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MIHAI DARABAN
Ziartop.ro: Târgul AGRO Piteşti se va desfăşura la finalul săptămânii
viitoare
CCI HUNEDOARA
Zvj.ro: Europarlamentarul Iuliu Winkler: „Eu am văzut cu ochii mei la
Katowice cum arată cu adevărat o restructurare minieră”
Cronicavj.ro: Francezii ne împãrtãsesc experienta lor
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro,

preluată

de

Banatulazi.ro,

Opiniatimisoarei.ro,

Timis.comisarul.ro: Și tu poti deveni manager de proiect. Înscrie-te la un
nou curs al CCIAT
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Claudiu Frâncu, crescător de vaci: În 2008 primeam 1,9 lei pe litrul
de lapte, azi dau carnea în viu la 2 lei kilogramul
Capital.ro: Cargill vinde trei silozuri din România
ENERGIE
Zf.ro: Alro Slatina estimează venituri de 2,2 miliarde de lei în 2016
Zf.ro: Electroputere vizează pentru acest an profit de 220.000 lei
Zf.ro: SUA: Falimentele fac dezastru în industria petrolului şi printre
retaileri
Zf.ro: Fostul şef al Electrica a avut un venit mediu lunar de 13.000 de
euro, din care 60% a fost salariul
Zf.ro: Cehii de la CEZ au pompat peste 310 mil. euro în companiile care
operează eolienele
Ziare.com: Incendiile devastatoare care au provocat scumpirea petrolului

Ziare.com: Platim cu 20% mai mult decat vecinii bulgari pentru un litru de
benzina
FISCALITATE
Economica.net: CFR Călători solicită ANAF rectificarea listei debitorilor
în care apare eronat cu 10,8 milioane de lei
INVESTIȚII
Zf.ro: Takko: Piaţa de modă din România este foarte competitivă şi
sensibilă la preţ
Zf.ro: O fabrică de costume cu 850 de angajaţi din Botoşani este al treilea
exportator de haine din România
Economica.net: Deutsche Boerse a rămas singur în cursa pentru
preluarea London Stock Exchange Group
Economica.net: Belgienii de la WDP investesc 14 milioane de euro pentru
fabrica Yazaki din Brăila
Bursa.ro: Sibex vrea să stabilească un calendar concret pentru fuziunea
cu BVB
Capital.ro: Isărescu: În curând împlinim 100 de ani de la Marea Unire şi
Bucureştiul încă nu are o centură onorabilă, iar Budapesta are una dintre
cele mai frumoase centuri de autostrăzi pe care le-am văzut în Europa
Mediafax.ro: CNADNR a emis ordinul de începere a lucrărilor pe
tronsonul de autostradă Ogra-Câmpia Turzii
IT
Zf.ro: SoftVision vrea să ajungă la 150 de angajaţi în Baia Mare la finalul
lui 2016
Zf.ro: Cel mai mare pariu al miliardarilor de la Google. Construirea unui
oraş de la zero, complet digitalizat. Acum caută terenul
Zf.ro: Softiştii de la AROBS văd o creştere de 25% a afacerilor: „România
rămâne atrăgătoare pentru outsourcing“

Economica.net: Banca Centrală a Greciei a fost a atacată de reţeaua de
hackeri Anonymous
Economica.net: Apple a pierdut bătălia pentru marca înregistrată 'iPhone'
în China
Zf.ro: Specialiştii IT avertizează: Un nou virus extrem de periculos circulă
pe Internet
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Majorarea salariilor şi reducerea TVA se văd puternic în vânzări.
Consumul, plus 20% în T1. „Sunt mai mulţi bani disponibili, iar încre derea consumatorilor a crescut, astfel că există un apetit mai mare de
cumpărături“
Bursa.ro: Criza din Portugalia este gata să revină pe scena europeană
Capital.ro: Modificările legislative limitează producția de BCA la 70% din
capacitate
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Decizie şoc în Marea Britanie: Una dintre cele mai mari bănci dă
credite imobiliare fără să ceară niciun fel de avans. Dobânda este de
2,99%
Zf.ro: Ordonanţa pentru implementarea directivei UE privind creditele
ipotecare, în guvern peste 3 săptămâni
Zf.ro: Libra Internet Bank a făcut în trei luni profit cât 60% din câştigul pe
tot anul 2015
Zf.ro: Semnale de alarmă puternice pentru economia Turciei
Zf.ro: SocGen: Industria bancară nu va reveni niciodată la profitabilitatea
de dinainte de criză
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Vor fi bănci care va trebui să vină cu capital
suplimentar după intrarea în vigoare a legii dării în plată
Zf.ro: Erste Bank, profit de 274,7 mil. euro în T1 2016 datorită „costurilor
de risc extraordinar de reduse“
Zf.ro: Dobânzile tot mai mici au erodat profiturile celor mai mari două
bănci în primul trimestru

Zf.ro: BRD a raportat profit de 63 mil. lei în T1, în scădere cu 23% faţă de
aceeaşi perioadă din 2015
Zf.ro: Banca Centrală Europeană renunţă la tipărirea bancnotei de 500 de
euro
Economica.net: Programul Prima Casă 2016 va fi suplimentat - surse
guvernamentale
Economica.net: Morgan Stanley: Acţiunile băncilor din Grecia ar putea
creşte cu 90% dacă se ajunge la un acord cu creditorii
Economica.net: Grecia: majoritatea celor 216 miliarde de euro alocaţi au
ajuns la bănci - DW
Economica.net: Barclays a vândut 12,2% din subsidiara sa din Africa,
pentru 878 milioane de dolari
Bursa.ro: ÎN PROCESUL PENAL PRIVIND ACORDAREA CREDITELOR ÎN
CHF DIN FRANŢA - Preşedintele BNP Paribas PF, şocat de punerea sub
acuzare a băncii
Bursa.ro: Acţionarii BCR au reînnoit mandatele pentru cinci dintre
membrii Consiliului de Supraveghere
Bursa.ro: PROFIT NET DE 315,1 MILIOANE LEI PENTRU BCR, ÎN PRIMUL
TRIMESTRU - Sergiu Manea: "Contextul curent, incluzând cadrul
legislativ, generează o serie de provocări"
Zf.ro: Euro a sărit de 4,5 lei pe interbancar. Leul se poate deprecia în
continuare, chiar spre 4,53 lei în săptămânile următoare
TELECOM
Zf.ro: Telekom suferă de pe urma „competiţiei încinse“: veniturile şi
profitul scad în trim. 1
TURISM
Capital.ro:

Achiziţii

inexplicabile

cheltuieşte o sumă colosală pe pături

la

TAROM.

Compania

aeriana

Hotnews.ro: Italia, Germania si Israel, in topul tarilor care trimit turisti
straini in Romania. La nivel global, Romania atrage sub 1% din turismul
mondial

