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CCINA CONSTANŢA
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Actualitati.net: Seminarul
„Oportunităţi de finanţare oferite lMM-urilor prin POR 2014-2020”, la
CCINA Constanţa
CCIA SIBIU
Oradesibiu.ro, preluată de Ziare.com, Sibiunews.net, Stiridesibiu.ro,
Mesageruldesibiu.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Ziare-pe-net.ro,

Mediasinfo.ro,

Ziarelive.ro: Sibiul face pasi mari ca sa devina Regiune Gastronomică
Europeană in 2019
CCIA TIMIŞ
Oradetimis.oradestiri.ro: Seminar CCIAT privind siguranţa alimentelor şi
protecţia consumatorului. Când poţi participa?
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Antreprenorii de la Agrosel Câmpia Turzii şi-au majorat profitul cu
50%
ENERGIE
Zf.ro: Enel îşi menţine businessul peste pragul de 1 mld. euro în ciuda
scăderilor pe linie
Zf.ro: Analist: Petrolul ar putea ajunge în scurt timp la 50 de dolari barilul
Bursa.ro:

Hidroelectrica

scoate

la

vânzare

ultimul

lot

de

microhidrocentrale
Capital.ro: Ieftinirea petrolului a micșorat profiul Lukoil
FISCALITATE
Zf.ro: Atac la „businessul offshore“ la nivel mondial. În România sunt
1.200 de firme venite din Panama, Seychelles sau Insulele Virgine
Britanice. Pe un miliard de euro „este scris“ offshore

Capital.ro: Românii din "Panama Papers". Frank Timiş: Normal că nu-s
de acord să plătesc 30% taxe, în loc de 5%
GUVERN
Zf.ro: Calendar încărcat pentru luna aprilie: Finanţele vor să împrumute
aproximativ 4 miliarde de lei
Zf.ro: Prima vânzare de titluri de stat din aprilie: Statul ia un miliard de lei
pe un an la un cost în uşoară scădere
Zf.ro: Ministrul agriculturii a aruncat în aer piaţa peştelui congelat.
Importurile de peşte sunt de opt ori mai mari decât exporturile
Agerpres.ro: MT: Lucrările de reparație pe primul tronson al PISTEI 2 de
la Aeroportul Henri Coandă se vor finaliza în mai 2016
Agerpres.ro:

Vicepremierul

Borc:

Guvernul

dorește

să

sprijine

dezvoltarea furnizorilor români din industria auto
IMM
Bursa.ro: PSPR: "200 de IMM-uri care au accesat fonduri europene
nerambursabile vor fi falimentate"
INVESTIŢII
Zf.ro: Grupul german Ergo intră pe piaţa asigurărilor generale din
România
Zf.ro: Centrul comercial Mercur Craiova ia un credit de 8 mil. lei de la
Raiffeisen Bank
Zf.ro: Alpha Bank a fost consultantul exclusiv al acţionarilor IHS în
vânzarea către Diaverum
Zf.ro: Lucian Anghel, preşedintele Bursei de la Bucureşti: Suntem pe
ultima sută de metri pentru a introduce împrumutul de acţiuni şi
tranzacţiile short-selling
Zf.ro: Benzina câştigă teren în faţa motorinei în primele două luni

Zf.ro: Arabia Saudită va ieşi pe pieţele internaţionale de capital în
septembrie
Zf.ro: Fuziuni şi achiziţii. Companiile româneşti fac paşi timizi către
pieţele externe prin achiziţii. Comerţul online, FMCG-ul şi serviciile
financiare, pe listă
Zf.ro: Pariu pe modă. Francezii de la Auchan au ajuns la şase magazine
de haine sub brand In Extenso şi continuă expansiunea
Zf.ro: Studiu EY: Şapte din zece antreprenori din România îşi finanţează
afacerile din fonduri proprii. Aproape 40% câştigă mai puţin de 500 de
euro pe lună din business
Economica.net:

