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CCIR
Zf.ro, preluată de Banisiafaceri.ro, Efin.ro, Sursazilei.ro, Revistapresei.eu,
Ziar.com,

Ziare.www.ro,

Ziarelive.ro,

News.ournet.ro,

Remembertoday.ro,

Cronicavip.ro, Revistapresei.com, Ziareonlien.com, Ziare-pe-net.ro, Diacaf.com,
I-ziare.ro, Index-stiri.ro: Camera de Comerţ şi Industrie reuneşte pe 17 mai
mediul de business şi reprezentanţi ai Guvernului
Capital.ro: Această ţară europeană vrea să atragă investitori din România cu
subvenţii şi nivel scăzut de taxare
Capital.ro,

preluată

de

Bizlawyer.ro,

Evz.ro,

Allbiz.ro,

Findnews.ro,

Revistapresei.eu, Ziar.com, Newslist.ro, Ziarelive.ro, Discard.ro, Ziare-pe-net.ro,
Ultimele-stiri.eu,

News.portal-start.com,

Press-mania.ro,

Index-stiri.ro,

Ziare.www.ro: Noi oportunităţi de investiţii în Macedonia
Evz.ro,

preluată

de

Ziar.com,

Ziareaz.ro,

Discard.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Infoziare.ro, Palo.ro, Findnews.ro, Ziare.www.ro, News.yam.ro, Antena.ro:
CCIR: România și Macedonia pot colabora în domeniul gazelor naturale
Goldfmromania.ro, preluată de Argument-cs.ro, Ziar.com: InfoBulletin Mediatizarea ofertei de afaceri româneşti pe piaţa externă
MIHAI DARABAN
E-reporter.ro, preluată de Cugetliber.ro, Actualitati.net, Indexconstanta.ro,
Index-stiri.ro, Ziare-pe-net.ro, I-ziare.ro, Stiri-live.ro, Ultimele-stiri.eu: Mihai
Daraban susţine un curs festiv la Universitatea Andrei Şaguna
ELENA BĂSESCU
Antena3.ro, Ro.newshub.org, News.ournet.ro, 1001-stiri.pro: News Magazine:
Elena Băsescu are cel mai mic salariu din viața ei, după 10 ani de experiență în
CV
CCIA ARAD

Vestic.ro, preluată de Actualitati-arad.ro, Live-arad.ro, Ziare-pe-net.ro, Stirilive.ro, Ultimele-stiri.eu: Seminarul “Preţurile de transfer - de la opţional la
obligatoriu” la CCIA Arad
CCI ARGEȘ
Antenasatelor.ro: Târgul "Agro Pitești", la final
C.C.I.A. BRAILA
http://www.cciabr.ro/pages/targuri-si-expozitii/targuri-si-expozitii-proprii/salonul-autopro.php: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila organizeaza in
perioada 26-29 mai 2016 Editia a XVII-a a Salonului AUTO PRO

CCINA CONSTANȚA
Cugetiber.ro, preluată de Infopress.tv, Actualitati.net, Ziareaz.ro, I-ziare.ro,
Index-stiri.ro: Curs de perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice
Cugetliber.ro, preluată de Ziare.com: CJC, vot de aderare la Asociaţia INOMAR
CLUSTER. Mediul de afaceri de pe litoral îşi strânge forţele
Radioconstanta.ro: Târgul TINIMTEX revine la Constanța
CCI MARAMUREȘ
Agerpres.ro, preluată de Sighet247.ro, : Comunicat de presă - IPJ Maramureș
Jurnalulmm.ro, preluată de Adpres.ro, Actualmm.ro, Ziar.com, Index-stiri.ro, Iziare.ro, Ziare.com: ”Micii antreprenori” maramureșeni au fost premiați vineri,
la Centrul de Instruire și Marketing!
CCI NEAMȚ
Startupcafe.ro: Afaceri.ro Piatra Neamt, 19 mai 2016: New Media & Online
Marketing. Cum sa scrii un plan de afaceri
CCIA TIMIȘ
Ziare.com: Doi oameni de afaceri cercetati in acelasi dosar, implicati in doua
accidente rutiere diferite

