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CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Stirileprotv.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziareaz.ro: Idei de cadouri
pentru Paste. Ouale cu aroma de cafea, senzatia unui targ organizat in
centrul istoric din Bistrita
CCI BRAŞOV
Bizbrasov.ro, preluată de Bzb.ro, Agro-tv.ro, Ultimele-stiri.eu: În 40 de ore
poți deveni expert în accesarea de fonduri europene
Monitorulexpres.ro, preluată de Ziare.com: Finanţare de 75.000 de euro
pentru restaurante cu specific pescăresc
CCINA CONSTANŢA
Agerpres.ro, preluat de Radioconstanta.ro, Cugetliber.ro, Ziareaz.ro,
Actualitati.net, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: COMUNICAT DE PRESĂ
CCINA CONSTANŢA - Excelența Sa domnul Vladimir Valky, Ambasadorul
Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe la București, în vizită la
C.C.I.N.A. Constanța
CCI HUNEDOARA
Zvj.ro, preluată de Ziare.com, Gazetadedimineata.ro: Împreună pentru
Hunedoara

Zi-de-zi.ro,

preluată

CCI MUREŞ
de
Ziare.com,

Monitorulexpres.ro,

Mures.comisarul.ro: „Punte economică” între Mureş şi Germania de Est
CCI NEAMŢ
Mesagerulneamt.ro: Dezbaterile CCI Neamț: Firme încălecate de stat și
ajutoare sociale ca să încurajeze nemunca

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Guvernul va aloca 2,8 milioane lei, anual, pentru ca agricultorii să
înţeleagă ce vorbesc cei din UE

Zf.ro: Apicultorii vor primi 30 milioane lei pentru medicamente, mătci,
roiuri, analiza mierii şi stupi
Agerpres.ro: Irimescu (MADR): România poate exporta anual 4,5
milioane de ovine; către Iordania pot pleca un milion de oi
Agerpres.ro: Grație culturilor organice vacile din SUA sunt hrănite cu
porumb românesc
Capital.ro: Ministrul Agriculturii: România nu ar mai trebui să depindă de
exportul de cereale
ENERGIE
Zf.ro: Agonia oţelului: Tata Steel şi Thyssenkrupp vor să facă un jointventure în Europa
Zf.ro: Cel mai mare producător american de cărbune, în faliment
Zf.ro: Fondul Proprietatea cere dividende mai mari şi la Nuclearelectrica,
cu gândul la distribuţia de 540 de milioane de lei din vară
Zf.ro: Adevărata “lege” a salarizării: Fiul puternicului şef al Agenţiei de
Resurse Minerale a ajuns consilier al directorului Transgaz cu un salariu
de 2.000 de euro/lună, declaraţia lui de avere consemnând şapte maşini
şi două motociclete. Preocupările lui: bumpere-le şi circulaţia din oraş
Economica.net: Premieră: Hidroelectrica vine cu ofertă de energie
electrică pentru populaţie. Care este preţul
Economica.net: Lukoil a descoperit rezerve de 32 de miliarde de metri
cubi de gaze în sectorul românesc al Mării Negre
Economica.net: Rafinăria Petromidia va avea avea profit şi în 2016 şi va
procesa mai mult ţiţei
Economica.net: Curentul se ieftineşte cu 1 leu/MWh, de la 1 iunie
Economica.net: Croaţia reia negocierile cu MOL în dosarul INA
Hotnews.ro: Ministrul energiei a discutat cu prim-vicepresedintele
companiei ruse Lukoil despre rezervele de gaze din Marea Neagra
FISCALITATE

Hotnews.ro: Procedura de restituire a taxei de mediu platita pentru
autovehicule; daca solicitantul are datorii la Stat, mai intai i se scad
datoriile, iar banii ramasi i se vor da in cinci ani
GUVERN
Economica.net: Premierul Dacian Cioloş a înfiinţat Comitetul "Coaliţia
anti-sărăcie"
Economica.net: Guvernul nu vrea să audă despre măriri de alocaţii
pentru mame sau copii: Avem un cadru fiscal-bugetar strâns
Economica.net: Guvernul a aprobat bugetul Companiei Naţionale de
Investiţii pentru acest an - 595 de milioane de lei
IMM
Capital.ro: Propunerile de acte normative vor trebui să conţină impactul
asupra IMM-urilor pentru a fi aprobate în Guvern
INVESTIŢII
Zf.ro: Deficitul fondului de pensii a crescut cu 5 mld. lei în 2015
Zf.ro: Mega Image renunţă la conceptul AB Cool Food (produse
congelate). Este al doilea brand al grupului care dispare
Zf.ro: Generalcom plăteşte dividende de 3,2 mil. lei, cu un randament de
2,8%
Zf.ro: Raiffeisen aduce warrant-urile pe bursa de la Bucureşti
Zf.ro: Ce spun oficialii Rewe despre vânzarea XXL Mega Discount
Zf.ro: Cărtureşti va merge în mallul ParkLake cu o librărie de 500 de metri
pătraţi
Zf.ro: Fondul de investiţii Oresa Ventures îşi răscumpără afacerea La
Fântâna la zece ani după ce a vândut-o către Innova
Economica.net: RCS & RDS pregăteşte vânzarea unui pachet de până la
25% din acţiuni pe bursa de la Bucureşti
Economica.net: Patru companii se înghesuie să ofere carduri pentru noul
sistem de acces la metroul bucureştean

