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MIHAI DARABAN
Ct100.ro, preluată de Lumeapresei.ro, Actualitati.net, Ziar.com, I-ziare.ro,
Index-stiri.ro, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, Stiri-live.ro: Conducerea
CCINA Constanța a fost reconfirmată prin vot. Mihai Daraban, de patru
ori președinte al CCINA Constanța
CCIR
7est.ro, preluată de Infoprut.ro, Point.md: România și Republica Moldova
vor lansa pe piaţă produse turistice comune
Sfin.ro, preluată de Saptamana.com, De-contabilitate.ro, Ziare.www.ro,
News.ournet.ro, Pe-scurt.ro: InfoBulletin – Mediatizarea ofertei de afaceri
romanesti pe piata externa
CCIA ARAD
Mandri.ro: Arădenii sunt așteptați la Festivalul Ecvestru – Cupa „Sfântul
Gheorghe”, la finele săptămânii viitoare
CCI ARGEȘ
Curier.ro, preluată de Ziare.com: A murit profesorul Eugen Boia
Argeslive.ro: Ministrul Agriculturii vine la Piteşti?
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Timponline.ro, preluată de Bistritanews.ro, Rasunetul.ro: CCI BN: ”O
Europa mai sigură”, ”Tradițional românesc”, seminar, dezbatere
Rasunetul.ro: Centrul Europe Direct Bistriţa şi Poliţia bistriţeană
lansează campania "O Europă mai sigură"
CCI DOLJ
Radiocraiova.ro: Autostrada Craiova-Piteşti NU va fi construită
CCINA CONSTANȚA
Stiriledeconstanta.ro: Doar nouă firme cehe sunt înregistrate în
Constanța

CCI IAȘI
Romaniabreakingnews.ro: Conferință internațională la Cernăuți, cu
oamenii de afaceri din România și Ucraina
CCI MUREȘ
Mures.comisarul.ro: Bursă de cooperare româno-germană, la TârguMureş
CCI NEAMȚ
Mont.ro: Licitatiile trucate si birocratia dăunează grav în constructii
CCIA SIBIU
Tribuna.ro: Theodor Stolojan, prezent la un seminar organizat de CCIA
Sibiu
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. „Capitalul privat românesc - o şansă
pentru dezvoltarea economică a României“. „Nu mai găsim forţă de
muncă în Sibiu.Trebuie să aducem înapoi românii din străinătate pentru
creşterea competitivităţii”
CCIA TIMIȘ
Debanat.ro, preluată de Actualitati.net, Ziarelive.ro, Stirionline24.ro,
Ziaretimisoara.ro: Aveți nevoie de bani pentru o afacere rurala? CCIAT va
invata cum sa-i obtineti
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Asigurătorii vor ca primele pentru asigurările agricole să fie
subvenţionate
Zf.ro: Peste 260 de fermieri s-au unit pentru a redeschide o fabrică de
lactate din Harghita
Zf.ro: Companiile din agrobusiness şi-au dublat cifra de afaceri faţă de
acum şapte ani
Zf.ro: Cerealele, legumele şi viţa-de-vie ecologice acoperă tot mai multe
terenuri agricole

Zf.ro: Nidera a ajuns pe prima poziţie la vârful celor mai mari exportatori
de cereale din România
Zf.ro: Multinaţionalele ies de pe nişe considerate neprofitabile: inputurile agricole, primele tăiate de pe listă
Zf.ro:

„Subvenţiile

pentru

fermieri trebuie

renegociate,

altfel

ne

distrugem producătorii interni“
Zf.ro: Cele mai importante tranzacţii din agricultură au avut o valoare
cumulată de aproximativ 350 milioane de euro în 2015
Zf.ro: Modelul de business în industria alimentară: „Doar sistemul
integrat de producţie îţi permite să supravieţuieşti“
Zf.ro: Importatorii de tractoare spun că România are potenţial de peste
5.000 de utilaje anual, dar nimeni nu ştie câte se vând în prezent
ENERGIE
Zf.ro: Adrem Invest: Exportul gândit, proiectat şi fabricat în România e în
faşă. Exportăm forţă de muncă ieftină, iar această etapă trebuie depăşită
Zf.ro: Unul dintre cele mai bine păzite secrete de business din România
Zf.ro: Germanii de la E.ON au terminat anul cu circa 350 de angajaţi în
minus
Zf.ro: Cel mai mare benzinar particular, un business de 546 de milioane
de lei
Economica.net: Aur pentru Corneliu Birtok Băneasă la Salonul de
Invenţii de la Geneva - inovaţie care reduce consumul de carburanţi
Economica.net: Preţul petrolului a scăzut cu 6%, după ce producătorii nu
au reuşit să ajungă la un acord privind producţia
Economica.net: CEZ pompează peste 150 de milioane de euro în
România, în cel mai mare parc eolian din Europa
Economica.net: Harta debranşărilor: 52.000 de apartamente au renunţat
în ultimul an la sistemele centralizate de încălzire
Economica.net: Ministerul Energiei solicită date suplimentare de la
Complexul Energetic Oltenia cu privire la strategia de dezvoltare

