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CCIR
Agerpres.ro, preluată de Ziuanews.ro, Stiripesurse.ro, Stiricentrale.ro:
Comunicat de presă - Bucharest Business Breakfast
Capital.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Stiri-presa-online.ro, Pescurt.ro,
Press-mania.ro, Discard.ro, Newslist.ro, Revistapresei.eu, Ziar.com,
Ziare.www.ro,

Findnews.ro,

Evz.ro,

Roportal.ro,

Ultimele-stiri.eu,

News.ournet.ro, Romania.shafaqna.com, B1.ro, Stiri-live.ro, Ziare-penet.ro, Index-stiri.ro, I-ziare.ro, Antena.ro: Camera de Comerț și Industrie
a României organizează, în data de 17 mai, întrunirea Comitetului
Național ICC România
CCI ARGEŞ
Rador.ro: Târg de Echipamente şi Utilaje Agricole, la Piteşti
CCI BRAŞOV
Monitorulexpres.ro, preluată de Ziare.com: CCI Braşov caută noi membri
Monitorulexpres.ro, preluată de Ziare.com: Premiile Excelenţei în afaceri
CCINA CONSTANŢA
Ziuaconstanta.ro: Asociaţia Litoral - Delta Dunării pluteşte în derivă
Judeţul Constanţa, membru fondator al Asociaţiei Inomar Cluster
(document)
CCI DOLJ
Gds.ro, preluată de Stirimuntenia24.ro: Craiova: Astăzi se deschid
Târgurile Doljconstruct și Agrotex
CCI IAŞI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Realitatea.net, Ziarulevenimentul.ro: Camera
de Comerţ te face expert în EXCEL pentru Afaceri

CC ROMÂNO-ELVEŢIANĂ
Agerpres.ro,

preluată

de

Ziuanews.ro,

Comisarul.ro,

Bizlawyer.ro,

Banknews.ro, Allaboutjobs.ro, Profitinfo.ro, Stiri-presa-online.rom Ziarepe-net.ro, Ziarelive.ro, Newslist.ro, Infoziare.ro, Stiri-live.ro: Președintele
CCE-R: România a fost recomandată investitorilor de toate agențiile de
rating, având o economie cu perspective stabile
CCI SUCEAVA
Svnews.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziar.com: Margareta Clipa şi Nicolae
Furdui Iancu, invitaţi speciali la Hora Bucovinei de la Frasin
CCIA TIMIŞ
Tion.ro, preluată de Diacaf.com: Expozitia Universul Casei Tale si Expo
Mobila, editia a cincea, va avea loc saptamana viitoare, la Timisoara
ENERGIE
Zf.ro: Alro Slatina cumpără gaze naturale de peste 37 milioane lei de la
Conef Gaz
Zf.ro: S-a găsit soluţia pentru lanţul nuclear. România închide singura
mină de uraniu. Cernavodă devine 100% dependentă de canadieni
Zf.ro: Dosarul Rompetrol. Cu milioanele din afacerea Petromidia, Phil
Stephenson, principalul partener al lui Patriciu, şi-a cumpărat o insulă în
Caraibe: o noapte de cazare este 1.600 de dolari
Zf.ro: Petrom, profit de 288 mil. lei în trimestrul I. Compania este pe plus
şi la un baril de 27 de dolari. Mariana Gheorghe, CEO: „Modelul integrat
de business a compensat pierderile din producţie.“
Zf.ro: Resursele de energie primară au scăzut cu 0,3%, în primul
trimestru
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: Sunt deosebit de îngrijorat de situația de
la Complexul Energetic Oltenia

Agerpres.ro: MFP: Buget de 9,7 milioane franci elvețieni pentru
consolidarea managementului energiei durabile în România
Agerpres.ro: Ministerul Energiei s-a constituit parte civilă în dosarul
Rompetrol
Bursa.ro: REMUS BORZA, HIDROELECTRICA: "Este posibilă listarea
Hidroelectrica în noiembrie, chiar dacă iese din insolvenţă în octombrie"
Bursa.ro:

Directorul

Complexului

Energetic

Oltenia,

Laurenţiu

Ciobotărică, reţinut pentru abuz în serviciu
Bursa.ro: DOSAR ROMPETROL II: Patriciu a beneficiat de sprijinul total
al clasei politice la privatizarea Petromidial, conexiuni în PSD şi PNL
IMM
Zf.ro: ProCredit Bank încearcă să-i scoată pe antreprenorii români în
regiune
Agerpres.ro: Normele de aplicare pentru pachetul de legi privind
achizițiile publice au fost transmise la Guvern
INVESTIŢII
Zf.ro: SIF Moldova a vândut 478.000 de acţiuni Banca Transilvania pentru
1,3 milioane lei
Zf.ro: Portughezii care ridică mallul ParkLake din Titan au în conturi 140
mil. euro din profitul pe 2015
Zf.ro: Skanska şi Ikea au cumpărat 17 ha de teren în Bucureşti pentru
33,3 milioane de euro
Zf.ro: Tranzacţiile de pe piaţa valutară au scăzut cu 15% în ultimul an
Agerpres.ro: Nissan va cumpăra 34% din acțiunile Mitsubishi Motors
pentru 1,9 miliarde de euro (oficial)
IT
Zf.ro: Cel mai mare integrator IT din afara Capitalei, plus 40% la afaceri
Zf.ro: Afacerile furnizorului IT de servicii de procesare a documentelor
Docentris au scăzut cu 38% în 2015

