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AMCHAM ROMÂNIA
Oranoua.ro: Ionuț Simion: AmCham a ales o nouă echipă de conducere
CCI BRAŞOV
Brasovultau.ro,

preluată

de

Actualitati.net,

Stiritransilvania24.ro:

Marketing performant pentru afaceri
CCINA CONSTANŢA
Tvlitoral.ro, preluată de Cugetliber.ro, Ziuaconstanta.ro, Ziare.com,
Actualitati.net, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: Tîrg de nunți pe litoral
CCI IAŞI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Actualitati.net, Ultimele-stiri.eu, Ziare-penet.ro, Ziarelive.ro: Firma condusă de şeful Camerei de Comerţ scapă de
faliment la „mustaţă”
CCI MUREŞ
Jurnaldereghin.ro: ÎNTREPRINZĂTORII, INVITAŢI LA ÎNTÂLNIRE CU
FIRME GERMANE
CCI NEAMŢ
Medialog.cf: Turiştii moldoveni sunt invitaţi în România
Mont.ro, preluată de Saptamana.com: Problemele agricultorilor sînt
foarte multe si acute
CCI SUCEAVA
Crainou.ro, preluată de Ziare.com: 12 speakeri de top, oameni de afaceri
de succes din judeţ, într-un singur eveniment

CCIA TIMIŞ
Bzt.ro: SOCANT! Carne tratata cu medicamente scoasa la vanzare in
Timisoara! Inspectorii DSVSA Timis au inchis doua depozite de alimente
Banatulazi.ro, preluată de Ziarulfermierului.ro: Vrei să devii expert în
accesarea de fonduri europene? Acum e simplu…
Debanat.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziaretimisoara.ro: Curs Intrastat, la
CCIAT
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Magiunul din Prune Topoloveni, alimentul funcțional care a
adus România pe harta gastronomică a Uniunii Europene
Agerpres.ro: România ar putea exporta ovine și bovine în Orientul
Mijlociu, dacă aplică zonarea
ENERGIE
Zf.ro: Statul trimite în boardul Rompetrol Rafinare un economist
specializat în informaţii de securitate naţională
Zf.ro: ENGIE România, profit de 46 mil. € la afaceri de 975 mil. €
Zf.ro: Americanii de la GE caută 200 de softişti pentru a face trecerea de
la o companie pur industrială la era digitală: „Inginerii nu sunt niciodată
suficienţi“
Economica.net: Preţul motorinei a scăzut cu 10 bani în ultimele două zile.
Cât costă carburanţii în cele mai ieftine benzinării Petrom
Agerpres.ro: Vlăsceanu (ACUE): Strategia energetică poate fi gata până
la toamnă, dar nu și-o va asuma nimeni
FISCALITATE
Zf.ro: Radu Georgescu, CFO Netork: Cele mai importante tehnici
contabile prin care poţi să creşti profitabilitatea companiei şi să-i faci
fericiţi pe acţionari
Zf.ro: Scandalul documentelor Panama: Câţi bani ascund bogaţii lumii în
paradisurile fiscale? Nimeni nu ştie. Estimările variază de la 7.600 mld.
dolari la 32.000 mld. dolari
Economica.net: Moştenirea Ţiriac din Panama - RISE Project

Economica.net: Grevă generală în Grecia
Economica.net: Iohannis, despre Panama Papers: Sunt mulţumit că nu
am regăsit nume cunoscute sau în poziţii politice înalte de la noi
Bursa.ro: PANAMA PAPERS: Preşedintele panamez anunţă crearea unei
comisii care va examina practicile financiare
GUVERN
Zf.ro: Guvernul a modificat vârsta până la care tinerii pot primi locuinţe
ANL
Zf.ro: Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, extins cu 2 mld.
euro, pâna la 20 mld. euro
Zf.ro: Prăbuşirea preţului petrolului a îngheţat investiţiile de explorare.
Prospecţiuni Bucureşti calcă pe urmele Dafora şi Condmag şi îşi cere
insolvenţa. Datoriile ajung la 97 mil. lei
Economica.net: Containerele pentru deşeurile nucleare de la Depozitul
din Saligny ar putea fi produse în România
Economica.net: Costin Borc: Listarea Salrom nu poate fi realizată din
motive tehnice până în luna noiembrie
IT
Zf.ro: Netopia mobilPay a lansat plăţile cu telefonul în toate magazinele
Carrefour
Zf.ro: Ce face acum executivul român în mandatul căruia Flanco a ieşit
din insolvenţă
Zf.ro: OLX.ro: Veniturile ne-au crescut cu 450% după introducerea plăţii
obligatorii pentru segmentul auto
Zf.ro: Liviu Taloi, consultant în e-commerce şi marketing online:
Producătorii au cel mai mult de câştigat din intrarea pe marketplace. De
asemenea, aici pot intra comercianţii cărora le este frică de online, de
tehnologie
Zf.ro: Lecţia estoniană: cum să guvernezi prin smartphone
Zf.ro: Grecii de la SoftOne şi-au crescut veniturile cu 15% pe piaţa locală
în 2015

