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MIHAI DARABAN
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziuanews.ro,

Constanta.comisarul.ro,

Replicaonline.ro, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Premieră. Black Sea Ports
and Shipping 2016. Personalități de prestigiu. Cazarea la hotelul lui Zelcă
CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro, preluată de Goldfmromania.ro, Newsar.ro, Glsa.ro, Arq.ro,
Agendaprimarului.eu, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare.com, Mega-info.ro,
Index-stiri.ro, I-ziare.ro, Ziareaz.ro: Ambasadorul Republicii Cehe în România,
în vizită la CCIA Arad
CCI ARGEŞ
Antenasatelor.ro, preluată de Curier.ro, Ziare.com: Prima ediţie a Târgului de
Echipamente şi Utilaje Agricole, va avea loc la Pitești
CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Radiocluj.ro: “Sărbătoarea Europei” la Bistriţa
CCINA CONSTANŢA
Cugetliber.ro, preluată de Replicaonline.ro, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu,
Index-stiri.ro, I-ziare.ro: Seminar privind modificările aduse de noua versiune a
aplicaţiei Revisal
CCIA TIMIŞ
Debanat.ro, preluată de Ziaretimisoara.ro: O noua serie a unui curs pentru
manageri de proiect, la CCIAT
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Agrometeo: Ritmurile de creștere și dezvoltare ale culturilor de
câmp și speciilor pomi-viticole vor evolua, în general, normal

Agerpres.ro: Faur (APIA): Avem plăți efective de 373 de milioane euro către
747.000 de fermieri; între 12 și 14 mai începem plata pe înverzire
Capital.ro: Achim Irimescu vrea ca străinii să nu mai poată cumpăra uşor
terenuri agricole în România
ENERGIE
Zf.ro: Comrep Ploieşti a căzut de acord asupra remuneraţiei Consiliului de
Administraţie
Zf.ro: Electromontaj Sibiu îşi alege în iunie un nou consiliu de administraţie
Zf.ro: Acordul pentru listarea Hidroelectrica a fost repus în vigoare: cea mai
valoroasă companie de stat ar putea fi listată anul acesta
Zf.ro: Creşteri „spectaculoase“ pentru MOL în primul trimestru după achiziţia
staţiilor Agip
Economica.net: Nicio bancă nu mai vrea să plătească pentru căldura
bucureştenilor. ELCEN vrea credit de 300 de milioane de lei
Economica.net: Timbrul de mediu ar putea fi inclus în preţul carburanţilor. Se
schimbă din nou legea
Economica.net: Borza: Hidroelectrica nu va mai fi listată anul acesta, dacă nu
iese din insolvență în mai-iunie
Bursa.ro: Sechestru pe bunurile Rompetrol, într-un nou dosar iniţiat de DIICOT
Bursa.ro: Profitul "ArcelorMittal", redus cu o treime
Agerpres.ro: AFM: Ghidul de finanțare pentru infrastructura de încărcare a
autovehiculelor electrice ar putea fi gata până la finele lunii mai
Mediafax.ro: Acţiunile Rompetrol au fost suspendate de la tranzacţionare după
anunţul DIICOT
FISCALITATE
Zf.ro: Primele liste cu datornicii la stat au fost publicate de ANAF. Care sunt cei
mai mari restanţieri şi ce sume au de plată
Agerpres.ro: Rise Project: Peste 100 de cetățeni români apar în documentele
Panama Papers
Agerpres.ro: Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație publică luni
baza de date cu documentele Panama Papers

Hotnews.ro: Continua disputa pe cifrele privind banii stransi la buget intre fostul
sef al ANAF si actuala conducere. ANAF: Am depasit programul de incasari.
Diaconu: Se folosesc de un subterfugiu rusinos
GUVERN
Bursa.ro: BORC: ''Dacă citiţi ziarele şi vă uitaţi la televizor, veţi sta cât mai
departe de ţara asta''
Agerpres.ro: Daniela Giurcă este noul secretar de stat în Ministerul Agriculturii;
decizia a fost publicată vineri în Monitorul Oficial
Agerpres.ro: MCSI: Conducerea CNPR va prezenta, în următoarele două
săptămâni, o strategie de dezvoltare pe termen lung
Agerpres.ro: Borc: Nu vreau ca România să rămână, în continuare, o destinație
low-cost în domeniul forței de muncă
Agerpres.ro: Costescu (DISPPP): Valoarea schimburilor comerciale între
România și Elveția a ajuns la circa 300 milioane de euro
Capital.ro: Dorin Mitan, numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor;
Eugen Ispas a fost eliberat din funcţie
INVESTIŢII
Zf.ro: Asigurătorii ţin capul de afiş în T1 2016 cu injecţii de capital de trei ori mai
mari decât băncile
Zf.ro: Deja se vede efectul legii dării în plată. Cartierul din Bucureşti unde
preţurile la locuinţe au scăzut cu 10.000 de euro de la o lună la alta
Zf.ro: Pariurile câştigătoare de pe bursă: Care au fost cele mai profitabile acţiuni
de la BVB
Zf.ro: Topul celor mai mari companii româneşti din Iaşi. Din primele zece, numai
trei produc, restul fac comerţ
Zf.ro: Starul IPO-urilor pragheze ar putea deveni cel mai mare faliment din
Cehia ultimului deceniu
Zf.ro: Doar şase din cele mai mari 100 de companii ale României după venituri
sunt listate la bursă