Zf.ro: Cifra de afaceri a integratorului IT Sysco a stagnat la 27 mil. lei.
Profitul net a urcat cu 25%
Capital.ro: Marius Ghenea: “Am vândut toate magazinele online”
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Economia românească, sub lupa BERD: România va atinge în 2016
cea mai mare creştere economică din regiune, de 4%. Majorările salariale
şi reducerea TVA stau în spatele creşterii economice puternice pe care
însă economiştii o califică drept "peste potenţial"
Zf.ro: Şeful medicilor veterinari: Unele state încearcă să introducă
nelegal produse agroalimentare în România
Agerpres.ro: Baqir (FMI): Recentele evoluții ar putea anula progresele
înregistrate de România în privința stabilității macroeconomice
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Criza băncilor italiene dă peste cap întregul sistemul financiar din
Europa
Zf.ro: Mazars: Firmele de servicii financiare adoptă noile tehnologii
datorită noilor cerinţe de reglementare
Zf.ro: Sir Suma Chakrabarti a fost ales pentru un nou mandat la
conducerea BERD
Zf.ro: Nouă din cele mai mari zece bănci majorează avansul la creditele
pentru locuinţe. ING Bank a luat decizia miercuri. Urmează UniCredit şi
Banca Transilvania
Zf.ro: Acţionarii Patria Bank trebuie să voteze majorarea capitalului cu
36,5 mil. lei
Zf.ro: UniCredit Bank a raportat un profit de 109 milioane lei în T1. Rata
creditelor neperformante, inclusiv expunerile cu improbabilitate de
achitare integrală a obligaţiilor din credite, s-a situat la 14,74%
Zf.ro: Băncile îşi anunţă profiturile din T1: Raiffeisen, câştig de 125 mil.
lei. UniCredit, câştig de 108 milioane lei

Economica.net: Mâine intră în vigoare legea dării în plată! Tot ce trebuie
să ştii despre ea
Economica.net: România, singura ţară din Europa centrală şi de Est în
care creşterea economică a accelerat în T1 - Bloomberg
Economica.net: Şeful Societe Generale dezminte implicarea băncii în
scandalul Panama Papers
Zf.ro: Raiffeisen ar putea prelua modelul GE privind creditele ipotecare în
valută la vânzarea subsidiarei sale din Polonia
Bursa.ro: Mugur Isărescu munceşte pro-bono la BNR?
Bursa.ro: CULMEA LIBERULUI ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES
PUBLIC A AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU INTEGRITATE: Trei luni pentru
două non-răspunsuri privind veniturile salariale ale conducerii BNR
Bursa.ro: AURSF solicită reducerea onorariilor notariale pentru serviciile
legate de darea în plată
Bursa.ro: DEBITORII, ÎNTR-O SCRISOARE ADRESATĂ PARLAMENTULUI
EUROPEAN: "BNR are o vină comună cu băncile în problema creditelor
în CHF"
TURISM
Economica.net: Românii preferă hotelurile de categorie superioară
pentru vacanţe, dar nu şi în cazul city-break-urilor - studiu
Agerpres.ro:

Henri

Coandă,

locul

patru

în

topul

european

al

aeroporturilor cu cea mai mare creștere a traficului aerian
MIHAI DARABAN
Profit.ro: Lista firmelor românești care au trecut granița, ierarhizate de stat după
exportul net
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Grâul României este în Egipt, iar noi cumpărăm cereale de la străini
Capital.ro: Irimescu: Vom trimite 12 ataşaţi agricoli în capitale importante
pentru a promova produsele româneşti