Agerpres.ro: Gorj: CEO anunță înființarea societății mixte Huadian
Oltenia Energy SA
Agerpres.ro: Ministerul Energiei: Autoritățile și minerii care au pornit în
marș spre București ar putea semna un protocol de soluționarea
problemelor
Agerpres.ro: Qatar: Reuniunea țărilor producătoare de petrol s-a încheiat
cu un eșec
Mediafax.ro: Arabia Saudită poate creşte producţia de petrol cu un milion
de barili pe zi
Bursa.ro: Arabia Saudită insistă ca Iranul să facă parte din "planul de
îngheţare"
Bursa.ro: O delegaţie a minerilor a intrat la discuţii cu reprezentanţii
Guvernului
Hotnews.ro: Hidroelectrica a castigat definititv un proces cu Alpiq
Romindustries
FISCALITATE
Zf.ro: Reducerea TVA la alimente la 9% le-a adus creşteri procesatorilor
de carne şi lapte
Agerpres.ro: Doroș (ANAF): Cele mai importante schimbări ale Codului
Vamal vizează informatizarea schimbului de infomații
Mediafax.ro: Ţările din G-20 ameninţă paradisurile fiscale după scandalul
Panama Papers
Mediafax.ro: Ungaria vrea să reducă TVA la mai multe alimente şi servicii
GUVERN
Economica.net: Dragoş Pîslaru, propus de premierul Cioloş pentru
funcţia de ministru al Muncii
Economica.net: Dîncu: Lucrăm la descentralizare şi regionalizare. Vom
lansa o strategie pentru dezvoltarea oraşelor în următorii 20 de ani
Economica.net: Guvernul a lansat selecţia unui nou şef al Tarom

IMM
Agerpres.ro: Florin Jianu îl înlocuiește pe Ovidiu Nicolescu în funcția de
președinte al CNIPMMR
INVESTIȚII
Zf.ro: Acţiunile Chimcomplex Borzeşti au crescut cu 20% după ce
conducerea a propus răscumpărări de 6% din capital
Zf.ro: Emerson caută 250 de oameni pentru fabricile din Cluj şi Oradea
Zf.ro: Luiza Moraru, CBRE: Centrul Bucureştiului mai suportă un mall.
Densitatea

de

malluri

comparativ

cu

capitalele

regionale

este

semnificativ mai joasă. „Problema pe care o avem în România este
structura urbană, bulevardele sunt foarte largi, iar blocurile nu oferă
forme de retail flexibile la parterul lor”
Zf.ro: Reţeaua Auchan atacă piaţa supermarketurilor şi a magazinelor de
bloc. "Clientul astăzi cumpără din hipermarket, mâine din supermarket,
iar apoi este online. Noi trebuie să fim acolo unde este şi el"
Zf.ro: Proprietarul brandului Pegas se gândeşte să reînvie fosta fabrică
de biciclete din Zărneşti
Zf.ro: Magazinul de mobilă de lux Roche Bobois: bonul mediu este de
12.000 de euro, iar maximul este undeva la 80.000 de euro
Zf.ro: Fondul de investiţii Oresa mizează pe cafea pentru creşterea în
continuare a afacerii La Fântâna
Zf.ro: Producătorul de canapele Cotta din Arad a revenit la cifra de
afaceri din 2010. Compania, una din cele mai mari din România, este cel
mai important furnizori ai retailerului de mobilă şi decoraţiuni kika
Zf.ro: Contractele cu Sanofi sau Carrefour au ridicat cu 15% vânzările
furnizorului de mobilier pentru birouri Techo
Zf.ro: Fondul de investiţii Catalyst a luat încă 7% din dezvoltatorul local
de jocuri Green Horse Games
Economica.net: Se naşte un gigant imobiliar în Europa Centrală şi de
Est: Immofinanz şi CA Immo vor să fuzioneze