Startup-urile

româneşti

încearcă

să

acceseze

incubatoare şi acceleratoare de afaceri din străinătate, în special în SUA
Economica.net: FMI este îngrijorat cu privire la China vor afecta din ce în
ce mai mult pieţele globale de acţiuni
Economica.net: Profitul Oil Terminal pe 2015 creşte de la o lună la alta: în
februarie era de 1 mil. lei, iar în martie de 6,5 mil. lei
Agerpres.ro: Costin Borc: Investițiile străine reprezintă o prioritate
pentru Guvernul României; este important să gestionăm proiectele
începute
Bursa.ro: Catalyst România finanţează dezvoltarea Marketizator cu 1
milion de euro
Bursa.ro: ÎN POFIDA ADOPTĂRII LEGII CONFISCĂRII DEPOZITELOR,
"Investitorii nu-şi vor retrage capitalurile, ci din contră"
IT
Zf.ro: Gigantul Amazon a lansat programul de plăţi pentru magazinele
online
Zf.ro: Finanţare de 3 mil. de dolari pentru o companie care furnizează o
soluţie ce transformă automobilele în maşini autonome
Economica.net: Oamenii petrec tot mai puţin timp în faţa televizorului la
emisiuni difuzate în direct - studiu

Bursa.ro: Toyota şi Microsoft vor coopera în privinţa tehnologiei pentru
autoturismele conectate la Internet
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: De ce politicienii, liderii de stat şi de guvern, cei care promit că
luptă contra evaziunii şi spălării de bani, îşi ascund averile în străinătate
Economica.net: Birocraţia, obstacolul numărul 1 pentru oamenii de
afaceri care deţin un startup
Agerpres.ro: FMI: Riscurile la adresa redresării economiei globale sunt în
creștere
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Deutsche Bank, cea mai mare bancă germană, cade de pe
podiumul celor mai mari bănci de investiţii din lume
Zf.ro: Încă o bancă din sistem majorează avansul la creditele imobiliare
în euro
Zf.ro: Ce înseamnă rapiditatea acordării unui împrumut de valoare mică:
creditele acordate de IFN-uri au crescut cu 300 de milioane de lei în trei
luni
Zf.ro: Fostul director general al ERB Retail Services, divizia de credite de
consum a Eurobank, a plecat în Grecia la grup
Zf.ro: Directorul general adjunct al Băncii Transilvania primeşte încă trei
ani şi jumătate de mandat
Zf.ro: Banca Carpatica şi-a ales consiliul de administraţie pe patru ani
Zf.ro: Raiffeisen Bank revendică o creanţă de 2,6 mld. lei la Astra
Asigurări
Zf.ro: Garanti Bank majorează avansul minim pentru creditele de
investiţii imobiliare în euro la 40%

Zf.ro: Ce sectoare creditează mai mult Banca Transilvania. Creditele
acordate de banca din Cluj pentru producţie, comerţ şi agricultură
reprezintă o treime din total
Zf.ro: AGA în aprilie. Acţionarii BCR trebuie să aleagă noul board, cel
care supraveghează conducerea executivă
Zf.ro: Noua tendinţă în banking: indicatori ca şi cei din precriză. Vânzări
de credite noi de consum în lei la nivelul celor din februarie 2008
Zf.ro: Şase directori generali s-au perindat la conducerea Bancpost de la
criză încoace
Economica.net: Darea în plată, azi în Parlament: 89% dintre români
susţin o lege care să-i protejeze de bănci. 45% n-au auzit de proiect
Economica.net: Panama Papers: Credit Suisse şi HSBC dezmint că şi-au
ajutat clienţii să evite plata taxelor
Economica.net: Darea în plată: Proiectul intră în dezbateri pe articole la
Comisia juridică a Camerei Deputaţilor
Economica.net: Panama Papers: Reprezentanţii Deutsche Bank afirmă că
banca i-a ajutat legal pe clienţii cu companii offshore
Bursa.ro: GHEORGHE IALOMIŢIANU: "S-ar cădea să avem avizul BCE pe
Legea dării în plată, dar nu este obligatoriu"
Zf.ro: Stănescu, Marfin Bank: Sunt momente în care ne dinamităm
singuri. Inventăm legi care ne fac rău
TELECOM
Zf.ro: Profitul din exploatare din operaţiunile de comunicaţii fixe ale
grupului Telekom România a scăzut cu 33% în 2014 la 39,6 milioane de lei
TURISM
Economica.net: ANT: Fondurile minime necesare promovării turistice a
României se ridică la 5 milioane de euro anual
Bursa.ro: "Alaska Air" cumpără "Virgin America" pe 2,6 miliarde dolari
CCI MUREŞ