CAMERA DE COMERȚ ROMÂNIA-ISRAEL
Evz.ro, preluată de Amosnews.ro, Mediafax.ro, Diacaf.com: Oaspeţii de onoare ai
Bookfest 2016, gânduri înainte de sosirea la București

CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Allevents.in: Masa rotunda: Germans and French meet Brasov
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Cea mai mare finanţare din agrobusiness: traderul de cereale Nidera
împrumută 110 mil. dolari de la Raiffeisen, UniCredit şi ING
Zf.ro: Daniel Guzu face agricultură pe 250 de hectare în Vrancea şi a intrat în
luptă cu Heineken pe piaţa de cidru. "Aveam ce ne trebuie, şi tehnologie şi
materie primă. Urmează să intrăm şi în supermarketuri"
Economica.net: Primăvara ploioasă anunţă cel mai bun an agricol al României
din ultimul deceniu - studiu
Zf.ro: Achim Irimescu: Banii pe înverzire vor ajunge mai rapid la fermieri;
procedurile sunt deja scurtate
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii vrea să verifice modul în care "suntem
invadați" de cantități semnificative de lapte din UE
Capital.ro: Irimescu: În scurt timp vom obţine protecţie europeană pentru
Caşcavalul din Săveni şi Cârnaţii de Pleşcoi
Zf.ro: Studiu Dekalb: 2016 ar putea fi cel mai bun an pentru agricultură din
ultimul deceniu
ENERGIE
Zf.ro: Rompetrol Well Services are o cifră de afaceri mai mică cu 53,77% în
primul trimestru din 2016 faţă de aceeaşi perioadă din 2015
Zf.ro: Cel mai bun an de la intrarea în România. Linde Gaz, business de 120 de
mil. euro şi creşteri de 20% pe aparatura pentru pacienţii cu probleme
respiratorii

Zf.ro: Cea mai mare rafinărie din România “zburdă” pe fondul barilului ieftin:
Petromidia face sub sechestru un profit de 165 mil. lei la trei luni
Zf.ro: Germania produce atât de multă energie regenerabilă încât a ajuns să-şi
plătească cetăţenii să consume
Zf.ro: Romgaz a raportat profit de 490 mil. lei în T1, mai mic cu 13% din cauza
diminuării cererii interne de gaze
Zf.ro: Nuclearelectrica a făcut profit mai mare cu 89% în T1
Zf.ro: Cel mai mare trader privat de energie a trimis curent de peste 30 mil. euro
în regiune şi speră într-o creştere de aproape 10 ori a profitului
Agerpres.ro: Producția de cărbune a scăzut cu 7,6% în primul trimestru;
importurile s-au redus 15,8%
Bursa.ro: ELECTRICA: "SELECŢIA CEO-ULUI SE DESFĂŞOARĂ PRINTRUN PROCES DE HEADHUNTING"
Surse: "George Cristodorescu şi Răzvan Nicolescu se bat pentru şefia Electrica"
Bursa.ro: FONDUL PROPRIETATEA SARE ÎN APĂRAREA CEO-ULUI
INTERIMAR, ANCHETAT DE PROCURORI - Greg Konieczny: "Laurenţiu
Ciobotărică - singurul director care a avut rezultate tangibile la CE Oltenia"
Bursa.ro: ODATĂ CU SEMNAREA VÂNZĂRII, RAFO Oneşti şi-a cerut
falimentul
Zf.ro: Alro Slatina, profit în creştere şi cifră de afaceri în scădere cu circa 6% în
T1
FISCALITATE
Zf.ro: Reducerea TVA a fost cea mai bună măsură fiscală din 2015. „Acum
aşteptăm taxe mai mici pe muncă“
Economica.net: Dai casa înapoi băncii, statul câştigă: ar putea încasa 28 de
milioane de euro de pe urma impozitării dării în plată
Economica.net: Facebook şi Google investigaţi de Fiscul românesc
GUVERN

