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CCI DOLJ
Cvlpress.ro, preluată de Ziare.com, Ultimele-stiri.eu: Camera de Comerţ
şi Industrie Dolj: O poveste descumpănitoare!
CCI MARAMUREŞ
Graiul.ro: Salonul “Energii regenerabile şi alternative” – Ediţia a VI-a
CCI NEAMŢ
Mont.ro: Problemele agricultorilor sînt foarte multe si acute
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro, preluată de Monitoruldevaslui.ro, Ziarelive.ro: Întâlnire
regională a camerelor de comerţ şi industrie
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Furnizorul japonez Summit Agro: Profiturile fermierilor sunt
afectate de scăderea preţului la cereale
Economica.net: Peste 1.900 de agricultori din Arad au accesat aproape
139 milioane euro în cadrul PNDR 2007-2013
ENERGIE
Zf.ro: O centrală din trei ar trebui închisă, dar sistemul de transport este
una dintre cele mai solide părţi din infrastructura energetică

Zf.ro: Spaniolii de la Repsol aduc 15 mil. euro pentru explorări în
parteneriat cu Petrom
Economica.net: Contractul pentru construcţia interconectorului de gaze
dintre Bulgaria şi România va fi semnat miercuri
Bursa.ro: DAN BĂRBULESCU, ADMINISTRATOR: "OIL TERMINAL A
ÎNREGISTRAT ILEGAL PROVIZIOANE DE 6,7 MILIOANE PENTRU
ACTIVITĂŢI DE DEPOLUARE" - ASF investighează o posibilă manipulare
a pieţei de către "OIL Terminal"
Zf.ro: Prospecţiuni S.A a intrat în insolvenţă
Bursa.ro: REUTERS:
"O cotaţie a barilului de ţiţei de 45-50 dolari este acceptabil ă
pentru Rusia"
FISCALITATE
Economica.net: Dascălu, ING: Reducerea TVA a scos la lumină o parte
din evaziunea în retailul non-alimentar
Bursa.ro: BARACK OBAMA: "Multe dintre operaţiunile financiare care
apar în Panama Papers sunt legale"
Bursa.ro: PANAMA PAPERS: "Societe Generale deţine 979 de societăţi
offshore înfiinţate în paradisuri fiscale"
GUVERN
Economica.net: Legea salarizării bugetarilor: Guvernul discută miercuri
variante de lucru ale proiectului
Economica.net: Ministrul Fondurilor Europene: Impactul fondurilor
europene în PIB a fost de 10,6% în perioada 2012 - 2015

Agerpres.ro: Costin Borc: Rolul statului este de a înlătura barierele care
stau în fața mediului de afaceri
Agerpres.ro: Răducu (MFE): Legile privind achizițiile publice trebuie
adoptate până în 18 aprilie; în caz contrar, riscăm infringementul
Capital.ro: Premierul Cioloş confirmă că Guvernul discută miercuri
majorarea salariilor bugetarilor din a doua parte a acestui an
Mediafax.ro: Cioloş: Problema salarizării are două abordări - OUG
pentru anul acesta şi cel viitor, lege din 2018. Inechit ăţile privind
salarizarea bugetarilor, eliminate din a doua jumătate a acestui an
- VIDEO
IMM
Zf.ro: Drama businessului românesc: „Pe fiecare piaţă sunt câţiva grei,
iar restul sunt companii mici. Influenţa liderului dintr-o piaţă este
halucinantă. Foarte multe companii vând foarte puţin şi foarte puţine
companii vând foarte mult“
Bursa.ro: FLORIN JIANU, PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI PATRONATULUI
TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA (PTIR): "Nu au fost lansate
apeluri de proiecte pentru IMM-uri"
INVESTIŢII
Zf.ro: După ce cea mai mare bancă din România a revenit pe profit. SIF
Oltenia

redevine

disponibilă

să-şi

negocieze

exitul

din

BCR:

„Perspectivele de valorificare în condiţii bune a acestei participaţii au
evoluat pozitiv“
Zf.ro: Piaţa cosmeticelor va creşte cu 3-4% în următorii cinci ani, cel mai
accelerat ritm din regiune

Zf.ro: Braiconf plăteşte dividende cu randament de 8%
Zf.ro: Consumul a crescut cu 20% în februarie, avans nemaivăzut de
dinainte de 2009. Alimentele duduie cu plus 30%
Zf.ro: Patrick Van Den Bossche, Liebrecht & wooD (Fashion House):
Criza este momentul perfect să cumperi în real-estate. Piaţa are nevoie
de crize din când în când pentru a se curăţa de amatori
Zf.ro: Rucsandra Hurezeanu, Ivatherm: Vânzările la export au crescut cu
75%
Zf.ro: Producătorul Napolact se îndreaptă spre afaceri de 100 mil. euro
„Nu vrem să creştem cu orice preţ“
Economica.net: Lapte "cu brand" sau lapte marcă privată? Ce spune
Napolact
Bursa.ro: CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 28 MARTIE - 4
APRILIE: Acţiunile "Băncii Comerciale Carpatica" preiau prima poziţie, în
topul randamentelor
Bursa.ro: RE/MAX: "Ploieşti, Piteşti şi Oradea, pieţele imobiliare locale
care dau semne de creştere în următorii ani"
Zf.ro: Megafuziunea dintre giganţii farmaceutici Pfizer şi Allergan a eşuat
Bursa.ro: ÎNTRE 11 ŞI 15 APRILIE,
Pullman Bucharest găzduieşte cea de-a patra ediţie a "S ăpt ămânii
belgiene"
Zf.ro: Unilact Transilvania şi-a propus un avans de 20% al
businessului în 2016

