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Cum vedeţi Oradea? Patronatele au chestionat potenţialii primari cu privire la
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Cugetliber.ro, preluată de Ziuaconstanta.ro, Constanta.comisarul.ro, Tvlitoral.ro,
Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare.com: Expoziţia Europort a adus toată
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Cvlpress.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, I-ziare.ro, Index-stiri.ro: Se deschid
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AGRICULTURĂ
Zf.ro: Costin Lianu, expert în comerţ exterior: Industria agroalimentară este
marea şansă a României la export
Zf.ro: Opt ferme de creştere a porcilor au adoptat modelul cooperativei şi rulează
50 mil. lei
Zf.ro: Cele 145 milioane de euro alocate pentru irigaţii anul acesta au rămas
neutilizate
Zf.ro: Culturile ecologice acoperă sub 1% din suprafaţa agricolă
Bursa.ro: CAMERA DEPUTAŢILOR: Moţiunea simplă pe agricultură va fi
dezbătută lunea viitoare
Agerpres.ro: Faur (APIA): Termenul de depunere a cererilor pe 2016 va fi
prelungit cu cel puțin 10 zile fără aplicarea penalităților
Hotnews.ro: Guvernul a aprobat cadrul general pentru implementarea
proiectelor europene, prin programul pentru pescuit si afaceri maritime
ENERGIE
Zf.ro: Barilul de petrol se „joacă” din nou cu rezultatele Petrom: vânzările şi
profitul net au fost cu 17% mai mici. Compania scapă de pierderile din T4-2015
Zf.ro: Preţul petrolului scade din nou pe fondul îngrijorărilor legate de datele din
SUA
Zf.ro: Posibila tranzacţie a anului 2016, preluarea Rompetrol de către chinezi, ar
„putea fi întreruptă de factori externi“
Economica.net: Petrom revine pe profit: 288 milioane de lei în primul trimestru
din 2016, datorită creşterii vânzărilor de carburanţi
Bursa.ro:
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OŢELULUI: Produsele ieftine din China - cea mai mare ameninţare pentru
industria oţelului
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: Aproape nimănui nu i-a păsat cu adevărat de
perimetrele de uraniu din România

Hotnews.ro: Cum a renuntat Guvernul, de doua ori, la datoria Rompetrol de 600
de milioane de dolari, in schimbul unor promisiuni
Zf.ro: Politica de personal Petrom: Câte 4 angajaţi au plecat din companie în
fiecare zi din primele trei luni
FISCALITATE
Agerpres.ro: Micii datornici și instituții publice au restanțe la buget de 77,11
miliarde de lei; 81% din sume sunt nerecuperabile
Zf.ro: ANAF continuă ofensiva împotriva restanţierilor şi publică încă o listă cu
144.829 contribuabili care nu şi-au plătit dările la stat
GUVERN
Bursa.ro: DACIAN CIOLOŞ: "Companii de stat au fost folosite ca sinecuri"
Agerpres.ro: Costescu: O viteză decentă care să justifice costurile pe calea ferată
ar fi de 250 kilometri/oră
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor: CFR Marfă va returna ajutorul de stat
în 2018
IMM
Bursa.ro: Legea incubatoarelor de afaceri - aprobată de Camera Deputaţilor
INVESTIŢII
Zf.ro: Bank of America: Aşteptaţi-vă la o furtună de veşti rele pentru burse
Zf.ro: Iproeb Bistriţa oferă dividende de 12%
Zf.ro: Posibila tranzacţie a anului 2016, preluarea Rompetrol de către chinezi, ar
„putea fi întreruptă de factori externi“
Zf.ro: Farmec deschide un magazin la Sibiu şi ajunge la şapte unităţi
Zf.ro: Cele mai mari tranzacţii din logistică au însumat 100.000 mp în 2016
Zf.ro: Italsofa trimite 95% din producţie la export
Zf.ro: An record pentru Coca-Cola în România: afaceri de 2,1 mld. lei, profit de
243 mil. lei

Zf.ro: Fabrica de tractoare IRUM din Reghin a avut vânzări mai mari cu 10% în
primul trimestru
Economica.net: Oltchim: profit brut de 1,3 milioane euro şi afaceri de 37,8
milioane euro, în T1
Bursa.ro: "General Electric" preia o divizie "Doosan Engineering"
Capital.ro: Arabesque a avut afaceri de 1,54 miliarde lei în 2015
Capital.ro: Cu aproape 50% mai mulți bani pentru stimularea investițiilor cu
impact major în economie
Zf.ro: Bragadiru va avea 100 de apartamente noi. Primele locuinţe au fost deja
vândute din stadiul de proiect