Coronapress.ro: Misiune economică ”Transilvania întâlnește Estul
Germaniei: Descoperă oportunitățile de afaceri!”
CCIA TIMIŞ
Tion.ro: Controale la depozitele de alimente din Timis, inainte de Paste.
Doua unitati s-au ales cu activitatea suspendata
ENERGIE
Economica.net: Premieră: Un trader privat român de energie a fost
obligat să renunţe la clienţi, din cauza datoriilor
Economica.net: Complex Energetic Hunedoara: Curtea de Apel Alba Iulia
se va pronunţa în 12 aprilie în dosarul declanşării insolvenţei
Hotnews.ro: Cum explica Oil Terminal transmiterea pe bursa a unor
informatii contradictorii legate de profitul pe 2015: A avut in vedere
constituirea unui provizion pentru un proiect de mediu. Ulterior a
constatat ca proiectul nu a demarat
Zf.ro: Energie made in Ro peste graniţe. Rafinorii şi producătorii de utilaj
domină topul exportatorilor din energie, dar petrolul ieftin afectează
businessul
FISCALITATE
Zf.ro: Grupul PPE doreşte ca Mossack Fonseca şi Guvernul panamez să
depună mărturie în Parlamentul European
Economica.net: Vânzările de tichete cadou de Paşti Up România vor
creşte cu 20% faţă de anul trecut

GUVERN
Economica.net: Ministrul Costescu, despre restructurarea CNADNR:
Procesul va continua cu orice preţ

Economica.net: Cioloş va anunţa un pachet de măsuri pentru reforma
administraţiei publice. Concurs naţional pentru ocuparea funcţiei publice
Economica.net: Guvernul vrea să acorde stimulente de 3.500 de lei
pentru angajări de personal din zone defavorizate
Capital.ro: EXCLUSIV! Guvernul a redus majorările din Legea Salarizării.
Impactul bugetar: 10 mld. lei
Capital.ro: Dacian Cioloş despre scandalul Panama Papers: ANAF nu are
nevoie de dispoziţii de la mine să îşi facă treaba
Capital.ro: Cioloş vrea să reformeze administraţia publică: Ideea ar fi să
avem "competenţe de bază care să fie pentru toţi funcţionarii, indiferent
unde lucrează"
Zf.ro: Ministerul Finanţelor Publice a lansat un ghid ilustrativ pentru plata
impozitelor pe clădiri
Economica.net: Panama Papers, a treia zi: 100 de nume de români. Rusia
dezminte, China vede o conspiraţie. Anchete în mai multe ţări
Bursa.ro: VICEPREMIERUL DÎNCU: "În administraţie, există o piramidă
inversată - aproape 65% sunt funcţionari superiori şi 5% debutanţi"
IMM
Economica.net:

CNIPMMR: Proiectul noii Legi a sindicatelor, în

detrimentul angajatorilor şi patronatelor
INVESTIŢII
Zf.ro: Brandul Napolact a avut vânzări mai mari cu peste 10% anul trecut,
într-o piaţă care a crescut cu 5%
Zf.ro: GECAD investeşte jumătate de milion de euro în dezvoltarea
platformei SymphoPay
Capital.ro: Afacerile Tata Steel din Marea Britanie, scoase la vânzare
Capital.ro: Anca Dragu spune că România are a doua cea mai mare rată a
investiţiilor în UE-28

IT
Zf.ro: Un start-up care pregăteşte lansarea unor POS-uri inteligente, în
care unul dintre fondatori este fostul şef al PayU, ia o finanţare de 0,5
mil. euro de la Gecad
Capital.ro: Bitdefender recrutează doi vicepreședinți în SUA
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Panama Papers: Apel către Parlamentul European în
vederea respingerii unei directive privind "secretul în afaceri"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Gheţea, CEC Bank: Se vor dezvolta produse de creditare de genul
„Creditul pentru concediu”, pentru studii
Economica.net: Programul Prima Casă iese din legea dării în plată,
plafonul creşte la 250.000 de euro
Economica.net: Şeful CEC Bank: Sper că preşedintele va sesiza CCR,
dacă în legea dării în plată rămân lucruri care dăunează băncilor
Zf.ro: Banca franceză Société Générale a creat 979 de companii offshore
prin intermediul Mossack Fonseca
Agerpres.ro: Ghețea (CEC Bank): Programul Prima Casă nu va mai avea
viitor dacă se va aplica Legea dării în plată
Economica.net: Dănescu, ARB: Legea falimentului personal rezolvă deja
problemele ce au dus la iniţierea Legii dării în plată

TELECOM
Economica.net: Orange investeşte 75 milioane de euro pentru a se
extinde în Africa
TURISM
Bursa.ro: Blue Air "face echipă" cu PayPal