Zf.ro: Coldwell Banker: Peste 3000 de locuinţe în construc ţie în
nordul Bucureştiului
IT
Zf.ro: Clujenii de la Fortech au deschis un birou la Oradea şi pregătesc
extinderea şi în Iaşi
Zf.ro: Compania românească Bitdefender a ajuns să angajeze americani
în hubul din SUA
Zf.ro: Investiţii de 1,5 mil. euro în start-up-urile din IT Marketizator şi
SymphoPay
Zf.ro: Cristian Cojocaru, şeful diviziei de telecom din cadrul Samsung
România: Vânzările de smartphone-uri de peste 400 de euro cresc cu
25% de la an la an
Zf.ro: Firma Mossack Fonseca susţine că este victima unui atac
cibernetic, operat de pe servere străine
Hotnews.ro: HP a lansat Spectre, cel mai subtire laptop din piata
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Angela Merkel: Reducerea datoriei Greciei nu este posibilă
conform reglementărilor din zona euro
Capital.ro: Wolf, FT: Banii sunt ieftini, avem cele mai mici dobânzi din
istorie, trebuie să deschidem porţile creşterii economice
Mediafax.ro: Franţa va introduce Panama pe lista paradisurilor fiscale şi
va solicita OCDE să-i urmeze exemplul
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Fondurile de pensii administrate de NN deţin 5,89% din Banca
Transilvania, fiind unul dintre cei mai mari acţionari
Zf.ro: Dosarul Panama. Băncile, mari şi mici, celebre sau obscure, nu se
sfiesc să meargă până la limita legii pentru profit şi pentru clienţii cu
bani. „Vă garantez că sunt mai mulţi bani murdari în New York, Londra şi
Miami decât în Panama“
Zf.ro: Raiffeisen Bank International a ajuns pe lista documentelor
Panama într-o conexiune cu afacerile preşedintelui Ucrainei
Zf.ro: Banca centrală a Portugaliei, dată în judecată de marii
administratori de fonduri
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Despre credite, case şi puterea de plată a
populaţiei
Zf.ro: Bank of Cyprus pare mai sănătoasă ca Deutsche Bank sau RBS
Zf.ro: Se conturează forma finală a dării în plată: fără Prima casă, credite
mai mici de 250.000 de euro şi aplicabilitate la cei în executare silită
Zf.ro: Schimbări la vârful celei mai mari companii de leasing financiar.
Directorul de risc al UniCredit Bank preia conducerea operaţiunilor de
leasing. Fostul CEO pleacă în Bulgaria
Zf.ro: CEC Bank: Efectul retroactiv al dării în plată va afecta tocmai
băncile care au dat credite, ceea ce va fi un „lucru neplăcut“
Zf.ro: Şeful Piraeus România: „Vrem să devenim independenţi de bancamamă din Atena“
Zf.ro: Revenirea băncilor pe profit umple conturile SIF-urilor cu
dividende record

Economica.net: Cursa pentru poziţia de preşedinte al BERD a intrat în
linie dreaptă
Economica.net: BCR nu mai acordă credite "Prima Casă"
Economica.net: "Gaură" de 635 milioane de euro pentru sistemul bancar
prin falimentul Astra. Opt bănci sunt implicate
Bursa.ro: Deputaţii jurişti s-au achitat de darea-n plată
Hotnews.ro: Vasilescu, BNR: Scandalul Panama Papers nu are cum
afecta bancile romanesti. BNR nu va efectua controale in banci in urma
acestui scandal
Ziare.com: Darea in plata: Initiatorul legii jubileaza, BNR il trimite la
Constitutie
Zf.ro: Florin Georgescu, BNR: Transformările digitale pot reduce
costurile unei bănci cu 20-25%
Jurnalul.ro: Banca Carpatica, devalizată sub ochii BNR
Zf.ro: Procuror specialist, despre firmele offshore: Sunt entităţi juridice
folosite des în scopuri ilicite
TELECOM
Bursa.ro: "Orange" investeşte în grupul nigerian de e-commerce "Africa
Internet"
TURISM
Agerpres.ro: Investiție de 100 de milioane de euro a operatorului aerian
Wizz Air într-o nouă bază la Sibiu
Agerpres.ro: Șeful Air France-KLM va fi noul președinte al IATA

