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CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ
Monitoruldegalati.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Costin Borc: „Rolul
statului este de a înlătura barierele care stau în faţa mediului de afaceri”
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-ELVEŢIANĂ
Bzb.ro: DIALOG PE TEMA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI LA CODLEA:
Potenţialii investitori străini sunt nemulţumiţi de starea proastă a
infrastructurii
CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Rasunetul.ro: Teatrul de vară, dezafectat după 20 aprilie. Va putea fi
montat, la cerere
CCINA CONSTANŢA
Actualitateacalarasi.ro: Activități economice transfrontaliere prin Centrul
de Oenologie şi Viticulură «Terasele Dunării»

Ilikecluj.ro,

preluată

de

CCI CLUJ
Welcome2cluj.ro,

Vinsieu.ro:

Agra

Expo

Transilvania – Targul specialistilor in agricultura
CCI MUREŞ
Zi-de-zi.ro, preluată de Radiomures.ro, Comisarul.ro, Zi-de-zi.ro: Întâlnire
româno-germană, organizată de ADR Centru
CCI NEAMŢ
Stirilazi.ro, preluată de Stirionline24.ro, Diacaf.com: Consultarea Camerei
de Comerț și Industrie privind problematica mediului de afaceri în
realitatea comunității nemțene INDUSTRIA UȘOARĂ
CCI SUCEAVA
Crainou.ro, preluată de Ziare.com: 14 oameni de afaceri de succes din
judeţ despre „Cum îţi poţi dezvolta afacerea în 2016?”

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Controverse pe subvenţiile agricole: se egalează sau nu cu cele
primite de fermierii din Occident?
Economica.net: Vin americanii: O delegaţie oficială a agricultorilor din
SUA vine în România în iunie. Dar să vândă
Agerpres.ro: Egiptul a cumpărat 175.000 de tone de grâu din România și
Ucraina
Agerpres.ro: Supraabundența mondială de grâu va crește ca urmare a
scăderii cererii chineze susține USDA
ENERGIE
Zf.ro: Foraj Sonde Videle dă dividende cu câştig de 23%. Florin Sever
Raicu, principalul acţionar, va încasa dividende de 2,9 milioane de lei
Zf.ro: Industria oţelului din Marea Britanie, Germania şi SUA ţipă de
durere sub presiunea importurilor ieftine din China
Zf.ro: Greu de întrecut: Directorul Transgaz, 32.000 de euro net pe lună în
2015
Economica.net: Invenţie românească pentru reducerea consumului de
carburant. Corneliu Birtok Băneasa îţi prezintă inovaţia la Geneva
Economica.net: Şansele ca RCS&RDS să spargă monopolul din
distribuţia de energie sunt minime - experţi
Economica.net: Vulcan participă la o licitaţie de 160 de milioane de euro
în Kuweit
Economica.net: Romgaz vrea să preia un combinat chimic InterAgro în
contul datoriilor de 62 milioane de euro
Agerpres.ro: Lipsa acută a investițiilor în ultimii 20 de ani, cea mai mare
problemă a minelor din Valea Jiului
Capital.ro: Arabia Saudită şi Rusia au ajuns la un acord privind
îngheţarea producţiei de ţiţei