Economica.net: România a pierdut aproape două miliarde de euro din cauza
proastei gestionări a fondurilor europene - Irimescu
Economica.net: Premierul discută cu miniştrii Muncii şi Finanţelor pe marginea
noii legi a salarizării bugetarilor - surse
Agerpres.ro: MFE deschide pe platforma MySMIS două apeluri POCU pentru
proiecte integrate anti-sărăcie
INVESTIȚII
Zf.ro: Investiţiile străine au fost de 775 mil. euro în T1, nivel insuficient pentru a
ridica economia
Zf.ro: ZF Antreprenorii României: În lipsa infrastructurii care să aducă
investitori străini, dezvoltarea economiei Moldovei este pe umerii capitalului
privat românesc
Zf.ro: Grupul polonez answear.com vrea să ajungă în top trei retaileri de modă
din România
Zf.ro: Harta comerţului modern, imaginea clară a dezvoltării economice.
Bucureştiul şi cele mai importante patru judeţe au jumătate din numărul de
magazine
Zf.ro: Proprietarul BSB mai aduce un brand de modă. „Retailul de fashion din
România este cel mai dinamic din Balcani“
Zf.ro: Doi fraţi din Dâmboviţa au ajuns la 100.000 de lei din producţia de sucuri
naturale
Zf.ro: Supermarketurile mătură tot în cale: Doar anul trecut au dispărut 4.000 de
chioşcuri, în principal din zonele dezvoltate ale ţării
Zf.ro: Fashion „made in Poland“. Retailul de modă polonez prinde tot mai mult
contur cu 160 de magazine şi afaceri de zeci de milioane de euro
Zf.ro: Braiconf Brăila, profit cu 70% mai mare în T1 2016
Zf.ro: Peek & Cloppenburg îşi încetineşte avântul. Cu un magazin nou, afacerile
cresc cu 5,5%
Zf.ro: Producătorul de pâine Titan a revenit pe profit în 2015

Zf.ro: Şeful Coca-Cola: Vom continua să creştem businessul în următorii ani. Ne
concentrăm pe piaţa internă, dar şi pe exporturi
Zf.ro: GTC vrea să vândă mallurile Galleria din Arad şi Piatra-Neamţ
Economica.net: Banca Transilvania, Fondul Proprietatea şi Transgaz, cele mai
tranzacţionate titluri pe bursă, în ultima săptămână
Economica.net: Creştere de vânzări de 10% în primele patru luni pentru STIHL
România
Agerpres.ro: Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 6,9%, în
primul trimestru
Agerpres.ro: Grupul Volkswagen dat în judecată de cel mai mare fond suveran
din lume (presa)
Agerpres.ro: INTERVIU Nicolae Bărbieru (ANAR): Aproximativ 357 de zone din
România prezintă un risc semnificativ de inundații
Capital.ro: Therme Bucureşti va deschide primul observator privat din România
Bursa.ro: DUPĂ CE UNII INVESTITORI AU SEMNALAT SUSPICIUNI DE
"INSIDER TRADING" ÎN CAZUL VÂNZĂRILOR DE ACŢIUNI ROMGAZ
Greg Konieczny spune că FP nu a tranzacţionat pe bază de informaţii privilegiate
Bursa.ro: ÎN PRIMUL TRIMESTRU, Fondul Proprietatea - pierdere neauditată
de 585,6 milioane lei
Bursa.ro: ŞI-A LANSAT NOUA STRATEGIE, Euronext caută oportunităţi de
fuziune
Bursa.ro: Investiţie de 50 milioane euro, într-o fabrică de componente
aerospaţiale, la Satu Mare
Bursa.ro: Gabriel Aldea, Intercapital Invest:"Aproape jumătate din valoarea
tranzacţiilor cu acţiuni, realizată cu titluri TLV"
IT
Zf.ro: ZF Mobilio ’16: Preşedintele ANCOM Cătălin Marinescu va prezenta
evoluţia pieţei de telefonie mobilă în al doilea semestru din 2015

