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CCIR
Bursa.ro, preluată de Stiri-presa-online.ro, Ziareonline.com, Revista-presei.com,
Stiri-live.ro, Ziare-pe-net.ro, ZIareaz.ro, Allbiz.ro, Saptamana.com: Costin Borc
participă astăzi la întrunirea Comitetului Naţional ICC România
Antena3.ro: Alessandra Stoicescu: Lansăm campania video Români care dezvoltă
România. Sunt poveștile unor oameni de afaceri care nu se laudă, ci construiesc!

CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Constanţa găzduieşte trei evenimente expoziţionale naţionale şi
international
Romanialibera.ro, preluată de Revistapresei.eu: Pavilionul Expozițional din
Mamaia, o clădire care încă naște dispute
Replicaonline.ro: Organizator, CCINA - Târgurile Tinimtex, Expoagroutil și
Black Sea Ports & Shipping vin la Constanța

CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Agerpres.ro, preluată de Capital.ro, 7est.ro, Pfinance.ro, Newslist.ro, Ziare-penet.ro,

Ziarelive.ro,

Ziar.com,

News.ournet.com,

Diacaf.com:

MDRAP:

Companiile bavareze, interesate de investiții în proiectele de dezvoltare regională
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Unisem Bucureşti a trecut pe profit de 1 mil. lei în T1, de la pierderi de
500.000 de lei
Zf.ro: Subvenţiile, cheltuite degeaba: România a pierdut 800.000 de bovine după
aderarea la Uniunea Europeană. La ovine este însă a patra forţă din UE

ENERGIE
Zf.ro: Goldman Sachs, cea mai puternică bancă americană, a aruncat în sus
preţurile petrolului
Zf.ro: Complexul Energetic Hunedoara a obţinut suspendarea executării silite
Zf.ro: Alro Slatina, afaceri în scădere în T1, dar profit în creştere din diferenţe de
curs
Zf.ro: Electrica, profit de 142 mil. lei în T1, mai mare cu 12%
Zf.ro: Unul dintre intermediarii care aduc gazul rusesc în România îşi plăteşte
angajaţii cu peste 8.000 de lei lunar
FISCALITATE
Zf.ro: Cum se impozitează locuinţele date în plată. Ministerul Finanţelor face
clarificări
Zf.ro: Avocatul Piperea, răspuns la clarificarea Finanţelor cu privire la impozitul
locuinţei dat în plată: “O să-şi pună în cap zeci de mii de persoane”
Zf.ro: Ministerul Finanţelor face clarificări: Impozitul la darea în plată se
calculează la valoarea debitului
INVESTIȚII
Zf.ro: Investitorii şi autorităţile din Europa avertizează că dobânzile mici pun în
pericol pensiile
Zf.ro: Şah la Dedeman- Leroy Merlin deschide în coasta retailerului român
Zf.ro: Fostul importator Honda a investit un milion de euro într-un centru auto
pentru Citroën şi Suzuki
Zf.ro: Grupul Stihl are 5 mil. euro pentru investiţii în magazine care
comercializează brandurile de motounelte ale companiei
Zf.ro: Acţionarii Coca-Cola: Sunt cinci trimestre consecutive de când înregistrăm
creşteri în România
Zf.ro: Speidel, un grup german cu istorie de 50 de ani produce cu 500 de angajaţi
din România şi Ungaria lenjerie pentru pieţele din Vest

Zf.ro: Şeful magazinelor Profi: Ne-am bugetat să creştem cu 40%, la fel ca în
2015
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF: În piaţa de asigurări trebuie să ne ferim
de creşteri artificiale sau manipulate
Zf.ro: Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF: Tariful la RCA nu va mai creşte. Nu mai
există argumente pentru majorare
Zf.ro: ANSVSA: Amenzile pentru nerespectarea siguranţei alimentare vor creşte
progresiv. Şeful ANSVSA: Lumea a început să se obişnuiască să greşească şi zice:
Am greşit. Cât e amenda? Nu-i nicio problemă, banii ăştia îi fac în două luni
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca centrală a Turciei, singura care-şi face acţionarii privaţi să plângă
Zf.ro: Deputatul Daniel Zamfir, PNL, vrea anularea imunităţii membrilor
consiliului de administraţie al BNR
Zf.ro: Cine este olandezul din spatele International Insurance Consortium (IIC),
fondul de investiţii care vrea să cumpere Carpatica Asig
Zf.ro: Piraeus cere avans de 40% clienţilor care vor credite imobiliare în lei sau
euro
Zf.ro: UniCredit Leasing a finanţat bunuri de peste 95 mil. euro în T1 2016
Zf.ro: FMI a găsit soluţia pentru salvarea Greciei: iertarea de dobândă la bailout
până în 2040
MIHAI DARABAN
Jurnalul.ro, preluată de Revistapresei.eu: Viceprim-ministrul Costin Borc
și Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Dragoş
DOROŞ participă joi, 19 mai 2016, la prima ediție a forumului Capitalului
Românesc
Evz.ro, preluată de Capital.ro: Daraban, CCIR: Comerţul exterior al
României trebuie să iasă din graniţele UE
CCIR