FISCALITATE
Economica.net: Evaziune de un milion de euro: percheziţii la firma
"doamnei de cupru" şi la alte societăţi comerciale
Mediafax.ro: Panama Papers: Sediul firmei de avocatură panameze
Mossack Fonseca a fost percheziţionat
Bursa.ro: "PANAMA PAPERS": Preşedintele Varela ameninţă din nou
Franţa cu represalii diplomatice
Hotnews.ro: Prima lista cuprinzand persoanele fizice cu datorii la bugetul
de stat va fi publicata in circa doua saptamani. Plafoanele au fost
majorate fata de varianta de acum doua luni a legii
GUVERN
Economica.net: Ministerul Finanţelor, singurul care a supus consultării
publice toate proiectele adoptate în ultimele 12 luni - studiu
Agerpres.ro: Dragu: Nerespectarea termenelor de reformă a achizițiilor
publice duce la suspendarea automată a plăților pe toate programele cu
finanțare europeană
Mediafax.ro: Dîncu despre scandalul legat de OUG privind salarizarea: ''A
fost un duş rece pentru noi''
INVESTIŢII
Zf.ro: Banca Transilvania a urcat în top zece cele mai mari companii din
indicele MSCI al pieţelor de frontieră, urmărit de fonduri de 12 mld. $
Zf.ro: Andreea Comşa, Premier Estate Management: Vânzările de
apartamente noi vor depăşi, în premieră, vânzările de locuinţe vechi în
Bucureşti
Zf.ro: Exuberanţa consumului a secat intrările noi de bani. Fondurile
mutuale au avut cel mai slab trimestru de subscrieri din ultimii opt ani

Zf.ro: Noua conducere germană de la Retrasib Sibiu reclamă probleme în
evidenţele contabile ale firmei şi în contractul de închiriere cu Felinvest,
firma fostului acţionar
Zf.ro: Retailul a ajuns la pragul de 3 milioane de metri pătraţi de spaţii
comerciale, iar expansiunea continuă
Zf.ro: Cora a închis magazinul online. „Îl redeschidem în câteva zile“
Zf.ro: Adriana Drumaşu, Delicious Doughnuts: „Patiseria nu este
neapărat o afacere profitabilă, dar este sustenabilă. Din 20 de oameni
intervievaţi am angajat doar doi.“
Zf.ro: România are o cotă de 14% din vânzările Coca-Cola HBC pe pieţele
emergente. Este depăşită de Rusia şi Nigeria
Mediafax.ro: Portretul robot al antreprenorului român: munceşte 10 ore
pe zi şi câştigă mai puţin de 500 de euro pe lună
Mediafax.ro: Financial Times: România, pe drumul cel bun. Stabilitatea şi
creşterea economică au atras atenţia investitorilor
Bursa.ro: OTZ închiriază 15.000 mp într-un nou depozit din CTPark
Bucharest West
Bursa.ro: Indicii BET, BETPlus şi BET Total Return au deschis în creştere
Bursa.ro: "Alibaba" investeşte un miliard de dolari în compania de ecommerce "Lazada"
Bursa.ro: "Vivendi" cumpără 15% din "Fnac"
Capital.ro: World Class continuă să se extindă în România
Capital.ro: Cora Muntean, ANCMMR: "Comercianții mici și mijlocii sunt
foarte afectați. Zilnic se închid magazine"
IT
Zf.ro: Topul celor mai populare platforme marketplace online din lume.
Chinezii de la Alibaba şi americanii de la Amazon, pe primul loc
Zf.ro: 2016, un nou an record. Vânzările de smartphone-uri au crescut cu
25% în ianuarie, la aproape 300.000 de unităţi

Zf.ro: Eugen Schwab, vicepreşedintele PAC: Ajutoarele de stat din IT&C
au inflamat artificial piaţa muncii
Economica.net: ICEEfest - Facebook, Instagram, Google, LinkedIn,
EuroNews şi alţi giganţi vor vorbi despre internet şi marketing digital
Economica.net: Tarif de vară la Uber. Compania reduce preţurile în
Bucureşti
Capital.ro: Samsung brevetează lentilele de contact inteligente
Hotnews.ro: Facebook a anuntat planurile pentru urmatorii zece ani. In
centru se afla Messenger si inteligenta artificiala
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Fiecare român a adus economiei un plus de 600 de euro în 2015
comparativ cu 2014
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Despre litere, logică şi istorie în legi şi în
discursuri publice
Bursa.ro: BLOOMBERG:Exporturile Chinei au crescut cu 18,7%, în martie
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Şeful celui mai mare fond de bani din lume nu crede că dobânzile
negative pot stimula creşterea economică
Zf.ro: Băncile sistemice cumulau la sfârşitul anului trecut peste 70% din
totalul finanţărilor atrase de pe piaţa monetară
Zf.ro: Cererea de credite de la Banca Mondială, în creştere puternică
Zf.ro: Fundaţiile băncii centrale ungare încep să dezvăluie informaţii
„confidenţiale“
Zf.ro: ARB susţine aplicarea legii privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice de la 1 iunie
Zf.ro: Deloitte: România domină piaţa transferurilor de portofolii de
credite neperformante din CEE
Zf.ro: Statul maghiar şi BERD se pregătesc să devină acţionari ai Erste
Bank Ungaria