Economica.net: Deloitte: România este percepută de investitori ca fiind o
oază de stabilitate
Economica.net: Euroins România a finalizat operaţiunea de majorare a
capitalului social cu 200 de milioane de lei
Economica.net: BVB: Tranzacţiile cu acţiuni pe segmentul principal au
scăzut cu 17,7%, în primul trimestru
Economica.net: Lugoj-Deva, amânată cu 7 luni
Economica.net: România ar putea fi invadată de sare din Ucraina, deşi
are supraproducţie şi vinde peste hotare
Agerpres.ro: APIA: Vânzările de autoturisme ecologice au crescut, în
România, cu 113,6%, în primele trei luni din 2016
Capital.ro: Conferința CAPITAL Piața imobiliară în 2016 Sectorul de
constructii ramane prizonier in 7-8% din PIB-ul Romaniei, cand
potentialul sau este de 10%
Capital.ro:

Conferința CAPITAL Piața imobiliară în 2016: Semnul

neobișnuit care arată că este un boom imobiliar
Mediafax.ro: Consultant imobiliar: Mulţi români dau avans pentru case
prematur, fără să vadă cum arată locuinţa
Bursa.ro: "România trebuie să transmită mesajul că este deschisă pentru
afaceri şi să-şi facă o campanie eficientă de PR"
IT
Zf.ro: Timişoreanul Ovidiu Şandru caută o finanţare de 15.000 de dolari
pe platforma Indiegogo pentru un proiector inteligent
Zf.ro: Cum arată şcoala viitorului: cărţile, înlocuite de tablete şi telefoane,
iar testele se dau online
Zf.ro: Frisbo: Numărul de magazine online se va apropia de 10.000 în
2016
Zf.ro: Două soluţii dure pentru creşterea numărului de programatori
Zf.ro: Bittnet Systems, prima companie de IT listată pe AeRO le-a adus
investitorilor un câştig de 30%

Zf.ro: eMAG înghite PC Garage, unul dintre puţinii jucători independenţi
de talie medie din retailul online IT&C. Marius Ghenea vinde o afacere pe
care a preluat-o în criză cu 1 milion de lei
Zf.ro: Daniel Mateescu, COO Totalsoft: Piaţa de IT din Ro este privită de
investitorii din vest doar ca o piaţă pentru resursa umană
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Senior economist BT: Importurile vor creşte cu un ritm mediu anual
mai puternic decât exporturile
Zf.ro: Transportatorii adresează 13 întrebări ASF-ului, la care aşteaptă
răspuns de 5 luni
Zf.ro: Semne de întrebare legate de eficacitatea dobânzilor negative
pentru economie
Zf.ro: FMI cere ţărilor puternice să-şi crească cheltuielile pentru a-şi ţine
economiile pe creştere
Zf.ro: Cât câştigă asigurătorii din cele mai profitabile poliţe: asigurările
de locuinţe au o marjă de profit de 15-20%
Zf.ro: Cei mai puternici finanţişti sau bancheri din lume încearcă să
găsească soluţii pentru a ţine economiile pe creştere având în vedere că
muniţia folosită în criză începe să se epuizeze
Zf.ro: Noile reglementări privind etichetarea laptelui impun ca pe cutie să
fie trecut clar procentul de lapte praf din compoziţie
Bursa.ro: INTERVIU CU OCTAVIAN CALMÂC, MINISTRUL ECONOMIEI
DIN REPUBLICA MOLDOVA: "Sperăm să obţinem, în curând, deschiderea
pieţei UE pentru produsele noastre din carne, ouă, lactate"
Hotnews.ro: Zece probleme cat se poate de reale si 5 solutii posibile.
Politicile din zona pietei muncii si natalitatii trebuie reformate
SISTEM BANCAR
Zf.ro: CEO Raiffeisen Leasing: Experienţa ne-a arătat că accesul facil la
finanţare duce la supraîndatorare

