
de tranzacţionare cu 30 de minute, până la ora 18:30, pentru pieţele de acţiuni, ETF şi
unităţi de fond, aliniindu-şi, astfel, programul de tranzacţionare la cel al altor burse
europene importante, arată un comunicat transmis astăzi redacţiei.
Modelul de tranzacţionare de tip "tranzacţionare continuă" va avea programată
perioada de pre-deschidere între 9:30 şi 9:45 şi va rămâne deschis până la ora 18:20,
pentru ca în intervalul 18:20-18:30 să aibă loc tranzacţionarea la închidere. La ora
18:30 tranzacţionarea continuă va fi închisă.
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