Zf.ro: Retailerul de încălţăminte Bata: Competiţia creşte, la fel şi chiriile şi costul
cu forţa de muncă, profiturile însă scad
Zf.ro: Doi antreprenori ţintesc vânzări de 35.000 de euro dintr-un business de
dulciuri
Zf.ro: Lanţul de cafenele „5 to go“ trece de 20 de unităţi şi accelerează
expansiunea şi în provincie
Zf.ro: Ecco Shoes estimează o creştere a afacerilor de peste 10%
Zf.ro: Lactalis a făcut profit de şapte ori mai mare cu producătorul sucurilor
Santal
Zf.ro: Şeful Rondocarton Cluj: E greu să bugetezi creşteri substanţiale ale
businessului cât timp nu există o strategie economică din partea guvernului
Zf.ro: Fashion „made in Poland“. Retailul de modă polonez prinde tot mai mult
contur cu 160 de magazine şi afaceri de zeci de milioane de euro
Zf.ro: Contractele noi aduc investiţii de 3 mil. euro într-o fabrică de ambalaje din
Salonta
Zf.ro: Vasile Lucuţ, Unicarm: Scăderea TVA ne-a menţinut businessul
Bursa.ro: ÎN 2015 FAŢĂ DE 2014, Miele România şi-a crescut cifra de afaceri cu
64%
Bursa.ro: Afacerile Sameday Courier au urcat cu 15% în primul trimestru
Bursa.ro: BVB / GABRIEL ROTARU, INTERCAPITAL INVEST: "Valoarea
totală a tranzacţiilor a scăzut cu 30%, faţă de joi"
Bursa.ro: Prodplast Bucureşti şi-a bugetat venituri de 61 de milioane de lei în
2016
Bursa.ro: Bucur Obor a raportat un profit în creştere cu 48%, în primul
trimestru
Bursa.ro: Bogdan Drăgoi a cumpărat 10.000 de acţiuni SIF1
Bursa.ro: CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 28 APRILIE- 5 MAI;
Aprecierile companiilor Rompetrol s-au temperat
Bursa.ro: BANCA PENTRU COMERŢ ŞI DEZVOLTARE A MĂRII NEGRE ŞI
IIB AU COOPERAT PENTRU ACORDAREA UNUI ÎMPRUMUT - Tyras a

primit 50 de milioane de euro pentru susţinerea subsidiarelor, inclusiv a celei de
la Braşov
Capital.ro: Cea mai mare fabrică românească din Sibiu face un cartier de
locuinţe cu 30 mil. euro
Capital.ro: O asociere de trei firme va construi pasajul suprateran pe Centura
Bucureşti - Domneşti pentru 91,55 milioane lei
Capital.ro: Penny Market investeşte 19 milioane de euro într-un centru logistic
lângă Bacău
Capital.ro: Industria din România în care muncesc peste 60.000 de români:
Produsele se duc în special la nemţi
Mediafax.ro: Profi vrea să deschidă 100 de magazine într-un an
Hotnews.ro: Romania NU are aprobat niciun proiect in Planul Juncker. Guvern:
Sunt 5 proiecte, ajunse in faza de screening
IT
Zf.ro: IT Smart Distribution şi-a dublat profitul în 2015
Zf.ro: Veniturile centrului de servicii Vodafone din România s-au dublat anul
trecut
Economica.net: Opt producători de smartphone-uri, inclusiv Samsung, vizaţi de o
nouă anchetă în SUA
Economica.net: Numărul conturilor de Facebook a ajuns, în România, la 8,5
milioane - Facebrands
Economica.net: CERT-RO demarează etapa online a selecţiei echipei naţionale
pentru 'European Cyber Security Championship 2016'
Mediafax.ro: Voicu Oprean, AROBS: România rămâne atrăgătoare pentru
outsourcing
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA: Principalul risc pentru anul viitor este
ca deficitul bugetar să crească peste 3%
Zf.ro: Nou semn de slăbiciune a economiei chineze: declin al comerţului în aprilie

