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CCIA ARAD
Newsar.ro, preluată de Actualitati-arad.ro, Tv-arad.ro, Vestic.ro, Stirilive.ro, Ultimele-stiri.eu: Delegaţia CCIA Arad, la Congresul European al
Autorităţilor Locale
CCI FĂGĂRAŞ
Monitorfg.ro, preluată de Actualitati.net, Ziareaz.ro: ,,Astăzi, Făgăraşul
este un DEZASTRU"
CCI MUREŞ
Punctul.ro: Mureşenii sunt falimentari fără străini
CCIA TIMIŞ
Banatulazi.ro, preluată de Gazetadinvest.ro: Oportunităţi de finanţare în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
Tion.ro, preluată de Realitatea.net: Firmele timisene, invitate sa
descopere produsechinezesti la o expozitie in Polonia
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Distribuitorul de seminţe Biochem Constanţa, plus 50% în T1 după
ieşirea concurenţilor de la Cargill şi Agricom de pe piaţa de inputuri
Zf.ro: APIA se felicită pentru autorizarea plăţilor a 12% din subvenţiile pe
care le datorează pe 2015
ENERGIE
Zf.ro: Altă guvernare, alţi oameni: Ministerul Energiei îşi înlocuieşte din
nou omul din boardul Petrom, aceasta fiind cea de-a 11-a schimbare din
ultimii nouă ani
Zf.ro: Un director din ANAF, ales preşedinte la Oil Terminal Constanţa
Economica.net: Situaţie incredibilă în energie. Preţ de vânzare de trei ori
sub oferta de cumpărare. Contractul se încheie la mijloc

Economica.net: Şeful Termocentralei Rovinari: Energia pe cărbune va
asigura peste 20% din consumul României încă 20-30 de ani
Economica.net: Gazprom a modificat preţul gazelor naturale livrate Engie
Bursa.ro: DEOARECE NU ŞI-AU REDUS DEPENDENŢA DE FIRMA-MAMĂ,
Transelectrica doreşte internalizarea filialelor SMART şi Teletrans
FISCALITATE
Zf.ro: Este posibilă o lume fără fraudă?
Economica.net: Fonduri ale Băncii Mondiale pentru Africa tranzitează
prin paradisuri fiscale - Oxfam
Economica.net: Conducerea ANAF, audiată la Comisia de finanţe a
Camerei Deputaţilor în scandalul Panama Papers
Ziare.com: Panama Papers: Lista completa cu toate personalitatile
implicate
GUVERN
Economica.net: Guvern: Ordonanţa privind salarizarea bugetarilor,
discutată în Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social
Mediafax.ro: Cioloş: Peste 50% din comunele din România nu-şi pot
acoperi cheltuielile de funcţionare
INVESTIŢII
Zf.ro: Tentativă de creştere a randamentelor la titluri de stat în luna
martie
Zf.ro: Brandul Hame intră în portofoliul grupului Orkla pe o piaţă a
conservelor de pate în scădere
Zf.ro: Mecanica Ceahlău se aşteaptă la vânzări mai mari cu 10% în 2016
Zf.ro: Cremeria Emilia a ajuns la trei gelaterii în Capitală. Două s-au
„ancorat“ în cele mai mari malluri
Zf.ro: Cris-Tim a avut afaceri cu 20% mai mari în T1. „Reducerea TVA a
relansat consumul“
Zf.ro: O piaţă de 8-9 mld. euro care fierbe de febra tranzacţiilor. Nemţii de
la Rewe poartă discuţii pentru vânzarea magazinelor XXL Mega Discount