Bursa.ro: MacroeconomieiNS/ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ACESTUI AN,
Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor
a crescut
Bursa.ro: Irlanda a vândut obligaţiuni cu maturitate de 100 de ani, în
valoare de 100 de milioane de euro
Bursa.ro: Nemţii caută business-uri profitabile la Braşov
IT
Zf.ro: Platformele de tip marketplace vor ajunge la 40% din retailul online
în 5 ani
Zf.ro: Amazon lansează a opta generaţie de Kindle
Zf.ro: Start-up-ul Mobilender, pariul lui Antonio Eram din Mexic, evaluat
la peste 10 milioane de dolari. "Am mai ridicat un milion de dolari"
Zf.ro: În goana după creştere, compania cunoscută pentru importul
aparatelor foto Nikon se distanţează de IT. Skin Media: În trei ani,
jumătate din business va fi generat de electrocasnice şi produse de
îngrijire personală
Zf.ro: Stanciu, CEO al eMAG: Am investit 48 de milioane de euro în 2015
Zf.ro: eMAG estimează 273 de milioane de vizite pe site în 2016, o
creştere de 43% faţă de anul anterior
Economica.net: Analiză: IT-iştii, vedetele recrutărilor. Cei mai căutaţi şi
cel mai bine plătiţi specialişti din domeniu
Bursa.ro:

Infodava

implementează

soluţii

de

securitate

dedicate

protecţiei informaţiilor la Transfond
Agerpres.ro: Mai mult de jumătate dintre liderii companiilor din România
sunt prezenți pe rețelele de socializare (studiu)
Agerpres.ro: Rata malware-ului în email-uri a continuat să crească în
primele două luni (raport)
Capital.ro: Criptarea este noua armă cibernetică

LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: FMI vede un avans al PIB în 2016 de 4,2%. Economia merge ca pe
roate, dar economiştii spun că balul se va termina în 2017 şi urmează
corecţii
Zf.ro: Ungaria, bilanţul interdicţiei shopingului de duminică: eşec politic,
beneficii incerte pentru angajaţii retailerilor şi disconfort pentru
populaţie
Economica.net: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut cu
5,8%, în primele două luni din acest an
Economica.net: EXCLUSIV: Lista cu taxele de raft cerute de magazine
pentru legumele şi fructele româneşti
Bursa.ro: FMI: "Mai sunt multe de făcut pentru asigurarea stabilităţii
financiare"
Capital.ro: Polonia: Retailerii ar putea plăti taxe cuprinse între 0,4% şi
1,4% din vânzările lunare
Zf.ro:

BNR:

SISTEM BANCAR
Volatilitatea pe pieţele financiare

româneşti

a

fost

preponderent redusă în 2014 şi 2015
Zf.ro: Garanţiile imobiliare la creditele acordate în semestrul doi din 2015
depăşesc 10 mld. euro
Zf.ro: Fostul şef al BCR, Tomas Spurny, aflat la conducerea GE Money
Cehia, va coordona una dintre cele mai mari vânzări de acţiuni din
Europa Centrală din ultimii cinci ani
Zf.ro: Legea dării în plată ajunge la Curtea Constituţională. Bancherii o
atacă din nou. "Va afecta stabilitatea financiară a României."
Zf.ro: BCR a bătut palma cu acţionarii proiectului de birouri The Bridge
din zona Grozăveşti. „Sediul central va rămâne însă pe Calea Victoriei“
Zf.ro: Grecii de la Piraeus pregătesc un program de conversie a
creditelor în franci. Două treimi din cei peste 10.000 de clienţi vor fi
eligibili
Economica.net: BNR:Dacă va fi necesară închiderea ordonată a unei
bănci afectate de darea în plată, costurile se vor duce și la contribuabil