Agerpres.ro, preluată de Romaniatv.net. Capital.ro, Replicaonline.ro,
Ziar.com,

Discard.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Ziarelive.ro,

Romania-

shafaqna.com, Newlist.ro : Consilier prezidențial: România va fi, în 2016,
pe podiumul creșterii economice în Uniunea Europeană, datorită
consumului
Agerpres.ro,

preluată

de

Bizlawyer.ro,

Revistapresei.eu,

I-ziare.ro,

Diacaf.com: Borc: Cea mai mare parte a exporturilor sunt ale
multinaţionalelor. Favorizăm, fără să vrem, capitalul străin
Agerpres.ro,

Romania.shafqna.com,

Ziare-pe-net.ro,

Infoziare.ro,

Ultimele-stiri.eu, I-ziare.ro: Lazăr Comănescu: Revigorarea Comitetului
Național ICC România deschide noi oportunități de participare la fluxurile
economice internaționale
CCIA ARAD
Specialarad.ro: CCIA Arad organizează cursuri acreditate: arhivar și
contabil
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro: Programul “Casa Verde” va fi relansat într-un nou concept
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Fermierul-olteniei.ro: Ministrul Agriculturii a participat la „Conferințele
AGROstandard”
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro: Tot ce-ti trebuie pentru casa ta, la Centrul de Afaceri
al CCIA Timis. UNIVERSUL CASEI TALE & Expo Mobila isi deschid
portile, la final de saptamana
ENERGIE

Bursa.ro: CEL MAI RIDICAT NIVEL DIN ULTIMELE ŞASE LUNI: Preţul
ţiţeiului se apropie de 50 de dolari/baril
Ziare.com: Cea mai mare ferma de eoliene plutitoare din lume se
construieste in Europa
Ziare.com: Disparitia celui mai mare cartel din industria petroliera e o
veste foarte proasta pentru Rusia
Economica.net: Comisia Europeană vrea să promoveze energia atomică Der Spiegel
Hotnews.ro: ANALIZA Transgaz percepe tarife nejustificat de mari. Banii
merg spre actionarii companiei si nu spre investitiile necesare in
infrastructura imbatranita
Bursa.ro: ELCEN:La 30 aprilie, RADET înregistra creanţe de 3,64 miliarde
lei către companie
FISCALITATE
Economica.net: Doroş, ANAF: În primele 4 luni, am încasat cu 1,6
miliarde de lei mai mult decât în ianuarie-aprilie 2015
Economica.net: Bilanţul Finanţelor la jumătatea mandatului: Repetenţi la
scopul de bază - colectarea taxelor, premianţi la transparenţă
Hotnews.ro: Simplificarea formularului 088. Nu mai sunt 20 de intrebari,
sunt 17
Ziare.com: Declaratia importanta ce trebuie completata pana la 25 mai Vei redirectiona 2% din impozit?
Zf.ro: Opinie - Radu Georgescu, CFO Network: Impozitul pentru darea în
plată – o lege lipsită de logică, inclusiv de logică fiscală
GUVERN
Agerpres.ro: Dragu (MFP): Vocea țărilor în care BERD își desfășoară
activitatea ar trebui să cântărească mai mult în deciziile băncii
Capital.ro: Program pentru studenții care vor să se facă antreprenori