Zf.ro: Cine ar avea cel mai mult de pierdut de pe urma Brexitului? Poate
Goldman Sachs
Zf.ro: JC Flowers a revenit pe piaţă şi se uită după Veneto Banca
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru, redactorul-Şef al ZF: De ce să mai ţii banii la
bancă cu o dobândă de 1% pe an?
Zf.ro: Topul celor mai activi giganţi bancari care vând bondurile externe
ale României
Economica.net: Astăzi se dă votul final pentru legea dării în plată!
Băncile pierd 200 de mil. euro, debitorii 2,2 mld. euro, potrivit BNR
Zf.ro: Darea în plată - Zamfir: Este o lege care va aduce echilibru în
raporturile între clienţi şi bancă
Agerpres.ro: Șeful Societe Generale dezminte implicarea băncii în
scandalul Panama Papers
Agerpres.ro: Noul guvernator al Băncii Centrale a Turciei este un
specialist în științe sociale cu experiență în finanțele islamice
Bursa.ro: ÎN PLENUL CAMEREI DEPUTAŢILOR, Legea dării în plată a fost
adoptată pe articole
Bursa.ro: AVOCATUL ADRIAN CUCULIŞ: "Justiţia emite în premieră un
cumul de decizii împotriva unei bănci"
Hotnews.ro: Cresterea exploziva a consumului bazat pe marfuri
importate a dus balanta de plati la un deficit de 337 milioane de euro
TELECOM
Zf.ro: Numărul 1 la portare de 23 de luni. RCS&RDS rămâne cel mai
puternic magnet de pe piaţa de telefonie mobilă
TURISM
Agerpres.ro: Lufthansa vrea să preia restul acțiunilor la Brussels Airlines
Bursa.ro: Aro Palace a stabilit preţul minim pentru vânzarea Cetăţii
Braşovului - 3,3 milioane de euro
CCI BRAŞOV

Allevents.in:
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Germaniei: Descoperă oportunitățile de afaceri”
CCINA CONSTANŢA
Observator.ro,

preluată

de

Ziuaconstanta.ro,

Ziare-pe-net.ro:

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotentiar al Republicii Cehe la
Bucureşti, în vizită la C.C.I.N.A. Constanţa
CCI FĂGĂRAŞ
Fagarsexpres.ro: Oportunități de investiții în Țara Făgărașului
CCI HUNEDOARA
Avantulliber.ro, preluată de Gazetadedimineata.ro: Împreună pentru
Hunedoara
CCI SIBIU
Allevents.in: Sibiu este Pro Business
ENERGIE
Economica.net: Fondul Proprietatea a cerut ca Nuclearelectrica să
acorde dividende în valoare de 92% din profit
Economica.net: Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă ar
putea scădea cu 9% în a doua jumătate a anului
Hotnews.ro: Bogdan Badea ar putea fi inlocuit in Consiliul de
Supraveghere al OMV Petrom cu Dan Manolescu, fost secretar de stat in
Ministerul Finantelor
Capital.ro: OPEC a înrăutăţit estimările privind cererea globală de ţiţei în
2016
Economica.net: Secretar de stat în Ministerul Energiei: Complexul
Energetic Oltenia a fost administrat haotic
FISCALITATE
Economica.net: Alertă de Paşte: Antifrauda a început operaţiunea
"Helios". Urmăreşte camioane şi cere bonul fiscal, de 1 mai