Zf.ro: ZF Mobilio ’16: Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei,
despre impactul echipamentelor şi tehnologiilor mobile asupra competiţiei pe
piaţa din România
Zf.ro: ZF Mobilio ‘16: Aurel Neţin - Lenovo, Adrian Floarea - certSIGN, Ionuţ
Grossu - Service-Return.Com şi Lucian Peticilă - Allview, despre echipamentele şi
tehnologiile mobile în business
Zf.ro: ZF Mobilio ’16: Chiar au şanse smart-city-urile în România? O discuţie cu
Dorin Pena - Cisco, Răzvan Ionescu - Telekom, Cristian Paţachia - Orange, Ionuţ
Cotoi - DeviceHub.net şi Silviu Bulzan - Philips
Zf.ro: Life is Hard şi-a majorat capitalul cu 700.000 de lei
Zf.ro: Afacerile distribuitorului IT&C local Fit Distribution au scăzut cu 40% în
2015, la 43 mil. lei
Zf.ro: Altex trece sigur de 500 mil. euro în 2016, spune Dan Ostahie
Zf.ro: Azi, ZF Mobilio ’16: 21 de speakeri, despre impactul echipamentelor şi
tehnologiilor mobile în business
Economica.net: Netflix deschide ICEEfest 2016 cu prima sa prezentare în estul
Europei
Economica.net: Serviciile către companii au crescut în martie cu 7,4%, cea mai
mare cerere a fost pentru transport şi comunicaţii
Capital.ro: Internet gratuit în trenurile către Constanța
Capital.ro: Transfond: Facturarea electronică reduce costurile cu 50%
Bursa.ro: KYRIACOS SABATAKAKIS, ACCENTURE: "Competiţie mare
privind angajaţii specializaţi în IT"
Zf.ro: Ileana Chermenschi, GfK România: Smartphone-ul va deveni principalul
device de pe care se vor conecta românii
Zf.ro: Valeriu Nistor, Vodafone: Distribuţia şi serviciile bancare adoptă cel rapid
soluţiile combinate IT&C
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: BNR se dezice de această creştere economică a României, cea mai mare din
Europa: este dopată. Ministrul finanţelor: este sustenabilă

Zf.ro: România merge contra curentului est-european cu cea mai mare creştere
economică din UE. Vecinele Polonia şi Ungaria au dat înapoi
Agerpres.ro: ANSVSA va demara luni un Plan național de control pentru
depistarea E-coli în carne și lapte
Agerpres.ro: Baciu (MECRMA): Ministerul ia măsuri privind întărirea rolului
statului ca acționar care sprijină managementul companiilor
Zf.ro: Comercianţii cu cifra de afaceri de peste 10.000 de euro pe an vor fi
obligaţi să accepte plata cu cardul
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Analiştii se aşteaptă ca euro să crească la 4,515 lei
Zf.ro: Cioloş se întâlneşte vineri cu guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei
Zf.ro: Băncile în noua lume întoarsă pe dos a dobânzilor negative: vom plăti
dobânzi debitorilor când o zbura porcu’
Zf.ro: Cel mai influent comentator din Marea Britanie spune că Germania este
cea mai mare problemă a zonei euro
Zf.ro: Scăderea provizioanelor i-a lăsat OTP Bank un profit de 8,8 mil. lei în T1
2016, în creştere cu 50%. Veniturile totale ale băncii au scăzut însă cu 6%
Zf.ro: Toate băncile din top 10 au majorat avansul la ipotecare ca reacţie la darea
în plată
Zf.ro: Planuri pentru Europa Centrală şi de Est până în 2018. UniCredit vrea să
majoreze creditarea în regiune cu 20% şi să ajungă la 24 de milioane de clienţi
Zf.ro: BRD recrutează un om-cheie de la rivalii Erste-BCR
Economica.net: Avansul de 15% la creditul pentru casă nu a dispărut. Băncile
încă dau împrumuturi accesibile pentru unele locuinţe noi
Zf.ro: 13 MAI - PRIMELE SUTE DE NOTIFICĂRI, Legea dării în plată le ia
pâinea de la gură recuperatorilor
Bursa.ro: CUM AU ÎNŢELES BĂNCILE SĂ-ŞI EDUCE CLIENŢII, "Iubi" de la
ING şi "Miau" de la BRD promovează creditele rapide
Zf.ro: Luc Beiso a preluat functia de CEO al Credit Agricole Bank Romania