Economica.net: Ministerul Finanţelor a împrumutat, marţi, 45 de milioane
de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de luni
Hotnews.ro: Noile salarii ale bugetarilor: Ministrul Muncii prezinta astazi
de la ora 19.00 proiectul adoptat de Guvern
IMM
Agerpres.ro: Jianu (CNIPMMR): Insolvențele sunt în scădere, însă
radierile și dizolvările au crescut cu aproape 100%, ceea ce ar trebui să
ne îngrijoreze
INVESTIȚII
Economica.net: Piaţa fondurilor de investiţii distribuite în România a
rămas la valoarea de 21 miliarde lei, în aprilie
Economica.net: Cemacon: Veniturile operaţionale nete au crescut cu
22% în T1 2016, faţă de T1 2015
Bursa.ro: CEZAR TOMESCU, PROFESOR ŞI CRESCĂTOR DE PĂUNI,
DESPRE AFACERE ŞI, MAI ALES, PASIUNE: "S-ar putea să fii dezamăgit,
dacă vrei să creşti păuni doar pentru profit"
Bursa.ro: Piaţa, dominată de "deal"-ul de 38 milioane lei cu acţiuni
"Fondul Proprietatea"
Agerpres.ro: Activele nete ale fondurilor deschise locale de investiții au
rămas la valoarea de 21 de miliarde de lei, în aprilie
Capital.ro: Proprietarul farmaciilor Dona a făcut o injecţie de 3,3 mil. euro
companiei sale
Capital.ro: Este liderul pieţei de aer condiţionat de România, dar probabil
nu ai auzit niciodată de această firmă
Economica.net: Klemm: Pentru a atrage investiţii, România trebuie să
aibă un cadru fiscal, politic şi economic stabil şi predictibil
Economica.net: Cășuneanu blochează din nou proiectul Pasajului
Domnești. A depus o nouă contestaţie

IT
Zf.ro: Silviu Bulzan, Philips Lighting: Soluţiile smart city au fost
implementate mai întâi de administraţiile locale
Zf.ro: Răzvan Ionescu, Telekom România: Smart City reprezintă modul în
care tehnologia uneşte oamenii cu autorităţile locale
Zf.ro: Dorin Pena, Cisco România: Un oraş inteligent este un oraş care
foloseşte tehnologia pentru a avea un trafic mai bun, aer mai curat şi
zone mai sigure
Zf.ro: Cristian Paţachia, Orange România: Există deschidere din partea
autorităţilor pentru proiectele Smart City
Zf.ro: Platforma „MySMIS” în valoare de 350 mil. euro, deschisă oficial de
Ministerul Finanţelor
Zf.ro: Revoluţia smartphone: Telefoanele inteligente vor transforma
modul de a face business
Economica.net: Până la sfârşitul lunii noiembrie, se vor finaliza lucrările
în 700 de localităţi, în proiectul Ro-Net - Bostan
Capital.ro: Vânzările globale de dispozitive wearable au crescut cu peste
60% în primul trimestru
Capital.ro: CFR Călători ar putea lansa la începutul lunii iulie licitaţia
pentru achiziţionarea echipamentului de e-ticketing
Hotnews.ro: Bitdefender a descoperit o amenintare informatica ce a
infectat un milion de calculatoare
Capital.ro: Raport Deloitte: Care este primul lucru pe care îl fac oamenii
dimineaţa
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Adrian Codârlaşu, CFA România: Creşterea PIB-ului cu 3,5-4% în
acest an poate să nu fie o veste bună. Economia se supraîncălzeşte
Capital.ro: Daniel Dăianu: condiţiile din economia mondială sunt extrem
de neobişnuite, ceea ce produce confuzie
Capital.ro: Amenzi de peste 430.000 de euro pentru munca la negru

SISTEM BANCAR
Economica.net: Banca Popolare şi BPM vor concedia 1.800 de angajaţi şi
vor închide 335 de sucursale până în 2020
Economica.net: Cât costă darea în plată a unui credit ipotecar. Notar,
intabulare şi impozitul către stat
Bursa.ro: Problemele Deutsche Bank sunt insurmontabile?
Bursa.ro: CENTRUL PENTRU SOLUŢIONAREA LITIGIILOR BANCARE A
SCHIMBAT REGULILE DUPĂ CE A ÎNCEPUT SĂ FUNCŢIONEZE:
Consumatorii bancari nu-şi mai pot alege singuri conciliatorii
Agerpres.ro: Grecia: KKR, Alpha Bank și Eurobank vor colabora la
platforma de gestionare a creditelor neperformante
Zf.ro: Profiturile şi activele cumulate ale celor mai mari cinci grupuri
bancare au sărit în primul trimestru cu peste 10%
Economica.net: Raiffeisen Bank: Băncile vor finanţa în continuare
dezvoltarea sectorului imobiliar
TELECOM
Zf.ro: Numărul de clienţi ai serviciilor mobile a crescut cu 5%, la 8,5
milioane
Veniturile din servicii ale Vodafone România au crescut cu 6% la 688 mil.
euro în anul fiscal încheiat în martie 2016
TURISM
Economica.net: România, ultimul loc din UE la achiziţionarea online a
biletelor de avion
Economica.net: Grecia se aşteaptă la un record de 27 de milioane de
turişti în acest an