Economica.net: Băncile cer verificarea constituţionalităţii legii dării în
plată. Majorează BNR provizionarea creditelor?
Economica.net: Legea dării în plată a trecut de Parlament. Doar o decizie
a Curţii Constituţionale o poate opri de la promulgare
Bursa.ro: PARLAMENTARII AU VOTAT A DOUA OARA LEGEA DIP Piperea: "Aprobarea dării în plată, cea mai surprinzătoare formă de
democraţie"
Bursa.ro: PARLAMENTARII AU VOTAT A DOUA OARA LEGEA DIP - Lege
trecută aproape în unanimitate, 40% şanse de implementare?
Bursa.ro: UE, dispusă să extindă termenul acordat Italiei pentru vânzarea
băncilor salvate
Mediafax.ro: Asociatia Română a Băncilor, după votarea legii dării în
plată: Va avea un impact negativ asupra stabilităţii financiare
TELECOM
Zf.ro: Deutsche Telekom a schimbat şefii centrului de servicii HR din
România
Zf.ro: Nikolai Beckers, fostul şef de la Telekom a plecat CEO la un
operator de telefonie mobilă din Azerbaidjan
CCI BRAŞOV
Voceatransilvaniei.ro: Companiile germane caută oportunităţi de dezvoltare în
Braşov: „Toţi oamenii de afaceri au intenţia de a investi aici”
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Sindicatele din industria alimentară amenință cu proteste în
parcările hypermarketurilor și supermarketurilor, alături de populație
Economica.net: Sumele plătite fermierilor în contul subvenţiilor pe 2015 au
depăşit 134 de milioane de euro - Irimescu
Economica.net: Crescătorii de porci din România au pierdut într-un singur an în
jur de 40 de milioane de euro - APCPR
ENERGIE
Zf.ro: Cei 6 care controlează indirect petrolul României au câştigat 4,6 mil. euro
în 2015

Bursa.ro: Enel a cheltuit peste un milion de lei pentru protecţia berzelor între
Călăraşi – Dragalina
Zf.ro: De unde vine profitul multinaţionalelor. Italienii de la Enel lucrează cu
marje de vis în Columbia şi România, dar câştigă mai puţin „acasă“
FISCALITATE
Agerpres.ro: România a avut cea mai mare inflație anuală negativă din Uniunea
Europeană în martie
Hotnews.ro: EXCLUSIV Sute de mii de contribuabili persoane fizice din Brasov,
Suceava si Targoviste vor putea sa-si plateasca online amenzile, taxele si
impozitele locale prin Ghiseul.ro
Economica.net: Procurorul general: Nu avem un dosar privind Panama Papers
Economica.net: ANAF rambursează TVA în valoare de peste 1,3 miliarde de lei în
aprilie
GUVERN
Agerpres.ro: Cioloș: Remanierea nu e un obiectiv în sine pentru mine
Agerpres.ro: Cioloș: Săptămâna viitoare invit sindicatele la o discuție privind
salarizarea în sistemul bugetar
Capital.ro: Cioloş: Creşterea economică, pentru a fi durabilă, trebuie să se bazeze
pe investiţii şi producţie
INVESTIŢII
Capital.ro: DOCUMENT EXCLUSIV: Lovitura dată companiei Tarom chiar de
către statul român
Zf.ro: Reţeaua Regina Maria investeşte 2 mil euro într-un nou centru de
imagistică, la spitalul Euroclinic
Zf.ro: Bursele europene au deschis în scădere joi dimineaţă
Capital.ro: La sfârşitul acestei luni se publică rezultatele primelor teste de stres
pentru casele de compensare
Zf.ro: Piaţa imobiliară din Londra îşi continuă prăbuşirea
Agerpres.ro: Hans Klemm: Mi s-a cerut să mă concentrez suplimentar asupra
dimensiunii economice a parteneriatului cu România

Bursa.ro: Barrier, nouă investiţie de 7 milioane euro în ţara noastră
Economica.net: Producătorul de termopane Barrier deschide o nouă fabrică în
România, investiţie de 7 milioane de euro
Zf.ro: Acţiunile Conpet scad accelerat după ce conducerea companiei a propus
majorarea de patru ori a capitalului
Capital.ro: Ford va investi în continuare în Rusia, după ce vânzările în primul
trimestru au urcat cu 93%
Zf.ro: Orhideea-Politehnica, noul pol al dezvoltatorilor de proiecte office şi
rezidenţiale
IT
Agerpres.ro: Doar 17% dintre afaceri sunt pregătite să suțină interacțiunea cu
clienții prin intermediul dispozitivelor mobile
Capital.ro: Proiect de lege: Autorităţile publice şi localurile vor fi obligate să ofere
internet wi-fi gratuit
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Ziare.com: O alta societate de asigurari are probleme financiare - Ce masuri iau
autoritatile
Economica.net: Elevii din ani terminali ar putea beneficia de cursuri de tip
internship - proiect de lege
Zf.ro: Index alimentar ZF. Retailerii au ridicat încet preţurile la alimente în
ultimul an. Uleiul şi zahărul au creşteri de peste 20%
Capital.ro: CDR: România nu a înregistrat progrese semnificative în colectarea
separată a deşeurilor
Zf.ro: Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Credit Europe AsigurăriReasigurări de către Grupul Ergo
Economica.net: Industria agroalimentară: O scădere a preţului la raft cu 5% ar
fi de bun simţ
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Transfond a lansat serviciul de procesare a instrumentelor de debit direct
în format SEPA

Hotnews.ro: Cursul leului a trecut de 4,47/euro in prima zi dupa adoptarea darii
in plata. Randamentul obligatiunilor romanesti pe 10 ani a sarit cu 7 puncte de
baza (raport)
TURISM
Economica.net: Eurodeputaţii au adoptat instituirea registrului european cu
numele pasagerilor
Bursa.ro: AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ, În top 3 al
aeroporturilor europene cu cea mai mare creştere a traficului aerian

