CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ELVEȚIANĂ
Mesageruldecovasna.ro: Oportunități de investiție în Țara Buzaielor:
Informațiile pe care membrii delegației le-au cules în timpul vizitei în
comuna Barcani vor fi transmise guvernelor din Germania, Cehia, Olanda
și Elveția, dar și mediului de afaceri
Filiala CCI Brașov din FĂGĂRAŞ
Monitorulfg.ro, preluată de Ziare.com, : "Nu ajunge un clip de
promovare"
CCI COVASNA
Weradio.ro, preluată de Covasna.comisarul.ro, Mesageruldecovasna.ro,
Ziarelive.ro: Fostul sediu al BNR din Sfântu Gheorghe ar putea fi
transformat într-un centru de inovare şi start-up
Weradio.ro, preluată de Covasna.comisarul.ro, Ziare-pe-net.ro, Iis.ro,
Ziare.com: Parcul industrial de la Câmpu Frumos va fi finalizat la
jumătatea acestui an
Mesageruldecovasna.ro,

preluată

de

Goldfmromania.ro,

Agendaprimarului.eu, Stiritransilvania24.ro: Participanți din România și
din Ungaria, așteptați la expoziția de turism organizată de Zilele Sfântu
Gheorghe
CCI PRAHOVA
Investclub.ro, preluată de Evenimentebiz.ro, Index-stiri.ro: Aproape 60%
dintre oamenii de afaceri din Prahova și județele învecinate sunt
încrezători și foarte încrezători în mersul pozitiv al economiei până la
sfârșitul anului. Nivelul fiscalizării rămâne cel mai important obstacol al
mediului de afaceri prahovean
AGRICULTURĂ
Economica.net: OIV: Comerţul mondial cu vin a crescut cu 10,6% în 2015
comparativ cu anul anterior

ENERGIE
Zf.ro: Investitorii au penalizat Conpet Ploieşti cu 12% din valoare pentru
majorarea de capital
Zf.ro: Eşecul discuţiilor marilor exportatori subminează credibilitatea
OPEC şi împinge preţurile în jos
Economica.net: E oficial. Consumatorii primesc automat despăgubiri în
cazul penelor de curent
Economica.net: Criza oţelului: principalii producători nu au reuşit să
ajungă la un acord privind supracapacităţile de producţie
Economica.net: "Băieţii deştepţi" din energie, penalizaţi cu 30 de
milioane de euro pentru datorii la achiziţia certificatelor verzi
Economica.net: Tribunalul Prahova a dispus începerea judecăţii în
dosarul Lukoil
Bursa.ro: Marii exportatori de petrol nu îngheaţă producţia
Capital.ro: Vattenfall şi-a vândut activele de lignit din Germania
FISCALITATE
Zf.ro: Fiscul vrea ca firmele să comunice mai mult electronic cu agenţii
vamali
Economica.net: Percheziţii la evazionişti în domeniul construcţiilor.
Prejudiciu de 5 milioane de lei
Economica.net: Cel mai nou "paradis fiscal" apare pe Dunăre.
"Preşedintele" Liberland susţine că nu mai poate fi oprit
Hotnews.ro: Cele 7 obligatii si 12 drepturi pe care le au romanii in cazul
inspectiei fiscale
GUVERN
Economica.net: Iohannis către Pîslaru: Să găsiţi, împreună cu actorii
implicaţi, o soluţie bună şi acceptată pentru salarizarea bugetarilor
Bursa.ro: Dragoş Pîslaru a depus jurământul de învestitură în funcţia de
ministru al Muncii

