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CCIR
Economica.net: Anca Pavel-Nedea, şefa de la Turism: Vizele pentru turiştii
chinezi au fost deblocate
Adevarulfinanciar.ro, preluată de Baleares.ro, Adevarul.ro, Economica.net,
Money.ro, Hotnews.ro, Gazetarul.ro, Analize-financiare.ro, Portaluldestiri.ro,
News.yam.ro, 1001-stiri.pro, Diacaf.com: Piperea: Contestarea în instanță de
către bănci a notificărilor de dare în plată va determina debitorii să nu-și mai
plătească ratele la credite
CCINA CONSTANŢA
Telegrafonline.ro, preluată de Cugetliber.ro, Ziare-pe-net.ro: Industria navală
„dochează“ la Europort Mamaia
CCI PRAHOVA
Vptv.ro: Delegație din China, în Prahova
Prahovabusiness.ro: Provocari in profesia de economist
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ
Actualdecluj.ro, Legalmagazin.ro, Economica.net, Newslist.ro: Nemții vin la Cluj
să caute oportunități de afaceri
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Se întrevede o penurie de zahăr pe pieţele internaţionale
Agerpres.ro: ANSVSA: Tomate și ardei iute din Iordania,mere din Macedonia și
fasole boabe din Etiopia, cu depășiri de pesticide
ENERGIE
Zf.ro: Rompetrol: Vom folosi toate mecanismele legale pentru a ne proteja.
KazMunayGas nu ştia în 2007 de investigaţiile DIICOT
Zf.ro: Rompetrol reia de mâine tranzacţionarea pe Bursă

Zf.ro: Producătorul de alumină Alum Tulcea şi-a bugetat afaceri de jumătate de
miliard de lei şi pierderi după doi ani cu profit
Zf.ro: Atac la rădăcina scandalului Rompetrol: procurorii anchetează abia acum
emiterea obligaţiunilor „Dinu Patriciu“ de 600 mil. $ din 2003, semnată de
Năstase, DIP şi Tănăsescu
Economica.net: KMGI: Vom folosi toate mecanismele legale pentru a proteja
investițiile realizate de la momentul achiziției Rompetrol
Mediafax.ro: Noul ministru al energiei va păstra strategia petrolieră a Arabiei
Saudite
Hotnews.ro: Programul National de Convergenta 2016-2019: Guvernul are in
vedere vanzare a 15% din actiunile Complexului Energetic Oltenia
Hotnews.ro: Programul National de Convergenta 2016-2019: Sistemul petrolier
va fi impozitat prin introducerea unei taxe pe profitul suplimentar realizat din
exploatare
FISCALITATE
Zf.ro: Noi dezvăluiri din Panama Papers: A fost făcută publică o bază de date de
214.000 de offshore-uri
GUVERN
Zf.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat 520,4 milioane de lei la un randament
de 2,3% pe an
Capital.ro: Ministrul Comunicațiilor, la conferința CAPITAL: "Ţara asta nu e a
unora care dezbat la televizor, ci a celor care muncesc să aducă valoare"
INVESTIŢII
Zf.ro: Berenberg: România oferă cel mai ridicat randament al dividendelor din
lume
Zf.ro: Commerzbank, o bancă salvată de la faliment cu bani publici, ajută
investitorii să înşele statul german