Zf.ro: BCE analizează cum poate renunţa la bancnota de 500 de euro
Zf.ro: ING Bank îşi menţine prognoza de creştere a PIB în acest an cu
4,2%
Zf.ro: BNR: Noi nu mai putem să investim în Arena Centrală de tenis, de
la arenele BNR. Statul trebuie să vină cu un alt proprietar care să preia
modernizarea
Zf.ro: Cum arată bugetul BRD pentru 2016: creşterea venitului net bancar
şi a profitului operaţional cu circa 5% şi majorarea cheltuielilor
operaţionale cu 4%
Zf.ro: Au scăzut la nivelul din 2008. Depozitele străinilor au scăzut cu 5%
în doar două luni şi au ajuns la minimul de la criză încoace
Zf.ro: BNR: Este loc pentru orientarea băncilor către finanţarea
exportatorilor
Economica.net: BCR a primit bani în plus pentru Prima Casă, dar sumele
acoperă doar 25% din necesar
Capital.ro: Darea în plată resetează piaţa imobiliară: dă motiv băncilor să
închidă robinetul creditării
Capital.ro: Conferința CAPITAL Enache Jiru: Băncile s-au speriat că se
termină Prima Casă. Programul va continua!
Capital.ro: Conferința CAPITAL Piața imobiliară în 2016 Sistemul bancar
amenință că am putea să ne întoarcem înapoi în criză!
Bursa.ro: DEPUTATUL DANIEL ZAMFIR ARUNCĂ O NOUĂ BOMBĂ:
"Lucrez la un proiect pentru cei cu credite «Prima Casă»"
Bursa.ro: Minoritarii au făcut scandal din cauza ofertei de retragere, la
Adunarea Generală Unicredit Bank
Bursa.ro: Noul cadru legislativ privind emisiunile de obligaţiuni
ipotecare, o alternativă de finanţare pentru instituţiile de credit
TELECOM
Economica.net: Ofertele de Paşte în telefonia mobilă. Companiile pun
accentul pe net şi roaming

TURISM
Zf.ro: Vola.ro: Peste 70% din zborurile rezervate de pe mobil sunt lowcost
Economica.net: Vacanţa de Paşte/1 Mai la all-inclusive, de două ori mai
scumpă la Mamaia decât în staţiunile din Bulgaria
CCIA ARAD
Vestic.ro,
Stirilazi.ro,

preluată

de

Stiri-live.ro,

Joy-fm.ro,

Racnetul.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Actualitati-arad.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Ziar.com,

Presaonline.com: Târgul Primăverii la Expo Arad
Timisplus.ro: A început amenajarea patinoarului în Parcul Copiilor
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Radiotransilvania.ro: Finanţări nerambursabile pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea IMM-urilor
CCIA TIMIȘ
Sursadevest.ro,

preluată

de

Opiniatimisoarei.ro,

Ultimele-stiri.eu:

Finanțarea investițiilor rurale și noul Cod Vamal Unional, în dezbatere la
CCIAT!
ENERGIE
Zf.ro: Vast Resources a primit extinderea licenţei de prospectare la mina
Mănăilă
Zf.ro: Ruxandra Bologa, NNDKP: Mă bazez în continuare pe energie
Economica.net: CAB respinge recursul Alpiq, după ce traderul a mai
pierdut un proces cu Hidroelectrica
Bursa.ro: Statul român l-a propus pe Dan Manolescu ca membru în
conducerea Petrom
FISCALITATE
Economica.net:

ANAF

monitorizează

tranzacţiile

de

lajumate.ro, okazii.ro şi alte platforme de vânzări online
GUVERN
Economica.net: Dragoş Pîslaru este noul ministru al Muncii

pe

olx.ro,

Capital.ro: Cioloș despre numirea lui Pîslaru: Trebuie să corecteze
dezechilibrele legate de salarizare
Economica.net: Cioloş: Aş fi vrut să am în continuare o doamnă la
Ministerul Muncii. E greu să găseşti pe cineva pentru o perioadă scurtă
Zf.ro: Borc, după negocierile cu minerii: Vor fi disponibilizări, dar nu se
închide CEO
Economica.net: Finanţele au împrumutat 209,6 milioane de lei de la
bănci, pe 11 ani, la un randament mediu de 3,96% pe an
Capital.ro: În România, peste 13% dintre emisiile de gaze cu efect de seră
provin din sectorul transporturilor
Capital.ro: Proiectul tehnic al podului peste Dunăre de la Măcin, demarat
în acest an
Economica.net: Cioloş: Administrarea portului din Tulcea ar putea fi
transferată la autoritatea locală
IMM
Economica.net: Rata de absorbţie curentă a fondurilor UE a ajuns la
66%, în aprilie - secretar de stat MFE
INVESTIȚII
Zf.ro: Acţiunile europene au deschis în scădere luni dimineaţă
Bursa.ro: Grupul GEFCO îşi extinde activitatea în Serbia
Zf.ro:

Doru

Lionăchescu,

Capital

Partners:

Avem

companii

antreprenoriale româneşti care valorează peste 1 miliard sau peste 2
miliarde
Zf.ro: Vlad Tabacu: În România îşi fac apariţia businessuri consistente
Zf.ro: Răzvan Gheorghiu-Testa, Ţuca Zbârcea&Asociaţii: Peste 90% din
ce se întâmplă pe piaţa tranzacţiilor se regăseşte în Bucureşti
Zf.ro: Wargha Enayati, reţeaua privată de sănătate Regina Maria: Le-aş
sugera antreprenorilor să fie un pic mai atenţi
Zf.ro: DTZ Echinox: SII România se mută în AFI Park 4&5

Economica.net: Profitul net al grupului Ariston Thermo a crescut cu 9,6%
în 2015, la 80 de milioane de euro
Capital.ro: Conferința CAPITAL Piața Imobiliară 2016: Multi dezvoltatori
nu vor mai putea termina proiectele incepute
Capital.ro: Conferința CAPITAL Piața Imobiliară 2016. Peste 90% dintre
clădirile rezidenţiale din România sunt vechi şi au nevoie de reabilitări
Capital.ro: Ambasador: România este una dintre cele mai importante
pieţe pentru Turcia
Zf.ro: Continental aduce încă o firmă în România, odată cu dechiderea
biroului Elektrobit la Timişoara
Capital.ro: Peste un miliard de lei pentru proiectele din Delta Dunării
Economica.net: Mai multe ţări vor să atragă banii expatriaţilor prin
lansarea de "bonduri pentru diaspora"
Zf.ro:

Ţuca

Zbârcea&Asociaţii: Autorităţile

nu

promovează

deloc

România, ca destinaţie de investiţii
IT
Capital.ro: Televiziunea este de domeniul trecutului, iar digitalizarea
reprezintă viitorul
Hotnews.ro: Comisia Europeana va analiza contractele pe care Google le
are cu producatorii de telefoane si cu operatorii mobili pentru aplicatiile
de pe Android
Capital.ro: De la textile la industria digitală: românii produc elemente IT
în lohn
Capital.ro: România, pe lista de observație a organismelor internaționale:
Rata pirateriei depăşeşte 60%
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: INTERVIU Pușcaș (ANAP): Pachetul legislativ în domeniul
achizițiilor publice va fi în totalitate operațional în 60 - 90 de zile de la
intrarea în vigoare a celor 4 legi
Economica.net: Statul român pierde bani din operaţiunile de comerţ
extra-comunitar în favoarea altor state membre - Consiliul de Export

Economica.net: JTI: Restricţiile aplicate ţigaretelor se extind către alte
industrii
Economica.net: Reintroducerea permanentă a controlelor la graniţele
interne ale Europei poate costa 470 miliarde de euro în 10 ani
Economica.net: OECD: Comerţul cu produse contrafăcute se apropie de
500 de miliarde de dolari pe an
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Garanti, prima instituţie bancară care estimează o creştere
economică mai mică decât a Guvernului
Economica.net: Bundesbank: Creşterea economiei germane a încetinit în
trimestrul doi
Economica.net: Aliaţii Angelei Merkel vor ca viitorul preşedinte al Băncii
Centrale Europene să fie german
Zf.ro: Daniel Zamfir depune o nouă lege: Beneficiarii programului Prima
Casă să nu fie scoşi în stradă
TURISM
Capital.ro:

Consiliul

Concurenţei

a

declanşat

o

investigaţie

pe

comercializării produselor turistice
Capital.ro: Air France a reluat duminică un zbor suspendat de opt ani
Economica.net: Cartel în turism? Inspectorii Concurenţei au descins la
sediile ANAT, Paralela 45, Happy Tour, Paravion
Capital.ro: Destinaţiile greceşti Mykonos, Santorini, Lefkada, Chania,
Corfu, Zakynthos, Skiathos sunt cele mai căutate de români
Mediafax.ro: Albert de Monaco şi Anatoli Karpov, aşteptaţi la vară în
Mamaia; vânzările pe litoral, fără precedent