INVESTIȚII
Zf.ro: Robinhood, brokerul care nu percepe commision pentru tranzacţii
Zf.ro: Nu vor risc: titlurile de stat şi depozitele bancare sunt preferate de
asigurători şi fondurile de pensii
Zf.ro: Ce obiective are al treilea jucător din asigurări pentru 2016.
Groupama vrea să crească în paşi mărunţi profitabilitatea: după 5 mil.
euro anul trecut, în 2016 vrea un profit de 6 mil. euro
Zf.ro: Fiul fostului şef al Bancorex cere schimbarea administratorilor de
la hotelul InterContinental
Zf.ro: Conferinţa ZF - Top Tranzacţii: „Vedem o revenire a pieţei de
fuziuni şi achiziţii. Sunt mai multe tranzacţii care se negociază acum între
fonduri de investiţii“
Zf.ro: Economii de 8 mld. lei stau în fonduri mutuale clasificate drept
„altele“
Zf.ro: ZF Top Tranzacţii 2016. Piaţa din România are active care ar putea
fi tranzacţionate cu sute de milioane de euro. „Pentru orice antreprenor
român, prioritatea este să se consolideze în România şi apoi să se
aventureze în altă ţară.“
Zf.ro: Jocul pe acţiunile Banca Transilvania i-a adus SIF Moldova un
câştig de 25 milioane de lei în primul trimestru, cel mai mare dintre SIFuri
Zf.ro: Producătorul de lapte şi brânză Lactate Natura vrea să revină pe
profit în 2016
Zf.ro: Afacerile importatorului Kinder şi Nutella au crescut cu 28%.
Fiecare angajat a adus vânzări de 6 mil. lei companiei
Zf.ro: Alina Bistreanu, directorul grupului de modă LPP: Vrem să dublăm
reţeaua şi cifra de afaceri în acest an
Zf.ro: Lanţul de cafenele Tucano, creat în inima Moldovei, a ajuns pe lista
de chiriaşi a AFI Park.În iunie reţeaua merge în Arad
Economica.net: Tranzacţie importantă pe piaţa berii: Grolsch, Peroni şi
Meantimevor fi preluate de Asahi pentru 2,55 mld. euro

Economica.net: Franţa a semnat acorduri în valoare de 2 miliarde de
euro cu Egiptul cu prilejul vizitei lui Hollande
Economica.net: Premieră în retail: Rewe înfiinţează un post de radio care
va putea fi ascultat în magazine
Bursa.ro: ÎN FRANŢA, NORVEGIA, POLONIA, UNGARIA ŞI CHINA,
Siemens şi Valeo vor produce motoare pentru maşini electrice
Bursa.ro: ÎN PRIMUL TRIMESTRU DIN 2016, Veniturile Danone au depăşit
estimările analiştilor
Bursa.ro: Răzvan Raţ, BRK Financial Group: "Lichiditatea BVB, din nou
în scădere"
Bursa.ro: Braşovenii de la Elektrobit îşi deschid o filială la Timişoara
Bursa.ro: Vast Resources a primit extinderea licenţei de prospectare la
mina Mănăilă
Bursa.ro: ANALIZĂ AOAR: "Cele mai mari şase ajutoare de stat au fost
acordate, exclusiv, companiilor străine"
Bursa.ro: ÎN PRIMUL TRIMESTRU DIN 2016, Profitul net al CE Oltenia a
ajuns la 144,2 milioane lei
Bursa.ro: Immofinanz şi CA Immo anunţă fuziunea
Capital.ro: MedLife anunță o nouă tranzacție și nu se oprește aici:
țintește firme cu afaceri de peste 20 mil. euro
Capital.ro: Topul oraşelor cu cele mai accesibile locuinţe din ţară
Agerpres.ro: Friedman: România, unul dintre locurile unde americanii
pot investi; Guvernul să se dea la o parte puțin
Ziare.com: Oportunitate de angajare la Bosch: Investitii de 55 de
milioane de euro in Romania si noi locuri de munca
IT
Zf.ro: Afaceri de 250.000 € pentru o platformă care intermediază relaţiile
între companii mari şi independenţi
Capital.ro: ”Modernizarea peste noapte a administraţiei publice nu se
poate realiza doar prin tehnologie”