Zf.ro: Parlamentar din Estonia: Nu poţi să închizi internetul sau să
interzici servicii precum Uber, dar le poţi reglementa
Zf.ro: Profitul Samsung Electronics, în creştere cu 10% în T1, la 5,6
miliarde de dolari
Agerpres.ro: Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică va coordona la
nivel strategic activitățile destinate asigurării securității cibernetice a
României
Bursa.ro: ANA BIRCHALL, PSD: "Războiul cibernetic va constitui o
componentă din ce în ce mai puternică a conflictelor dintre state"
INVESTIŢII
Zf.ro: Noul normal ciudat: randamentele multor obligaţiuni intră în
teritoriu negativ
Zf.ro: Micii antreprenori care au luat fonduri europene pentru dezvoltarea
afacerii se trezesc cu conturile blocate
Zf.ro: Guvernul vrea să majoreze la 75% cota pentru dividende din
profitul companiilor de stat
Zf.ro: Electroglobal Cluj extinde cu 20% capacitatea fabricii de
echipamente electrice din Cluj
Zf.ro: Investiţii directe versus lohn. Opt giganţi din modă au investit în
producţie în România şi au afaceri de 1,5 miliarde de lei. În fabricile lor
lucrează peste 5.000 de salariaţi
Zf.ro: Producătorul de brânzeturi Unilact şi-a bugetat o creştere de 20%
în acest an
Zf.ro: Argeş: Fabrica "Lactate Brădet" şi-a reluat joi activitatea
Economica.net: Kaufland a deschis prima reţea naţională de prize pentru
maşini electrice. Încărcarea e gratuită
Economica.net: Chiriaşii de pe terenul Ventilatorul pleacă. Immofinanz şi
Adama pregătesc un nou proiect imobiliar în Bucureşti
Zf.ro:

Ministerul

Economiei

va

prelua

partea

de

investiții

Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat

din

Bursa.ro: Afacerile HORNBACH au crescut cu peste 5%, la 3,75 miliarde
de euro
Bursa.ro: Fuziunea "Pfizer" - "Allergan" a eşuat
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: KPMG: Cel mai mic salariu minim din Europa este de 214 euro pe
lună în Bulgaria, iar cel mai mare este de 1.923 de euro pe lună în
Luxemburg
Zf.ro: Deputaţii au modificat legea privind etichetarea laptelui: Dacă se
citeşte pe etichetă „fabricat în România“ nu înseamnă că acesta provine
de la vacile din România, ci doar a fost amabalat la noi
Zf.ro: Şeful HAVI Logistics: Am resimţit intens creşterea consumului la
nivel naţional. Cel mai mare client al grupului este lanţul de restaurante
de tip fast-food McDonald’s
Bursa.ro: EX-MINISTRUL ELEN DE FINANŢE, VAROUFAKIS: "Duşmănia
dintre FMI şi creditorii europeni este veche"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cele mai bune veşti pentru bănci: numărul persoanelor fizice cu
credite este la maximul ultimilor şase ani şi jumătate
Zf.ro: Western Union şi Bancpost aduc pe piaţă serviciul de primire de
bani la ATM
Zf.ro: Banca ungară MKB Bank, tot pe pierdere în 2015
Zf.ro: Ce a declarat Adrian Chichiţă, director de carduri, OTP Bank
România
Zf.ro: Acţionarii Piraeus Bank trebuie să aprobe prelungirea mandatelor
Consiliului de Administraţie cu încă patru ani
Zf.ro: Băncile, cu un ochi plâng, iar cu altul râd la darea în plată.
Vânzările de credite imobiliare în lei au fost în februarie duble faţă de
aceeaşi lună din 2015