Capital.ro: Guvernul tocmai a înființat joburile care sunt plătite cu peste 2.000 de
euro pe lună
Capital.ro: Germania va veni în sprijinul producătorilor săi de lapte
ENERGIE
Capital.ro: Ministrul Energiei: Desfiinţarea mineritului nu poate fi luată în
calcul; să evităm implicările politice în sectorul energetic
Economica.net: Germania: Surplus de energie regenerabilă. Preţurile au ajuns la
"nivel negativ"
Agerpres.ro: ANRE solicită Guvernului liberalizarea totală a pieței gazelor
pentru populație de la 1 iulie
Economica.net: Romgaz: Nu mai putem vinde întreaga producţie de gaze, pentru
că suntem concuraţi de importuri
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: Ne-am constituit parte civilă în dosarul
Rompetrol pentru a recupera un eventual prejudiciu
Capital.ro: IEA: Cererea pentru ţiţei s-a consolidat în primul trimestru din 2016
GUVERN
Zf.ro: Managerul de Portofoliu al FP: Adoptarea OUG 109 este o realizare
notabilă a Guvernului
Agerpres.ro: Eugen Teodorovici: Anul acesta e mort în ce privește atragerea
fondurilor europene; România s-a întors în 2011
Mediafax.ro: Palmer: Susţin interzicerea folosirii tehnologiei pe bază de cianuri
în mineritul cu aur şi argint
Mediafax.ro: Ministrul Mediului: Groapa de gunoi Glina e în procedură de
reavizare, autoritatea de protecţie a mediului analizează
Capital.ro: Ministerul Economiei lansează săptămâna viitoare un proiect de
educaţie antreprenorială pentru studenţi
Capital.ro: Statul a împrumutat peste 328 mil. lei de la bănci, la un randament
mediu de 3,58% pe an

INVESTIŢII
Capital.ro: Vânzătorii de apartamente mai au de aşteptat cu creşterea de preţuri
Capital.ro: Antibiotice Iaşi reintroduce în fabricaţie penicilinele de semisinteză,
investiţie de peste 30 mil. euro
Zf.ro: Autovit.ro: 1 din 3 români ar investi peste 10.000 euro într-un autoturism
rulat
Zf.ro: Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF: Am încredere că până la finele anului 23 societăţi vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti
Economica.net: Lidl deschide un nou magazin la Tîrgu Mureş, pe 19 mai
Economica.net: BVB: profit în scădere cu 98%, la 40.000 de lei, în primul
trimestru din 2016
Zf.ro: Radiografia comerţului tradiţional. Doar în 2016 au dispărut 4.000 de
chioşcuri, în principal din zonele dezvoltate ale ţării
Zf.ro: Negrițoiu își dorește listarea Hidroelectrica în 2016 și intrarea în
“legalitate” a SIF-urilor
Economica.net: Reparaţii la podul peste Mureş de pe Autostrada A1, inaugurat în
2013
Economica.net: Preluarea Monsanto de către Bayer ar crea cel mai mare furnizor
din lume de seminţe şi erbicide - Bloomberg
Digi24.ro: Cât a pierdut patronul Lactate Brădet în urma scandalului
brânzeturilor cu E.coli
IT
Capital.ro: Site-urile trebuie să pună la dispoziţia utilizatorilor tipul de cookie
folosit şi butonul de refuz al acestuia
Hotnews.ro: Dezbatere TTIP: Efectele acordului de liber schimb UE-SUA asupra
industriei IT&C
Economica.net: Topul operatorilor retail de internet de mare viteză din România
Capital.ro: Google interzice publicitatea la anumite tipuri de credite
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ

Economica.net: Vinerea, programul legal de muncă va fi de doar şase ore proiect
Economica.net:
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în

dezvoltarea antreprenorilor din România - EY
SISTEM BANCAR
Zf.ro: UniCredit confirmă oficial : Va majora avansul la imobiliare la 25%, după
intrarea în vigoare a legii privind darea în plată
Hotnews.ro: Maine va intra in vigoare darea in plata.Vezi o sinteza a ceea ce
trebuie sa stii pentru a da in plata, dar si care ar putea fi reactia unor banci
Zf.ro: Şeful diviziei ECE a Unicredit despre legea privind darea în plată:
UniCredit: „Dacă este o lege constituţională şi perfect în ordine, acceptăm. Dacă
nu, luptăm pentru drepturile noastre”
Hotnews.ro: Viata din interiorul bancii (I). Cum arata strategia de risc a unei
banci
Zf.ro: Şeful diviziei ECE a UniCredit: „România este una din ţările în care vrem
să investim. Vrem să dezvoltăm atât partea de corporate, cât şi pe cea de retail”
Economica.net: Banca Angliei: Ieşirea din UE ar putea duce la încetinirea
creşterii economice şi accelerarea inflaţiei
TELECOM
Zf.ro: Creştere de 6,1% la 4,3 milioane de abonamente la net fix în 2015
Date ANCOM: Pentru prima oară numărul de conexiuni la internet fix din
România l-a depăşit pe cel de linii de telefonie fixă
TURISM
Zf.ro: Ryanair va avea în sezonul de iarnă o cursă Bucureşti-Bristol
Zf.ro: Aproape 20 de producători locali vor fi prezenţi la salonul de vinuri
dedicat turismului viticol la Bucureşti