Economica.net: FMI: Statele Europei emergente, printre care România şi
Polonia, vor depăşi liderii Germania şi Franţa
Economica.net: Reprezentantul FMI în România prezintă raportul pentru
regiunea Europei Centrale şi de Sud Est
Agerpres.ro: INS: Salariul mediu net în România a crescut, în martie, cu 101 lei,
până la 2.051 lei
Agerpres.ro: Bolomey: România s-a numărat printre țările europene care au
respectat cerința de la Maastricht, de a menține valoarea PIB
Capital.ro: Isărescu: Cu o creştere de 1% pe an putem ajunge la 80% din media
europeană a PIB-ului în 25 de ani
Capital.ro: Modelele cantitative față cu hazardul legislativ
Mediafax.ro: Asociaţia Analiştilor Financiari din România: Principalul risc
pentru anul viitor este ca deficitul bugetar să crească peste 3%

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Topul băncilor în funcţie de numărul de clienţi persoane fizice: BCR
devine lider după ce banca de stat CEC şi-a curăţat portofoliul de clienţii inactivi.
BRD completează podiumul
Zf.ro: Băncile britanice au majorat la 80 de ani vârsta maximă pentru ipotecare
Zf.ro: Conferinţă ZF, marţi, 10 mai: Ce trebuie făcut pentru recâştigarea
încrederii între bănci, asigurători şi clienţii lor
Zf.ro: Vânzarea diviziei bancare cehe a GE dă un impuls bursei de la Praga
Zf.ro: Cel mai ridicat număr al restanţierilor din ultimii trei ani: 725.000 de
persoane fizice întârzie plata ratelor cel puţin 30 de zile
Zf.ro: Randamentele la titluri de stat au rămas în aprilie sub 1% la scadenţele
mai mici de un an
Zf.ro: Patria Bank şi-a bugetat o creştere de 40% a creditării pentru în 2016 şi
reducerea pierderilor la 1,3 milioane de lei
Zf.ro: Cu inovaţie şi tehnologie, două bănci poloneze au venit în România pentru
a ataca piaţa prăfuită a serviciilor digitale

Zf.ro: Profiturile cumulate ale primelor trei bănci din România, BCR, BRD şi
Banca Transilvania s-au apropiat de 140 mil. euro în T1
Zf.ro: S-au înţeles băncile între ele să majoreze avansul la credite după darea în
plată? Consiliul Concurenţei are o analiză în lucru pe sistemul bancar. "Să vedem
ce găsim."
Economica.net: Top 10 credite nevoi personale. Cea mai mică dobândă anuală
efectivă este de 9%
Economica.net: Dobânzile şi cursul de schimb, "stresate" de darea în plată
Bursa.ro: Philippe Lhotte, BRD: "Subiectul legii dării în plată nu este închis"
Bursa.ro: OPINII - Independenţa BNR, echivalentă cu separarea dintre stat şi
Biserică?
TELECOM
Zf.ro: Mutare pe segmentul de cartele preplătite - scena celei mai dure competiţii
din piaţa de telefonie mobilă. Vodafone atacă piaţa cu un nou brand - „Cartela
verde“. Ţinta: clienţii care vor doar apeluri şi SMS-uri
Zf.ro: Fuziunea Cosmote - Romtelecom, doar dacă OTE taie din datoria de 600
mil. euro. Finalizarea integrării juridice, condiţionată de un „hair cut“ al datoriei
Bursa.ro: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR:"Rezultatele Telekom reflectă
managementul ineficient din 2014-2015, dar şi investiţiile sub nivelul optim"
TURISM
Economica.net: Turismul mondial a generat în 2015 venituri de 1.400 de miliarde
de dolari - Organizaţia Mondială a Turismului
Capital.ro: O companie aeriană prezentă și în România a ajuns la venituri totale
de 305 mil. euro în 2015
CCIR
Amosnews.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Mediatizarea ofertei de afaceri
româneşti pe piaţa externă
CCINA CONSTANŢA

Info-sud-est.ro: A 11-a a ediție a expoziției maritime „Europort România“, la
Constanța
CCI IAŞI
24-ore.ro: Instruire gratuită în standardizarea şi certificarea produselor, la CCI
Iași
CCIA TIMIŞ
Sursadevest.ro: O nouă serie de cursuri pentru accesarea fondurilor europene,
marca CCIAT
Oradetimis.oradestiri.ro: CCIAT pregătește o nouă serie a cursului pentru
manager de proiect. Cum poți participa?

CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-ELVEŢIANĂ
News.ro, preluată de Stiripesurse.ro, Wall-street.ro, Romaniatv.net, Ultimelestiri.eu, Ziareonline.com, Stiri.astazi.ro: Borc: Guvernul vrea să introducă
stimulente fiscale pentru companiile care investesc în educaţie şi cercetare
News.ro: Borc: Guvernul Cioloş nu are mulţi prieteni în mediul politic şi nici în
presă, dar va face reforme
News.ro: Borc: România trebuie să fie pivotul central pentru întreaga regiune,
relaţiile cu ţările din Balcani au fost neglijate
AGRICULTURĂ
Economica.net: Record negativ al ultimilor cinci ani. Exporturile de alimente
încep să scadă
ENERGIE
Agerpres.ro: Vâlcea: Conducerea CET Govora solicită intrarea în insolvență a
companiei

FISCALITATE
Economica.net: Biriş: Legislaţia pentru TVA este mult prea complicată. Din
păcate, folosim resursele pentru a pedepsi contribuabilul
Economica.net: Producători versus retaileri: cine a profitat din reducerea TVA
Capital.ro: Biriş: Taxa pe construcţiile speciale este una nefericită. E important
să atragi investiţii, nu să le impozitezi
Economica.net: Şeful ANAF: Suntem cu încasările peste prognoza bugetară. Nu
ne putem compara cu 2015, când TVA era de 24%
Capital.ro: "Lupta" împotriva contrabandei cu ţigări: Statul te jecmăneşte şi tot
el te bagă la zdup
Economica.net: Antifraudă: Valoarea amenzilor a crescut cu aproape 50%. 8.476
de controale, în primele trei luni
Economica.net: ANAF publică marţi lista cu micii contribuabili cu restanţe
fiscale. Lista persoanelor fizice, în câteva zile

INVESTIŢII
Zf.ro: Început excelent pentru bursele europene: Creşteri pe toate fronturile după
o săptămână de pomină
Zf.ro: Immofinanz a tranzacţionat 37.000 mp de birouri în ultimul an prin
parteneriate noi şi extinderi
Economica.net: O treime dintre licitaţiile CNADNR contestate sunt anulate după
atribuire. Numărul de contestaţii a crescut cu 50% în 2016
Zf.ro: Tranzacţiile cu proiecte imobiliare în România au crescut cu 30% în
primul trimestru
Zf.ro: Autoliv închiriază 5.000 mp în complexul Openville, dezvoltat de Iulian
Dascălu în Timişoara
Bursa.ro: Ţara noastră continuă să atragă investitorii imobiliari
Economica.net: Dacia: Profitul net al a crescut cu aproape 21% în 2015, la 448
milioane lei

Agerpres.ro: FMI cere Germaniei majorarea investițiilor și accelerarea
reformelor structurale
IT
Economica.net: SAP şi Apple au semnat un parteneriat pentru dezvoltarea de
aplicaţii pentru iPhone şi iPad
Economica.net: Kaspersky Lab: 63% dintre utilizatori instalează aplicaţii fără să
citească atent termenii şi condiţiile
Bursa.ro: ANA BIRCHALL: "A devenit tot mai evidentă necesitatea adoptării
unei legi naţionale privind securitatea cibernetică"
Ziare.com: ICEEfest 2016: Gigantii IT vin la Bucuresti la cel mai mare festival
dedicat Internetului
Capital.ro: Proiectul pilot al primului portal pentru publicarea actelor
administrative ale autorităţilor locale va fi lansat în acest an
Hotnews.ro: Lenovo transfera catre Ungaria o parte din productia de servere si
de produse pentru centre de date
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Hotnews.ro: Isarescu: Aceasta tara nu are nevoie sa repete in mai putin de 10 ani
o noua corectie/ Nu cred ca suntem pregatiti sa intelegem ce inseamna
sustenabilitatea cresterii economice
Agerpres.ro: Amenzi de 90 de milioane de euro pentru supermarketurile
germane care au fixat prețurile la bere
Economica.net: Magazinele atacă din nou proiectul de lege a "taxelor de raft":
Vor fi avantajaţi producătorii necompetitivi
Capital.ro: Fostul ministru de Finanţe Ioana Petrescu: "Foarte mulţi bani pleacă
în afara ţării fără ca măcar să încercam să-i păstrăm!"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cea mai mare bancă din România măreşte avansul la creditele ipotecare în
lei de la 15% la 35% şi reduce durata maximă a creditului cu 5 ani. Poziţia BCR

Capital.ro: Dobânzile negative amână consolidarea industriei de shipping
TELECOM
Hotnews.ro: Decizie publicata in Monitorul Oficial: Vodafone isi extinde
domeniul de activitate cu productia, post-productia si difuzarea de continut video
si programe TV
TURISM
Zf.ro: Tarom lansează cursa aeriană Bucureşti – Hamburg