Zf.ro: Românii preferă dobânzi de 1 - 2% în locul unor dividende de 5 15%
Zf.ro: Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR: Transformările
digitale pot creşte cu 30% veniturile unei bănci şi pot diminua costurile
cu 25%. Digitalizarea este o provocare pentru bănci
Zf.ro: Cea mai mare bancă din România pregăteşte înăsprirea creditării
imobiliare, după apariţia legii dării în plată. BCR are un „bilanţ fortăreaţă“
şi nu va avea probleme, spune preşedintele executiv al băncii
Economica.net: Riscul legii dării în plată asupra sistemului bancar este
de un miliard de lei. Restul pierderilor sunt provizionate
Economica.net: O eroare a Societe Generale a făcut să i se reducă cu 218
milioane de euro amenda pentru manipularea dobânzilor Euribor
Agerpres.ro: Isărescu: La riscurile asupra stabilității financiare am
adăugat inițiativele legislative și posibila ieșire a Marii Britanii din UE
Bursa.ro: Controverse privind nulitatea contractelor de credit pentru
nevoi personale cu ipotecă
Bursa.ro: AVOCATUL VASILE DELEANU: "Recuperatorii au mers în
instanţă ocolind legea"
TELECOM
Zf.ro: Din centru comercial în centru de servicii: Vodafone a închiriat 12%
din fostul City Mall devenit clădire de birouri în „al doilea“ mandat al lui
Papalekas
Zf.ro: Prima ofertă Telekom de la numirea noului CEO pune accent pe
reducerile acordate clienţilor de fix dacă achiziţionează şi servicii mobile
Economica.net:

RCS&RDS

a

finalizat

acoperirea

cu

servicii

de

comunicaţii mobile în 57 de localităţi din mediul rural
TURISM
Agerpres.ro: Blue Air a reprogramat toate cursele de joi spre și dinspre
Grecia, din cauza grevelor
ROMEXPO

Eoficial.ro: Mihai Costriș, în deschiderea maratonului expozițional de la
Romexpo: Participă peste 400 de firme din 21 de țări
Infopardoseli.ro, preluată de Hotelinvest.ro: Deschiderea oficială a
târgurilor organizate de Romexpo în perioada 7 – 10 aprilie
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ
Traficmedia.ro: Germania ramane cel mai important partener comercial al
Romaniei
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-AMERICANĂ
Energynomics.ro: GE: România are suficientă capacitate de producţie a
energiei electrice
CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro, preluată de Vestic.ro, Ziare.com, Comisarul.ro, Tvarad.ro: Iniţiativa Comisiei Europene „Premiile pentru Promovarea
Întreprinderilor Europene”, susţinută de CCIA Arad
Specialarad.ro: Enola Day: Numele candidatului miciurinian: Samuel,
Samuel Caba
CCI BRAŞOV
Brasovultau.ro: Comisia Europenă premiază firmele româneşti
Trb.ro: Oameni de afaceri din Germania de Est cauta parteneri in
Transilvania
CCINA CONSTANŢA
Agerpres.ro, preluată de Mesagerdeconstanta.ro: Târgul pentru Nunți își
deschide porțile vineri, 8 aprilie, la Constanța
CCI SUCEAVA

Suceavalive.ro, preluată de Radioimpactfm.ro: Conferința Națională
„Eficiența capacității administrative la nivelul structurilor administrației
publice”
CCI TIMIŞ
Banatulazi.ro, preluată de Gazetadinvest.ro: Mediul de afaceri din Timiș
te pregătește pentru meseria de arhivar, obligatorie pe piața muncii
ENERGIE
Hotnews.ro: Ministerul Energiei propune un fost angajat al unei "institutii
cu atributii in domeniul securitatii" pentru functia de administrator al
Rompetrol Rafinare
Capital.ro: Apostol (ROPEPCA): Statul vrea să introducă un impozit
suplimentar pe profit pentru companiile petroliere
Economica.net: Ministrul Energiei: Un consumator nou de energie este
conectat la reţea în 182 de zile. Este enorm faţă de Vestul Europei
Economica.net: Energia se vinde chiar şi cu un leu pe piaţa
concurenţială, în weekend - ACUE
FISCALITATE
Zf.ro: Supermarketurile cu profit de peste 3 milioane de euro pe an,
impozitate suplimentar - proiect
Hotnews.ro: Finantele au publicat formularele pentru impozitarea din
oficiu a romanilor care nu isi indeplinesc obligatiile declarative privind
veniturile realizate
GUVERN
Economica.net: Ministerul Dezvoltării schimbă Legea cadastrului şi cărţii
funciare
Economica.net: Programul Casa Verde va fi relansat în 2016 într-un nou
concept