IT
Zf.ro: Samsung: Vânzările de televizoare au crescut uşor în 2016 la circa un
milion de unităţi în valoare de 300 mil. €
Zf.ro: GfK: România ocupă locul 50 din 78 în topul conectivităţii la lumea
digitală, în urcare cu 3 poziţii
Capital.ro: Ministrul comunicaţiilor propune înfiinţarea de fonduri de investiţii
în patente, după model străin
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Legea care le cere magazinelor ca 51% din alimente să fie „made in
Romania“, amânată o lună. Retailerii spun că legea afectează concurenţa
Agerpres.ro: Piperea, despre Hexi Pharma: Deschiderea procedurii falimentului
se poate rezolva în cinci zile de la depunerea cererii
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Din nou despre dobânzile negative: Taxe ascunse contraproductive şi
generatoare de incertitudine în vremuri nesigure
Zf.ro: Gil Karni a primit aprobarea de la BNR pentru a conduce Bank Leumi
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Cum umblă vorba

Zf.ro: Încasările mai mari din dobânzi au mărit profitul UniCredit la 18 mil.
euro, cu 3,7% peste nivelul din martie 2015
Zf.ro: Conferinţa ERGO "Protecţia consumatorilor, transparenţă şi integritate în
serviciile

financiare":

Constatarea

amară

a

directorului

Protecţiei

Consumatorilor din ASF: „În 2000 am dat 1.000 de dolari pe o poliţă de asigurare
cu investiţie, în 2015 am răscumpărat-o cu 600 de dolari“
Zf.ro: Isărescu, BNR: Nu mai avem un credit să spunem scump comparativ cu
Polonia şi Ungaria
Zf.ro: Banca Carpatica, pierderi de 9 mil. lei în T1. Sediul central se mută din
Sibiu în Bucureşti
Economica.net: BCE cere băncilor să-şi prezinte planurile în eventualitatea ieşirii
Marii Britanii din Uniunea Europeană
Economica.net: BNR ar putea publica minutele şedinţelor de politică monetară,
pe modelul BCE
Economica.net: Raiffeisen Zentralbank analizează o posibilă fuziune cu divizia
din CEE Raiffeisen Bank International
Economica.net: Ce salariu trebuie să ai ca să iei un credit ipotecar cu avans de
35%
Economica.net: Italia vrea să obţină două miliarde de euro din vânzarea unor
obligaţiuni cu scadenţa la 50 de ani
Economica.net: BERD va cumpăra creditele neperformante de la băncile din
Grecia
Bursa.ro: DUPĂ CE A AMENINŢAT CU RISC SISTEMIC SEVER, ISĂRESCU
RECUNOAŞTE: BNR a evaluat riscurile dării în plată după opiniile din piaţă
Bursa.ro: ANPC a pierdut două procese colective cu Bancpost şi unul cu OTP
Bank
Bursa.ro: DEPUTATUL ZAMFIR VREA SĂ PROPUNĂ O LEGE PENTRU
BENEFICIARII PRIMEI CASE CARE NU MAI POT PLĂTI: "Fiscul să vândă
către ANL imobilele, iar debitorii să rămână în casă încă cinci ani"

Bursa.ro: BCE va testa patru bănci care pot intra în supravegherea sa
TURISM
Economica.net: Guvernatorul Antalyei: Doar 1% dintre turiştii străini sunt
români. Cei mai mulţi sunt nemţi, olandezi şi suedezi
Economica.net: Anca Pavel-Nedea, şefa ANT: Legea Turismului e finalizată şi
lansăm un proiect-pilot pentru pensiuni
Bursa.ro: DUPĂ INVESTIŢII DE 10 MILIOANE DE LEI: Cetatea Feldioara va
fi reintrodusă în circuitul turistic
Zf.ro: Wizz Air intră puternic pe piaţa vacanţelor din România prin
touroperatorul său intern: Lucrăm cu 30.000 de hoteluri şi zburăm spre 130 de
destinaţii. Acesta este avantajul nostru
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CCI BRAŞOV
Mytex.ro: Brașov. Peste 1.200 de firme vor fi premiate săptămâna viitoare pentru
excelența în afaceri
CCI IAŞI
Iasitvlife.ro, preluată de 7est.ro, Realitatea.net, 24-ore.ro, Ziaruldeiasi.ro,
Radiohit.ro, Ziare-pe-net.ro: Noi instruiri intensive la Camera de Comerţ şi
Industrie Iaşi
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ

Rador.ro: Secretarul de stat în Ministerul pentru Economie şi Media, Energie şi
Tehnologie din Bavaria, Franz Josef Pschierer, va vizita România împreună cu o
delegaţie de oameni de afaceri