Zf.ro: Antreprenorii României. Zoltan Prosszer, Romcab: Antreprenori, aveţi
curaj să investiţi în tehnologie şi calea spre export este deschisă
Zf.ro: Ştefan Vuza a revenit pe profit de 137.000 lei cu producătorul de textile
Iaşitex
Zf.ro: Lidl şi-a bugetat zece deschideri şi va depăşi pragul de 200 de unităţi
Zf.ro: Penny Market investeşte 19 mil. euro în cel de-al treilea depozit din
România, în judeţul Bacău
Zf.ro: Dan Minulescu vrea să ducă businessul Macromex la 620 mil. lei
Economica.net: Companiile listate la BVB oferă cel mai ridicat randament al
dividendelor din lume - studiu Berenbeng
Bursa.ro: BVB - Piaţa, dominată de "deal"-ul de 20 milioane lei cu acţiuni
"Banca Transilvania"
Bursa.ro: Hotelul Doubletree by Hilton Oradea ţinteşte încasări de 11 milioane de
lei, în acest an
Capital.ro: Cheltuielile de remediere a deficienţelor apărute pe autostrada Lugoj
- Deva, Lot 1, vor fi suportate de antreprenor. Lucrarea este în garanţie
Capital.ro: Străinii pun tot mai mulţi bani în proprietăţi româneşti pentru că
sunt mai ieftine
Capital.ro: Corina Creţu: România trebuie să folosească oportunităţile care i se
oferă în cadrul financiar 2014 - 2020
Capital.ro: Dragoş Şeuleanu, director executiv Măgurele High Tech Cluster:
"Doar 50% din forţa de muncă de care avem nevoie o găsim în România"
IT
Zf.ro: Fortinet: Securitatea în cloud, o necesitate. Atacurile cresc cu 45% anual
Zf.ro: Afacerile celui mai mare distribuitor IT&C local au stagnat anul trecut la
930 mil. lei
Zf.ro: Wizrom Software a avut venituri în stagnare în 2015
Zf.ro: Veniturile integratorului IT Asseco au scăzut cu 14% în 2015
Economica.net: Proiectul Legii securităţii cibernetice ar trebui să ajungă în
Parlament în două săptămâni - ministrul Comunicaţiilor

Capital.ro: Marius Bostan: “Lanțul în industria IT este prea lung”
Capital.ro: Ionuț Budișteanu, la Conferința Capital: Sunt foarte mulți IT-iști în
România, dar sunt folosiți de corporații. Noi exportăm pentru alții
Capital.ro: Ministrul Comunicațiilor, la conferința CAPITAL: Datele noastre
sunt din ce în ce mai supuse hackingului!
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Isărescu dă în sfârşit finalul tranziţiei în România: Peste 25 de ani, în 2040
vom avea 80% din PIB-ul per capita al UE, adică vom ajunge la nivelul de
dezvoltare al Portugaliei
Zf.ro: Vasile Puşcaş, fostul negociator al României la Uniunea Europeană: „Am
intrat în UE, dar nu avem politică industrială, nu avem politică agricolă, nu avem
o politică în sectorul serviciilor“
Economica.net: Deficitul comercial a crescut cu 43%, la 1,97 miliarde euro în T1.
Exporturile, în creştere cu 3,5%, iar importurile cu 7,1%
Agerpres.ro: Brexitul ar pune în pericol exporturile de whisky ale Marii Britanii
Bursa.ro: REUNIUNEA ANUALĂ A BĂNCII DE DEZVOLTARE A ASIEI
China: "Ţările trebuie să-şi accelereze reformele structurale"
Capital.ro: Kaufland: Legea cu 51% produse româneşti în magazine ar putea
determina o nesiguranță pe piață și nu rezolvă problemele agriculturii din
România
Zf.ro: Isărescu, BNR: Reducerile succesive ale cotelor TVA afectează mai mult de
80% din coşul de consum. Rata anuală a inflaţiei s-a adâncit în teritoriul negativ
în trimestrul I
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Consecinţele politicii agresive de marketing: instituţiile financiare
nebancare au câştigat 5.000 de clienţi într-un an
Zf.ro: Valoarea bancnotei de 500 € ar putea creşte pe piaţa neagră după dispariţia
ei

Zf.ro: Acţionarii au decis. Raiffeisen are în 2016 un buget dublu de investiţii, iar
la Bucureşti a venit în board directorul operaţional de la Viena
Zf.ro: După legea dării în plată, BCR măreşte avansul la creditele pentru locuinţe
la 35% şi reduce perioada de rambursare cu cinci ani
Zf.ro: Mugur Isărescu: Băncile se confruntă cu un exces de lichiditate, iar
creditarea nu merge spre finanţarea sectoarelor dorite
Economica.net: Profitul ING a scăzut cu 29% în T1 din cauza costurilor
măsurilor de reglementare
Prima Casă: Guvernul alocă încă 500 de milioane de lei pentru anul 2016
Bursa.ro:

Moeller-Maersk:

"Dobânzile

negative

amână

consolidarea

în

transportul maritim"
Bursa.ro: ÎN PRIMUL TRIMESTRU, Pierdere de 8,9 milioane de lei, pentru
Banca Comercială Carpatica
Bursa.ro: Chiar nu mai are nimeni încredere în UniCredit?
Bursa.ro: Mugur Isărescu, BNR: "Nu orice creştere economică asigură
convergenţa"
Bursa.ro: Gil Karni este noul CEO al Bank Leumi România
Bursa.ro: PENTRU CĂ NU A PUS ÎN PRACTICĂ ACŢIUNILE ÎN ÎNCETARE
- ANPC, reclamată de clienţii băncilor la Comisia Europeană
Zf.ro: Declaraţie şocantă a guvernatorului BNR răspunzând opiniei unui tânăr:
După ce ştergem înjurăturile de rigoare la adresa băncilor, ar fi cam aşa, că
dânsul nu mai vrea să fie român cu casă, ci vrea să fie neamţ fără casă
Zf.ro: Bogdan Olteanu, BNR: Este nevoie de mai multă transparenţă şi
integritate, dar şi de educaţie financiară
Zf.ro: Isărescu, BNR: Nu mai avem credit în lei să spunem că este scump,
comparativ cu Polonia şi Ungaria

TELECOM

Zf.ro: UPC România a continuat creşterea în trim. 1: operatorul trece de 500.000
de clienţi pe net după un plus de 13%. Avans de 5% pe TV şi 33% pe telefonie
fixă
Zf.ro: OTE nu comentează situaţia datoriilor de la fostul Cosmote
Economica.net: Senatul a adoptat tacit Ordonanţa de Urgenţă privind
interceptările
Hotnews.ro: Consiliul Concurentei investigheaza Netcity Telecom pentru un
posibil abuz de pozitie dominanta
TURISM
Economica.net: Vacanţele în Turcia s-au ieftinit masiv: În Antalya sunt cele mai
mici preţuri din ultimii 15 ani
CCIR
Capital.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Stiri-presa-online.ro, Pescurt.ro, Pressmania.ro, Discard.ro, Newslist.ro, Revistapresei.eu, Ziar.com, Ziare.www.ro,
Findnews.ro: Camera de Comerț și Industrie a României organizează, în data de
17 mai, întrunirea Comitetului Național ICC România
Eoficial.ro: CCIR organizează pe 17 mai întrunirea Comitetului Național ICC
România
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-OLANDEZĂ
Agerpres.ro: Noua directivă europeană asupra secretelor comerciale va fi
analizată la PRIA Registered Trademarks
CCIA TIMIŞ
Gazetadinvest.ro, preluată de Radioresita.ro: Firmele timișene invitate la Târgul
Internațional de Agricultură de la Novi Sad
AGRICULTURĂ