Economica.net: Dragu, MFP: Încercăm să găsim resursele financiare
pentru aplicarea legii indemnizaţiilor
Mediafax.ro: Cioloş i-a spus comisarului UE pentru Industrie că România
e interesată de Grupul GEAR 2030
Economica.net: MFP a împrumutat 346 de milioane de lei de la bănci, pe
nouă ani, la un randament mediu de 3,38% pe an
Capital.ro: Rata absorbţiei curente a fondurilor europene a crescut la
65,8% în martie
INVESTIŢII
Bursa.ro: Copos vrea să modernizeze Hotelul Poiana din Poiana Braşov
Zf.ro: Selgros va construi al doilea magazin în format restrâns, la Alba
Iulia
Zf.ro: Imobiliare.ro: Preţurile apartamentelor au crescut în medie cu 6,5%
în primul trimestru
Zf.ro: Carlos Slim investeşte în segmentul imobiliar din Spania şi
aşteaptă revenirea real-estate-ului
Zf.ro: Acţiunile europene au deschis în creştere joi dimineaţă
IT
Zf.ro: Platforma lajumate.ro are cu aproape 25.000 mai multe anunţuri
faţă de OLX.ro în categoria autoturisme
Economica.net: Romsys, unul dintre cei mai mari integratori IT&C locali,
a intrat în insolvenţă
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Rezervele valutare străine Chinei au crescut pentru prima oară în
ultimele cinci luni
Economica.net: Comisia Europeană are în plan să schimbe din temelii
taxa pe valoarea adăugată
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Voinea, viceguvernator BNR: Riscul de contagiune din sectorul
bancar din Grecia este în stagnare
Zf.ro: Voinea, viceguvernator BNR: Cesionări de portofolii de credite de
către băncii la finele anului 2015: stoc de 37 mld. lei
Zf.ro: BNR: Peste 27.000 de credite în franci elveţieni, o treime din total,
au fost renegociate în 2015
Zf.ro: Voinea, viceguvernator BNR: În anul 2015 s-a reluat creşterea
preţurilor imobiliare rezidenţiale
Zf.ro: Liviu Voinea, viceguvernator BNR: Am identificat riscuri sistemice
noi din octombrie: unul intern sever şi celălat extern şi de intensitate
ridicată
Agerpres.ro: BCE este pregătită să acționeze, pe fondul incertitudinilor
privind perspectivele economiei mondiale și a presiunilor deflaționiste
Zf.ro: Voinea, BNR: Totalul creditelor acordate populaţiei a fost de 27
miliarde de lei în 2015: 20,8 mld. Lei credite noi, 6,2 mld. Lei credite
refinanţate şi restructurate
Economica.net: Voinea, BNR: Prima Casă şi-a făcut treaba şi poate să
continue. Riscul unui şoc de dobândă este îndepărtat
Capital.ro: BRI: Băncile din zona euro au plătit dividende substanţiale
chiar şi în perioada crizei
TELECOM
Zf.ro: Noua ofertă a Orange pe cartele: nelimitat minute şi SMS în reţea,
între 500 MB şi 3GB de net, la tarife între 5 şi 10 euro
Hotnews.ro: Orange, Vodafone, Telekom si RCS&RDS, controlate daca siau respectat obligatiile de acoperire a 676 de localitati rurale cu servicii
de comunicatii mobile
TURISM
Bursa.ro: WIZZ AIR - 19 aeronave în România, investiţie de aproape 2
miliarde de euro

Zf.ro: Turiştii români şi-au planificat vacanţa de Paşti încă din februarie,
vânzări în creştere cu 40%
Zf.ro: Traficul de pasageri, pe Aeroportul Timişoara, a crescut cu 8% în
primele trei luni