Bursa.ro: Uzina Dacia a semnat un nou acord cu Marocul
Bursa.ro: "GE Money Bank" se pregăteşte de listare la Bursa din Praga
Bursa.ro: Preşedintele Sibex, numit administrator la "Practic" Bucureşti
Bursa.ro: DAN SUCIU: "Procedura pentru înfiinţarea fondului naţional de
investiţii - la nivel de discuţii"
Bursa.ro: BVB - Indicii, în scădere, pe fondul unui rulaj de 9,42 milioane
de euro
Bursa.ro: Strabag întârzie, din nou, construcţia "Laserului de la
Măgurele"
Zf.ro: Acţiunile europene au deschis marţi în scădere
Zf.ro: Retailerul Cel.ro vrea să atragă un investitor în companie pentru
dezvoltarea afacerii
Zf.ro: Ţiriac a vrut să cumpere acţiuni la MedLife de la fondul de investiţii
Value4Capital, dar tranzacţia a căzut
IT
Zf.ro: 17 start-up-uri tech cu potenţial global intră în programul local MVP
Academy
Zf.ro: Clujenii la SoftVision ajung în acest an la 2.000 de angajaţi
Zf.ro: Xapt Solutions este la vânătoare de dezvoltatori de software
Zf.ro: Florin Filote, Elena Stoica, eMAG: Avem şi comercianţi din
marketplace-ul de pe eMAG care au reuşit să-şi crească vânzările cu
30%. 10% din cei care intră pe site fac o achiziţie
Zf.ro: Dan Călugăreanu, business angel: Căutăm 2 milioane de euro
pentru a începe producţia robotului medical Axosuits
Economica.net: Prima legătură radio între România şi Staţia Spaţială
Internaţională va fi realizată prin Supernet 4G de la Vodafone
Hotnews.ro: De ce ar vrea cineva sa cumpere Yahoo?
Zf.ro: Afacerile retailerului online CEL.ro au crescut cu 40% în trim. 1
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Parlamentarii vor să înfiinţeze o Comisie comună care să
examineze rapoartele Curţii de Conturi

Zf.ro: Explozia consumului se vede în deficite: Piaţa internă nu are forţă
să alimenteze excesul de cerere, iar importurile au crescut cu 76%
Economica.net: Grecia: negocierile cu creditorii internaţionali vor fi
amânate până la finalul reuniunii de primăvară a FMI
Agerpres.ro: Ungaria permite magazinelor de retail să fie din nou
deschise duminica
Agerpres.ro: Producția industrială a crescut cu 0,8% în februarie 2016
față de februarie 2015; comparativ cu ianuarie, avansul este de 8,1%
(serie brută)
Agerpres.ro: Președintele ANAP: Sperăm ca, până pe 18 aprilie, să fie
adoptat noul pachet de legi referitor la achizițiile publice
Bursa.ro: Erbaşu (FPSC): " Legile în România par extrem de complicate
şi lasă loc de multe interpretări"
Bursa.ro: COTAR cere guvernului să aplice legea concurenţei
Bursa.ro: Ionuţ Dumitru: "Nu se poate ca salariile să crească mult pentru
toţi bugetarii!"
Ziare.com: Apocalipsa dupa cresterile salariale: Preturi mari, credite
scumpe si austeritate
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Se dă startul înscrierilor la RiskManagament 2016! Aplică acum la
singurul proiect studenţesc din România dedicat managementului
riscului!
Zf.ro: Bogdan Ion, şeful EY România: Există oportunităţi de consolidare a
pieţei bancare. Se pune problema câte bănci trebuie să se specializeze
ca să reziste concurenţei
Zf.ro: OTP vrea să impulsioneze plăţile cu cardul şi oferă o reducere de
50% a comisionului de procesare la POS
Zf.ro: Banca Transilvania a ajuns la 4.000 de clienţi de private banking
Zf.ro: Băncile se comportă obraznic, dar statele nu vor mai fi lângă ele să
le salveze