TELECOM
Zf.ro: Patru dintre cei mai puternici directori din telecom, LA ZF MOBILIO ’16
Ovidiu Ghiman - Telekom, Florin Popa - Orange, Valeriu Nistor - Vodafone şi
Ovidiu Bejan - Digi Mobil, despre gradul de echipare al companiilor cu
tehnologie şi soluţiile de creştere pe care le oferă operatorii pentru mediul de
business
Zf.ro: Vodafone Shared Services România şi-a majorat afacerile de 7 ori în 2015,
iar profitul a ajuns la 1 mil. euro
Zf.ro: Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM: În 2015 piaţa de mobile a
crescut din toate punctele: număr de utilizatori, intensitate, cifră de afaceri. Este
o creştere accelerată a serviciilor 4G, de 243%
TURISM
Agerpres.ro: Șeful ANAR: Proiectul de extindere a plajelor de pe litoralul
românesc se va finaliza în totalitate până la sfârșitul lunii iunie
CCINA CONSTANȚA
Radioconstanta.ro: Camera de Comerț din Constanța critică decizia
Consiliului Județean de majorare a tarifelor pentru utilizarea Pavilionului
Expozițional
Ziuaconstanta.ro, preluată de Constanta.comisarul.ro, Ziare-pe-net.ro,
Ziarelive.ro, Presaonline.com: CCINA Constanţa dă startul Târgului
TINIMTEX, ajuns la o nouă ediţie

AGRICULTURĂ
Economica.net: Cartofii noi româneşti ajung şi la 7 lei/kg în magazine,
deşi producătorii îi vând cu 1,8 lei - producători
Mediafax.ro: Camelia Şucu: Agricultura performantă întârzie să apară
pentru că stăm la "mila Domnului"

Mediafax.ro: HARTA Online a Fermelor Româneşti: De unde poţi mânca
bio, direct de la producător
ENERGIE
Economica.net: Oil Terminal a încheiat primul trimestru cu un profit net
în creştere cu 8,5%
Economica.net: Transenergo, RWE şi Lukoil, în topul firmelor cu restanţe
la achiziţia certificatelor verzi
Agerpres.ro: Producătorii de energie regenerabilă au ajuns la o putere de
5.163 de MW la finele lunii martie 2016
FISCALITATE
Economica.net: Patru din şase români nu direcţionează cei 2% din
impozitul pe venit, banii rămân în visteria statului - ONG
GUVERN
Mediafax.ro: Cioloş s-a întâlnit cu miniştrii Muncii şi Finanţelor pe tema
OUG privind salarizarea
Agerpres.ro: Victor Grigorescu: Salut controlul Curții de Conturi de la
Ministerul Energiei
Ziare.com: Hexi Pharma a primit fonduri europene pentru modernizare si
extindere - cum comenteaza ministrul MFE
Agerpres.ro: MFP a publicat execuția bugetară a ordonatorilor principali
de

credite

la

30

aprilie

2016

pe

platforma

www.transparenta-

bugetara.gov.ro
Agerpres.ro: Necula (MFE): 160.000 de persoane nu au acte de identitate
în România
IMM

Zf.ro: Valentin Popoviciu, RCS&RDS: În următorii 3-5 ani, IMM-urile se
vor orienta spre serviciile software, vom vedea o decolare a soluţiilor
software
INVESTIȚII
Zf.ro: Menatwork a avut afaceri de 4 mil. euro anul trecut din vânzările de
aparate de iluminat
Zf.ro: Cemacon a avut vânzări de 11 mil. lei în primele trei luni din 2016
Economica.net: Vânzările H&M au crescut cu doar 5% în aprilie, fiind
afectate de vremea nefavorabilă
Capital.ro: Dezvoltatorul Cosmopolis nu şi-a plătit datoriile către
Inspectoratul de Stat în Construcţii timp de 5 ani
Mediafax.ro: Expert în comerţ exterior: Producătorii români nu au cultura
asocierii
Economica.net: Firmele româneşti care investesc în Kazahstan sunt
scutite de impozitul pe profit timp de 10 ani
Economica.net: Philips vinde o participaţie de 25% în divizia de corpuri
de iluminat, pentru 694 milioane de euro
Economica.net: Ryanair îşi va reduce investiţiile în Marea Britanie în
cazul unui Brexit
Zf.ro: Cel mai cunoscut investitor din America încearcă să salveze Apple
de o criză de încredere: În T1 a cumpărat acţiuni de un miliard de dolari