Capital.ro: Bostan: Avansul tehnologic oferă, din păcate, posibilitatea
utilizării tehnologiei şi în sens negativ
Capital.ro: Cutremurele din Japonia au dus la închiderea unei fabrici
Sony
Agerpres.ro: Opriș (STS): Toți cetățenii României ar trebui să beneficieze
de acces electronic la informații; un astfel de program trebuie legiferat
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: City Insurance a intrat în redresare financiară. Poliţele
existente sunt valabile, emiterea celor noi a fost limitată
Economica.net: Câţi bani a adus la buget legea antifumat în prima lună
de la intrarea în vigoare
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Berlinul a pornit războiul electoral atacând BCE, care a pus pe jar
băncile locale, surse de putere pentru politicieni
Zf.ro: EximBank a raportat operaţiuni de factoring de export de 56 de mil.
euro pentru 2015
Zf.ro: Portughezii sunt îngrijoraţi că spaniolii pun stăpânire pe sistemul
lor bancar
Zf.ro: Bancpost şi Banca Românească încearcă să vadă dacă pot ajunge
la o tranzacţie
Zf.ro: Noul şef al BCR Pensii: Vrem să vindem mai multe pensii
facultative prin bancă
Economica.net: Ce se întâmplă cu băncile greceşti din România? Piraeus
Bank neagă existenţa unor negocieri. NBG şi Eurobank mai discută
Economica.net: Respingerea de către Parlament a raportului anual al
BNR atrage demiterea Consiliului de administraţie - proiect
Economica.net: Ionuţ Pătrăhău va fi noul director al Băncii Carpatica.
Fuziunea Carpatica-Patria Bank, finalizată până la sfârşitul anului
Economica.net: Gheţea: Băncile îşi vor căuta nişe de business în alte
domenii decât creditarea persoanelor fizice

Bursa.ro: RĂZBOIUL CREDITELOR ÎN CHF CONTINUĂ / Piperea: "Nu am
abandonat lupta pentru conversia creditelor în franci elveţieni"
Bursa.ro: DAN SUCIU: "Guvernul nu a trimis Legea dării în plată la CCR
şi nu a discutat pe subiect"
Bursa.ro: Morgan Stanley a făcut cele mai mari disponibilizări din ultimii
trei ani
Agerpres.ro: Olteanu (BNR): Firmele noi nu sunt finanțate de bănci;
startup-ul pleacă spre fondurile de investiții
TELECOM
Zf.ro: RCS&RDS a convocat o AGA extraordinară pe 17 mai. Unul dintre
subiecte - împrumuturile pe termen lung
Zf.ro: Ministerul Comunicaţiilor: Aşteptăm mai mult de la noul CEO al
Telekom
Zf.ro: Ministerul Comunicaţiilor: Rezultatele „sub aşteptări“ ale Telekom,
„principalul motiv“ pentru înlocuirea lui Beckers
TURISM
Economica.net:

Transalpina

va

rămâne

închisă

şi

în

perioada

Sărbătorilor de Paşte
Economica.net: Disneyland Paris şi-a schimbat sistemul de rezervări
online a biletelor în urma anchetei desfăşurate de UE
CCI ARGEŞ
Observatordearges.ro: Are tupeu! Ministrul Agriculturii, în Argeş!
CCIA SIBIU
Oradesibiu.ro, preluată de Ziare.com: Firmele locale în impas la Sibiu.
Rămân fără angajați și au pierderi serioase!
CCIA TIMIŞ
Antenasatelor.ro: La acest sfârşit de săptamână, Timişoara devine
capitala vinului românesc

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Marinela Ardelean: Care sunt cele mai bune vinuri din România
ENERGIE
Hotnews.ro: Procedurile Ministerului Finantelor au lasat CE Hunedoara
fara comitet al creditorilor si fara administrator judiciar clar stabilit
Zf.ro: Schimbare radicală a energiei în zece ani: cum au fost „măturaţi“
de eoliene un nou reactor nuclear, centrala Petrom şi vechii mamuţi pe
cărbuni
Bursa.ro: Vasile-Gabriel Manole, noul director economic al Rompetrol
Rafinare
Capital.ro: Hidroelectrica vrea să retehnologizeze hidrocentrala Mărişelu
cu 64,5 de mil. euro
Capital.ro: Engie intenţionează să vândă o termocentrală din Polonia
FISCALITATE
Bursa.ro: Panama va participa la schimbul de informaţii fiscale între ţări
Adevarul.ro: Raport: Comisia Europeană nu este consecventă în
aplicarea regulilor fiscale. Unele state sunt mai egale decât altele. Cum
au fost iertate Franţa şi Italia
GUVERN
Capital.ro: Ionuţ Dumitru: Actualul Guvern ar trebui să reziste presiunilor
politice, măsurilor populiste
Capital.ro: Secretar de stat în Ministerul Finanţelor: Avem experienţă în a
vinde active către investitori strategici
Mediafax.ro: Ministrul pentru Dialog Civic: Doar 220 de unităţi teritoriale
sunt înscrise pe ghiseul.ro
Agerpres.ro: Grigorescu: Când va veni timpul, sectorul privat va vedea
potențialul Bursei de Valori București
IMM
Bursa.ro: UniCredit continuă să sprijine afacerile mici şi mijlocii prin
programului ELITE