CCIA TIMIŞ
Opiniatimisoarei.ro: Universul Casei Tale si Expo Mobila, la Centrul Regional de
Afaceri al CCIAT
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Constantin, despre Irimescu: Premierul ar trebui să ia taurul de coarne şi
să facă schimbări
Hotnews.ro: Guvernul a aprobat infiintarea functiei de atasat agricol
ENERGIE
Zf.ro: România renunţă la producţia unei resurse strategice. Singura mină de
uraniu se închide şi devenim dependenţi de canadieni
Economica.net: Şeful OPCOM: Există forţe puternice care nu-şi doresc o bursă
transparentă de gaze în România
Economica.net: Iancu: Este exclus ca preţul gazelor să crească cu 10% de la 1
iulie, aşa cum prevede calendarul de liberalizare
Economica.net: Disponibilizaţii de la Complexul Energetic Hunedoara vor
beneficia de ajutor financiar de la stat
Capital.ro: Gazprom şi OMV vor face în lunile următoare un nou pas în schimbul
de active
Hotnews.ro: Ministerul Energiei: Conducerea Companiei Nationale a Uraniului a
facut trei sesizari penale, un motiv fiind raportarile false fata de organele de
control
Capital.ro: Silvia Vlăsceanu, ACUE: Bursa gazelor nu poate funcţiona după
principiile care se aplică în cazul pieţei de energie electrică

Agerpres.ro: Iancu: Prețul energiei electrice a scăzut cu o treime în ultimii patru
ani datorită surselor regenerabile
Economica.net: Gazprom şi OMV vor face în lunile următoare un nou pas în
schimbul de active
Economica.net: Profitul E.ON a depăşit estimările analiştilor în primul trimestru,
cu ajutorul Gazprom
Capital.ro: Remus Borza: În 2-3 ani voi da înapoi proprietarului, Consiliul
Judeţean Vâlcea, un CET Govora profitabil.

FISCALITATE
Economica.net: Cel mai mare datornic la stat a intrat în insolvenţă
Capital.ro: Zeci de americani, descoperiți că au legături cu Mossack Fonesca
Zf.ro: ANAF ramburseazã luna aceasta peste 500 milioane de lei
Agerpres.ro: Ministerul Finanțelor Publice lansează pe Facebook un ghid
explicativ pentru completarea D200 care trebuie depusă până pe 25 mai
INVESTIŢII
Zf.ro: Tranzacţiile cu terenuri s-au dublat în T1 faţă de primele luni din 2015.
Valoarea cumulată este de 35 mil. euro
Economica.net: Licitaţia de 7 milioane de euro pentru restaurarea Cazinoului din
Constanţa a fost reluată
Economica.net: Profi ajunge la 400 de magazine în România
Mediafax.ro: Ţiriac Holdings va construi o sală polivalentă cu patinoar, o sală de
sport cu bazin de înot la dimensiuni olimpice, proiect evaluat la câteva zeci de
milioane de euro
Agerpres.ro: Piața rezidențială din România rămâne subdezvoltată, în 2016
(raport)
IT

Mediafax.ro: Microsoft a depăşit pragul de 1.000 de miliarde de dolari venituri
cumulate
Zf.ro: Microsoft pregăteşte ecranul touch predictiv, care iniţiază comanda
următoare înainte de a-l atinge
Capital.ro: VentureConnect se dezvoltă la nivel european

LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: BERD vede posibilă o creştere economică de 4% pentru România în acest
an
Hotnews.ro: TTIP Efectele acordului de liber schimb UE-SUA asupra industriei
IT&C - tema unei noi dezbateri organizate de Ambasada britanica
Agerpres.ro: FMI: Principalele riscuri la adresa perspectivei economice a
României sunt incertitudinile electorale și cele externe
Economica.net: FMI, despre majorarea salariului minim: Ar putea face mai mult
rău decât bine în România
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Raiffeisen International a raportat profit de 28 mil. euro pentru
operaţiunile locale în primul trimestru, mai mare cu 3 mil. euro
Capital.ro: Numărul plăților cu carduri şi dispozitive contactless aproape s-a
triplat
Zf.ro: BNR cere ca băncile să evalueze mai riguros clienţii şi să verifice veniturile
declarate de aceştia
Zf.ro: UniCredit Bank şi-a dublat profitul net consolidat în primul trimestru.
”Rezultatele obţinute în primele trei luni din an demonstrează faptul că ne
îndreptăm în direcţia corectă”
Economica.net: Tranzacţiile Bitcoin în România depăşesc un milion de euro Netopia
Economica.net: BNR modifică normele de creditare. Românii vor fi obligaţi să ia
împrumuturi mai mici

Economica.net: ING măreşte avansul la creditele ipotecare, la 25%
Economica.net: FMI: Legea dării în plată nu este bine ţintită şi ar putea submina
stabilitatea financiară
TELECOM
Zf.ro: Cei mai puternici directori comerciali B2B din piaţa de comunicaţii, la ZF
Mobilio ’16: Ovidiu Ghiman - Telekom, Florin Popa - Orange şi Valeriu Nistor Vodafone, despre gradul de echipare al companiilor cu tehnologie şi soluţiile de
creştere pe care le oferă operatorii pentru mediul de business
TURISM
Wall-street.ro: Romanii cheltuiesc in city-break-uri in medie 530 de euro