GUVERN
Hotnews.ro:

Finantele

evalueaza

oportunitatea

ca
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sa

se

interconecteze cu Ghiseul.ro, dar nu renunta la a dezvolta, in paralel,
propriul sistem de plata online a tuturor taxelor si impozitelor
Bursa.ro: Peste 100 de funcţionari din instituţiile de mediu protestează în
faţa Ministerului Mediului
Bursa.ro: Fiecare judeţ din România va beneficia de un punct unic de
informare
Capital.ro: Aproximativ un milion de români pot solicita pe cale
administrativă restituirea taxei auto,achitată între 2007 şi 2013
Economica.net: Guvernul retrage ordonanţa de salarizare a bugetarilor şi
va veni cu un proiect nou
Zf.ro: Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Guvernului: Discuţiile privind
salarizarea vor continua "cu sau fără Costea". Premierul i-a cerut lămuriri
Zf.ro: Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Guvernului: Legea dării în plată
nu are un caracter social atât de pronunţat pe cât ne-am fi dorit
Zf.ro: Medlife aproape să preia clinicile stomatologice DentEstet
Economica.net: Toţi miniştrii sunt în proces de evaluare – Dan Suciu
IMM
Zf.ro: OTP are 25 mil. euro de la BEI pentru finanţarea IMM-urilor
INVESTIŢII
Economica.net: S&P: Băncile de dezvoltare ar putea ajuta economia
mondială cu 1.000 de miliarde de dolari
Agerpres.ro: Investiții străine directe au scăzut la 354 milioane euro în
primele 2 luni, cu 13% sub ianuarie-februarie 2015
Bursa.ro: România, pe locul 4 în regiune în privinţa pieţei de fuziuni şi
achiziţii, în 2015

IT
Agerpres.ro: Strategiile eficiente pentru securitate cibernetică au
potențialul de a genera 5.300 de miliarde de dolari, în următorii 10 ani
Capital.ro: Samsung a vândut peste 1 milion de monitoare curbate
Ziare.com: TopImobiliare - un portal de ajutor pentru cei aflati in cautarea
unei locuinte
Zf.ro: Clickshop.ro, deţinut de Telekom, lansează un program de
loializare pentru clienţi
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: INTERVIU Butaru (ANSVSA): La nivel de țară, mâncăm
alimente sigure; față de unele state membre, controlăm mai mult în
România
Mediafax.ro: Elveţia elimină restricţiile pe piaţa muncii pentru cetăţenii
români de la 1 iunie
Capital.ro: Plângere la Comisia Europeană împotriva Aeroportului Târgu
Mureş privind acordarea de ajutor de stat
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cea mai controversată lege a trecut. Darea în plată în plată a fost
adoptată de Camera Deputaţilor cu un singur vot împotrivă
Capital.ro: EximBank îndeamnă băncile să apeleze mai mult la garanțiile
de stat
Bursa.ro: MasterCard a premiat instituţiile financiare din ţara noastră
Zf.ro: Raiffeisen Bank vrea să acorde acţionarilor dividende de 240 mil.
lei
Economica.net: Dascălu, ING: 60%, darea în plată se loveşte de CC. 40%,
intră în forma actuală, iar pagubele vor fi acoperite de la buget
Economica.net:

Băncile

cer

verificärea

Majorează BNR provizionarea creditelor?

constituţionalităţii

legii.

Mediafax.ro: Gorghiu: PNL a reuşit să promoveze darea în plată, azi mulţi
se vor proclama susţinători eterni
Zf.ro: Bancherii continuă să fie nemulţumiţi şi de noua formă a legii dării
în plată
TELECOM
Zf.ro: Fostul şef neamţ de la Telekom România a plecat la Baku,
ajungând CEO la o companie din Azerbaijan