IT
Zf.ro: Adrian Floarea, CEO certSIGN: Tot mai multe companii sunt
interesate de ”go paperless”. Anul acesta vom creşte cel mai mult pe
partea de securizare a dispozitivelor mobile
Zf.ro: Florin Popa, Orange: În companiile mici penetrarea de internet
mobil este de 50%. La companiile mari putem vedea şi peste 80%

Zf.ro: Ovidiu Ghiman, Telekom: Companiile înţeleg că trebuie să facă
business din ce în ce mai inteligent
Zf.ro: Aurel Neţin, Director & Country General Manager Lenovo Romania:
Sunt mai multe conexiuni mobile la Internet decât la electricitate sau
conturi bancare
Mediafax.ro: Fortinet: Atacurile cibernetice cresc anual cu 45%
Hotnews.ro: De ce crede Microsoft ca in viitor vom putea accesa aproape
orice servicii folosind inteligenta artificiala si o interfata conversationala
Zf.ro: Ionuţ Grossu, Service-Return.Com: Companiile încep să caute
beneficiile personalizate de service
Zf.ro: Lucian Peticilă, Allview: Estimăm o creştere de 10% a vânzărilor
Capital.ro: eMAG recrutează interni pentru 6 departamente
Zf.ro: Cristina Popa, Fashion Days: 20% dintre comenzile Fashion Days
de anul acesta au fost achitate cu cardul
Zf.ro: Felix Crişan, NETOPIA: În România, 30% dintre tranzacţiile făcute
cu cardul sunt de pe dispozitive mobile
Zf.ro: Mihai Pătraşcu, CEO evoMAG.ro: Coşul nostru mediu este undeva
la 800-850 de lei
Zf.ro: Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei: Piaţa se
dinamizează, se erodează poziţiile puternice pe care le au în piaţă unele
companii, creşte concurenţa, creşte comerţul online. Mi-aş dori foarte
mult să văd sistemele de plăţi avansând
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Consiliul Concurenţei cere eliminarea onorariilor minime
pentru avocaţi din proiectul de modificare a legii avocaturii

Zf.ro: Opinie iulian anghel, editor zf: Nu este suficient să spui că
„educaţia este o prioritate la rectificare”. Fără 10% din PIB pentru
educaţie, România va muri în 10-20 de ani
SISTEM BANCAR
Economica.net: MasterCard oferă derogare de la plata costurilor aferente
serviciului de cash-back până la finele anului
Hotnews.ro: Cand devine rentabil un bancomat? Sunt bancile pregatite
sa faca fata inovatiilor in materie de transfer de bani propuse de
Facebook, Google, Amazon, Paypal, Apple, sau Square?
Zf.ro: UniCredit Leasing a încheiat primul trimestru cu un profit net
consolidat de 2,1 mil.euro, în creştere cu 37%
Hotnews.ro: Unicredit avea depuse 6 notificari de dare in plata pana luni
la ora 14
Economica.net: Iniţiatorul legii dării în plată sapă la temelia BNR. Iniţiază
un proiect de lege petru modificarea statutului
Capital.ro: Carpatica a crescut avansul la creditele ipotecare la 28% din
cauza legii dării în plată
Economica.net: UniCredit Bank şi Banca Carpatica au majorat avansul la
creditele pentru locuinţe
Hotnews.ro: Zamfir vs Isarescu. Zamfir: Conducerea BNR trebuie sa
poata fi trasa la raspundere. Vasilescu (BNR): Initiativa este doar una
dintre cele care citesc incorect Statutului BNR