Agerpres.ro: Un milion de români au vizitat Bulgaria în 2015; aceștia
cheltuiesc cel puțin un miliard de euro anual (consilier economic)
ENERGIE
Zf.ro: Acţiunile Prospecţiuni se prăbuşesc cu 25% după intrarea în
insolvenţă
Zf.ro: România şi Bulgaria, acord cu firma Habau pentru construirea
interconectorului de gaze pe sub Dunăre
Economica.net: Director general RADET: Preţul gigacaloriei la centralele
de apartament, dublu faţă de sistemul centralizat
Zf.ro: Radiografia businessului dintr-o benzinărie Petrom. Fiecare staţie
vinde carburanţi de 5,5 mil. €, iar 15% din încasările totale vin din cafele
şi sendvişuri
Economica.net: Interconectorul de gaze dintre Bulgaria şi România ar
putea fi gata peste patru luni
FISCALITATE
Mediafax.ro:

SCANDALUL

PANAMA:

Societatea

de

investiţii

luxemburgheză LSK a creat 31 de companii în paradisuri fiscale
Mediafax.ro: Care sunt cele mai populare paradisuri fiscale din lume
Economica.net: Panama Papers: Şeful ANAF, chemat la audieri în
Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor
Bursa.ro: ANDREEA PAUL DESPRE DOSARELE PANAMA: "În România
nici măcar nu avem obligaţia de a raporta autorităţilor fiscale înfiinţarea
unor astfel de companii"
GUVERN
Economica.net: Gabriel Biriş, fiscalistul guvernului Cioloş, asociat întrun offshore din Cipru
Economica.net: Isărescu: BNR şi guvernul nu au renunţat la continuarea
demersurilor pentru recuperarea tezaurului
Economica.net: Salariile a mai mult de jumătate dintre bugetari se vor
majora în medie cu 5% de la 1 august

Hotnews.ro: Majorarile salariale vor fi acoperite din dividendele de la
companiile de stat
Bursa.ro: Programul - cadru de emisiuni de titluri de stat, extins cu două
miliarde de euro
Bursa.ro: Guvernul a stabilit cadrul legal pentru tinerii profesori şi medici
care pot beneficia de locuinţe ANL
IMM
Bursa.ro: ÎN CADRUL PROGRAMELOR FINANŢATE DIN FONDURI ESI
PENTRU 2014-2020, Guvernul a stabilit etapele de implementare a
instrumentelor financiare pentru IMM
INVESTIŢII
Zf.ro: OPINIE IULIAN ANGHEL, EDITOR ZF Miniştri de doi lei
Zf.ro: O belgiancă cu 30 de ani experienţă în cadrul lanţului hotelier
Hilton a preluat conducerea ANA Hotels, în locul fiicei lui Copos
Bursa.ro: MOTIVI a investit 180.000 de euro într-un nou magazin, în
Timişoara
IT
Bursa.ro: SoftOne România îşi propune să ajungă la 60 de parteneri pe
piaţa locală în anul 2016
Economica.net: Euroweb încheie un parteneriat cu Cisco pentru
diversificarea portofoliului de soluţii şi servicii IT&C
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Up România, autorizată de Ministerul de Finanţe să emită
tichete sociale de grădiniţă
Adevarul.ro: Pe ruta CFR Craiova-Calafat, trenurile vor circula cu 160
km/h. Şase ofertanţi se bat să refacă studiul de fezabilitate
Economica.net: Euroweb încheie un parteneriat cu Cisco pentru
diversificarea portofoliului de soluţii şi servicii IT&C

Economica.net: Euroweb încheie un parteneriat cu Cisco pentru
diversificarea portofoliului de soluţii şi servicii IT&C
Zf.ro: FMI îl trimite pe Alejandro Hajdenberg din Cipru în România
Zf.ro: Etichetarea produselor lactate, obligatorie. Amenzile ajung la
250.000 de lei
Agerpres.ro: Consiliul Concurenței a declanșat o anchetă sectorială pe
piața producerii și comercializării cimentului din România
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Claudiu Cercel, BRD: În următorii 5-10 ani, utilizarea de tehnologii
în bănci va suferi transformări radicale
Agerpres.ro: Georgescu, despre 'Panama Papers': Posibil ca lucrurile să
se intensifice; optimizările fiscale nu sunt doar imorale, ci uneori și
ilegale
Economica.net: BCR cere ca legea dării în plată să fie verificată de
Curtea Constituţională
Economica.net: Georgescu, BNR: Transformările digitale pot creşte cu
aproape 30% veniturile unei bănci tradiţionale
Capital.ro: General Electric va angaja în România 200 de oameni până
anul viitor
Zf.ro: BCR se pregăteşte de înăsprirea creditării imobiliare
Capital.ro: Sergiu Manea, BCR: Orice lege care intevine şi modifică
fundamental condiţiile de desfăşurare a relaţiilor dintre doi subiecţi de
drept privat este greşită
Bursa.ro: MASTERCARD: "Până în 2020, 38% din totalul plăţilor realizate
la nivel european, vor fi digitale"
TELECOM
Hotnews.ro: Nokia ar putea renunta la 15.000 de angajati pe plan mondial

TURISM
Agerpres.ro: TAROM anulează zborurile de joi către și dinspre Grecia, din
cauza grevelor anunțate pe teritoriul elen