INVESTIŢII
Zf.ro: Tranzacţiile cu birouri au atins un nivel record, în primul trimestru,
în Bucureşti şi marile oraşe
Zf.ro: Grupul Fornetti a finalizat investiţia de aproape un milion euro, la
fabrica din Timişoara
Economica.net: Peste 14.000 de locuinţe vor fi finalizate în Capitală în
2016, cel mai bun an pentru piaţa rezidenţială românească
Economica.net: Mega Image continuă să crească cu două cifre pe an în
România. Cum se apără de competiţie
Economica.net: Eurostat: România, cea mai mare creştere a lucrărilor de
construcţii din Uniunea Europeană, în februarie
Bursa.ro: Ţara noastră va întări schimburile comerciale bilaterale
româno-coreene
Bursa.ro: Alpin57Lux a semnat un parteneriat cu producătorul de lactate
Food Union
Economica.net: Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav: Consiliul
Judeţean a alocat peste 24,7 milioane euro pentru realizarea proiectului
Hotnews.ro: Elektrobit se extinde in Romania si India
Jurnalul.ro: Coreenii vor să scape de cel mai mare şantier naval
din România
Digi24.ro: Convingeri suprinzătoare: Afacerile din România, mai
„curate” decât în majoritatea țărilor Vișegrad
Agerpres.ro: Peste o treime dintre români (36%) consideră că mita și
corupția sunt răspândite în mediul de afaceri din țară (studiu)
IT
Zf.ro: Călătorii gratuite cu Uber prin serviciul UberMEGANE
Zf.ro: Trei oameni de afaceri au realizat primul "incubator" de jocuri
video, din România
Zf.ro: Apple oferă un termen de expirare pentru iPhone, Macbook şi
Apple Watch

Bursa.ro: Kingston Digital lansează două stick-uri USB securizate
dedicate corporaţiilor şi instituţiilor
Mediafax.ro: SCANDALUL Volkswagen: Limbajul codat îngreunează
ancheta
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Irimescu: Este foarte important să încurajăm prezența
produselor românești în magazine
Mediafax.ro:

Hipermarketurile,

obligate

să

vândă

51%

produse

achiziţionate pe un ''lanţ scurt de aprovizionare''
Economica.net: Legea supermarketurilor: Comisia pentru agricultură a
dat raport de adoptare proiectului privind comercializarea alimentelor
Digi24.ro:

Senatorul

Cristiana

Anghel

vrea

BNR

în

subordinea

Parlamentului, după modelul TVR
Economica.net: Proiectul de lege care reglementează marketingul
înlocuitorilor laptelui matern, adoptat de Senat
Economica.net: Ministerul Fondurilor Europene a lansat ghidul pentru
fonduri europene care vizează sectorul gestionării deşeurilor
SISTEM BANCAR
Economica.net:

Guvernatorul

Băncii

Rusiei:

Suntem

pregătiţi

să

reducem dobânzile, dacă riscurile inflaţioniste nu se vor materializa
Economica.net: Banca Transilvania a deschis o agenţie la Roma
Capital.ro: BCE: Băncile au înăsprit accesul la creditele ipotecare
Hotnews.ro: Euro a trecut marti de pragul de 4,48 lei
Economica.net: Ce argumente au parlamentarii pentru schimbarea
statutului BNR şi ce spune consilierul lui Mugur Isărescu
Bursa.ro: Adunarea Generală a Asociaţiei Române a Băncilor a votat
componenţa Consiliului Director
Bursa.ro: OTP Bank participă la Şcoala Altfel
Zf.ro: ARB a ales un nou membru în Consiliul Director

Zf.ro: Băncile domină sistemul financiar autohton. România, dependentă
de finanţarea bancară, are cel mai redus grad de intermediere financiară
din UE
TELECOM
Zf.ro: RCS&RDS va anunţa joi primele date despre evoluţia din ultimii doi
ani a Digi Mobil într-o conferinţă de presă
TURISM
Capital.ro: Reprezentanţi ai Caselor de asigurări din Rusia vizitează
staţiunile de tratament din România