Zf.ro: După doi ani de absenţă, Radu Crăciun revine în sistemul pensiilor
private. Fostul economist al BCR a primit avizul ASF la conducerea
diviziei de pensii a băncii
Zf.ro: Preşedintele AOAR: Pervertirea funcţiei băncilor numai spre
realizarea de profit nu a putut fi oprită de vreo instituţie din România.
Modelul prin care a fost motivat managementul băncilor pentru realizări
pe termen scurt şi modelele de afaceri care au permis privatizarea
profitului şi socializarea pierderilor au făcut ca băncile să devină posibile
generatoare de crize sistemice
Zf.ro: Opinie Florin Pogonaru, AOAR: Daca acceptam ca bancile sunt
furnizoare de utilitati publice, va trebui sa acceptam si ca orice
reglementare a activitatii lor fara studiu de impact poate crea risc
sistemic
Zf.ro: BNR: Piaţa interbancară este dominată doar de 10 bănci. Restul, nu
contează
Economica.net: Insolvenţele au adus băncilor jumătate din totalul
creditelor neperformante. Datorii externe de 2,3 miliarde euro
Agerpres.ro: Italia lansează un fond de cinci miliarde de euro pentru a
ajuta băncile cu probleme
Bursa.ro: PLENUL CAMEREI DEPUTAŢILOR - ULTIMUL PAS - Zamfir:
"Legea dării în plată va fi pusă suplimentar pe ordinea de zi"
Bursa.ro: ADRIAN VASILESCU, DUPĂ CE HYPO ALPE ADRIA A APLICAT
BAIL-IN-UL: "Noua judecată a Europei - banca nu mai umblă la banii
contribuabilului, ci la depozitele negarantate"
TELECOM
Zf.ro: Cum şi-a repoziţionat liderul pieţei mobile ofertele. Orange a mărit
agresiv volumul de net inclus la cartele şi încearcă să-şi convingă
abonaţii să semneze încă un contract
TURISM
Economica.net: Eurodeputaţii vor supune joi votului definitiv registrul
european cu numele pasagerilor

Mediafax.ro: Wizz Air reduce cu 50% preţul la fiecare al doilea bilet
cumpărat online
Bursa.ro: "Air France" le propune piloţilor noi reduceri de costuri
Ziare.com: Unde plecam de Paste/1 Mai: Crestere spectaculoasa a
destinatiilor exotice
CCIA TIMIŞ
Opiniatimisoarei.ro: Un nou curs organizat de Camera de Comert,
Industrie si Agricultura Timis. Ce pot afla responsabilii de mediu?

AGRICULTURĂ
Economica.net: Directorul Ameropa: Preţul cerealelor va scădea pe
fondul recoltelor consistente

ENERGIE
Economica.net: Calotă, ANRE: Regimul de TVA pentru producătorii de
energie regenerabilă ar trebui modificat
Capital.ro: ANRE: România ar trebui să dezvolte un program naţional
pentru energia din biomasă şi biogaz
Agerpres.ro: Calotă (ANRE): Sectorul rezidențial a devenit principalul
consumator de energie din România, devansând industria
Bursa.ro: Enel devine partenerul GRI la Conferinţa Globală 2016

FISCALITATE
Agerpres.ro: Doroș, despre Panama Papers: ANAF a inițiat demersuri
pentru obținerea datelor
Economica.net: ANAF anunţă intensificarea controalelor pe preţurile de
transfer
Agerpres.ro: ONPCSB a identificat 286 de persoane care au realizat
transferuri cu Panama

Capital.ro: FMI a îmbunătăţit estimările privind avansul economiei
româneşti în 2016 până la 4,2%
Mediafax.ro: Ieşirea Marii Britanii din UE riscă să genereze "efecte grave"
la nivel mondial, avertizează FMI
GUVERN
Economica.net: Scade numărul românilor care preferă un guvern
tehnocrat unui guvern politic - INSCOP
Zf.ro: Legea salarizării bugetarilor, varianta Cioloş: Un funcţionar de la
stat va avea un salariu de cel mult 12 ori mai mic decât un şef
Zf.ro: Cioloş: Legea care creşte indemnizaţiile pentru mame nu se va
aplica dacă nu sunt bani la rectificare
Economica.net: Guvernul ar putea să-şi asume răspunderea pe legile de
reformare a administraţiei locale
Agerpres.ro: Dragu: Ordonanța salarizării prevede că nimeni nu va avea
o diminuare de salariu; impactul net în 2016 este de 300 milioane de lei
Capital.ro: Ministerul Transporturilor pregăteşte lansarea unui mare
proiect de infrastructură, ce include metrou şi tren până la Otopeni
Capital.ro: Dragu: Nerespectarea termenelor de reformă a achiziţiilor
publice duce la suspendarea automată a plăţilor pe toate programele cu
finanţare europeană
Zf.ro: Reprezentanţii profesorilor cer demisia guvernului Cioloş pe
fondul scandalului OUG a salarizării
Adevarul.ro: Romsilva va avea un nou director din luna mai, anunţă
ministrul Mediului
Zf.ro:

Ce

înţeleg

instituţiile

statului

prin

“urgenţă”:

Ministerul

Transporturilor şi Primăria Capitalei au avut nevoie de 3 ani pentru a
semna o colaborare

INVESTIŢII
Zf.ro: Afacerile AdePlast au crescut cu peste 10% în primul trimestru
Zf.ro: Analiză Tradeville: Investitorii în aur ar mai putea câştiga 55%
Economica.net: România nu a absorbit fonduri europene de aproape 3
miliarde de euro din cauza unor proiecte nefinalizate - Oficial MFE
Economica.net: Băneasa Shopping City, peste 70 de milioane de vizite, în
opt ani de la deschidere
Capital.ro: Gebrüder Weiss și-a majorat afacerile cu 6% pe piața
românească
Zf.ro: Veranda investeşte două milioane de euro în infrastructura zonei
Obor
Bursa.ro: Shopping City a întâmpinat 250.000 de timişoreni
Capital.ro: Reabilitările termice au ajutat la creşterea cu 10% a afacerilor
Adeplast din primul trimestru
Evz.ro: Oficial MFE: România a PIERDUT fonduri europene de 2 miliarde
de euro pentru TRANSPORTURI
Zf.ro: FT: Chiar dacă România arată bine, există încă riscuri
Digi24.ro: Contractul de construire a 10 kilometri de autostradă lângă Tg.
Mureș a fost reziliat
Agerpres.ro: 68% dintre persoanele fizice din România au în plan
achiziționarea unei mașini noi, în viitorul apropiat (studiu)
IT
Hotnews.ro: Pot deveni "boții" la fel de importanti ca aplicatiile?Microsoft, Facebook si multe alte companii au planuri mari cu "agentii
software inteligenti"
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Într-o Europă cu două viteze, România a intrat în
marşarier cu acceleraţia la podea

Agerpres.ro: Robert Negoiță (AMR): Este nevoie reală de o listă neagră a
constructorilor din România
Capital.ro: Mărfuri contrafăcute în valoare de 405.000 de euro şi 274.000
de ţigarete, confiscate la punctele vamale, în ultima săptămână
Economica.net: Legea falimentului personal: Comisia juridică aprobă
raportul care stabileşte că legea intră în vigoare de la 1 iunie
Bursa.ro: Ministrul Muncii este dispus să îşi dea demisia dacă proiectul
salarizării bugetare nu va fi retras
Agerpres.ro: Sindicaliști: Ministrul Muncii a decis retragerea proiectului
privind salarizarea în sectorul bugetar
Capital.ro: Miniştri şi consilieri guvernamentali care au lucrat la
redactarea ordonanţei privind salariile bugetarilor se reunesc la Guvern
(surse)
Capital.ro: Legea insolvenţei persoanelor fizice ar putea fi aplicată din
luna iunie
Jurnalul.ro: Transportatorii cer Guvernului să aplice Legea Concurenţei
Economica.net: Administraţia Fondului pentru Mediu vrea să finanţeze
eco-parcurile şi magazinele care vând doar produse vrac
Economica.net: Propunerea legislativă privind promovarea transportului
ecologic, adoptată de Senat
Agerpres.ro: Proiectul privind salarizarea în sectorul bugetar va fi retras,
în caz contrar ministrul Muncii va demisiona (sinteză)
Agerpres.ro: Transportatorii rutieri contestă proiectul de lege RCA,
transmis de ASF în Parlament
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Deloitte: România a fost cea mai activă piaţă din CEE pe piaţa
portofoliilor de credite neperformante şi ar putea să rămână aşa şi în
2016

Zf.ro: Garanţiile imobiliare la creditele acordate în semestrul doi din 2015
depăşesc 10 miliarde de euro
TELECOM
Economica.net: DIICOT va avea telefonie mobilă şi net mobil de la
Vodafone