Hotnews.ro: Investitorii romani si straini, la unison: Cadastrul, irigatiile,
asigurarile agricole, educatia si cercetarea - prioritatile anului in agricultura
romaneasca
Zf.ro: Peste 300 milioane de euro alocate pentru cadastrarea trenurilor agricole
nu au fost utilizaţi, acesta fiind unul dintre motivele pentru care fermierii nu pot
primi finanţare de la bănci
Economica.net: APIA: Termenul de depunere a cererilor pe 2016 va fi prelungit
cu cel puţin 10 zile fără aplicarea penalităţilor
ENERGIE
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: Situația de la CNU este unul dintre cele mai
răsunătoare eșecuri la nivel managerial și al politicilor publice
Capital.ro: Epoca în care OPEC făcea legea a apus, consideră șeful Rosneft
Capital.ro: România pune umărul la afacerile CEZ: creştere cu 32% a profitului
net în primul trimestru
Agerpres.ro: Victor Grigorescu: Nu există niciun risc de insolvență pentru
Complexul Energetic Oltenia
Economica.net: Profitul Enel a crescut cu 15,9% în primul trimestru din 2016, pe
fondul majorării competitivităţii
Zf.ro: Kazahii, despre tranzacţia cu chinezii după scandalul Rompetrol II: Ca
angajamente tranzacţia este făcută, dar factorii externi o pot întrerupe
Zf.ro: Cum a apărut una dintre cele mai controversate măsuri de business, miezul
scandalului Rompetrol: “A existat un colectiv de oameni care au schimbă idei”
FISCALITATE
Economica.net: Formularul 088 a fost modificat şi va fi publicat azi pe site-ul
ANAF
Agerpres.ro: Dragoș Doroș (ANAF): Direcția Generală Executări Silite Cazuri
Speciale a recuperat primele sume din dosarele soluționate de instanțe
Economica.net: Reducerea TVA de la 24% la 20% s-a transmis în proporţie de
70% în preţuri - Isărescu

GUVERN
Agerpres.ro: Ministrul Fondurilor Europene: Oamenii din minister nu sunt bine
distribuiți
Capital.ro: Cabinetul Cioloș își reiterează punctul de vedere negativ față de
modificarea Legii comercializării produselor alimentare, înaintea votului din
Parlament
Mediafax.ro: Cioloş: Avem pregătite deja hotărârile de guvern pentru aplicarea
legilor privind achiziţiile publice
Economica.net: Elevii şi studenţii ar putea să cumpere bilete de tren reduse direct
cu carnetul
Economica.net: Ordonanţa privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, adoptată de Camera Deputaţilor
Capital.ro: Ministrul Transporturilor despre CFR Marfă-Returnarea datoriei ar
duce la închiderea şi lichidarea imediată a companiei
Capital.ro: Premier: Companii de stat au fost utilizate ca sinecuri pentru anumiţi
protejaţi ai unor lideri
INVESTIŢII
Capital.ro: Corina Crețu: Recomandarea CE este ca Master Planul de Transport
să fie păstrat în forma agreată
Mediafax.ro: 10 indicatori economici ai României de la intrarea în UE. În nouă
ani PIB-ul a făcut un salt de la 126 mld. € la 160 mld. €. De ce nu se văd
beneficiile?
Agerpres.ro: Metrorex: Stațiile de metrou vor fi dotate cu benzi speciale pentru
persoanele cu deficiențe de vedere
IT
Economica.net: Adrian Curaj: Aş vrea ca de anul viitor examenul de validare a
competenţelor digitale să nu mai fie formal

Ziare.com: Corigenti la folosirea calculatorului - Un ministru se plange de
angajatii sai, dar si de cei din companiile private
Capital.ro: UPC a adăugat 56.600 de noi abonamente de internet
Zf.ro: Clujenii de la Fortech au bătut palma cu Iulian Dascălu pentru un centru
operaţional în Palas Iaşi
Economica.net: Ce firme vor contractele de mentenanţă a cardului de sănătate şi
platformei informatice a asigurărilor de sănătate
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Legea licitaţiilor publice, adoptată de Camera Deputaţilor
Ziare.com: Economia: Trei mari chestiuni
Zf.ro: OPINIE: Dragoş Dragoteanu: Capitalismul românesc de doi bani
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: Isărescu: Punerea în practică a Legii privind darea în plată
descurajează creșterea economică
TELECOM
Zf.ro: Veniturile UPC România au crescut cu 10% la 169 mil. lei în trim. 1.
Redeleanu: Vom investi şi mai susţinut în extinderea reţelei
Agerpres.ro: UE va investiga planurile Deutsche Telekom de modernizare a
rețelei sale de cabluri

