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MIHAI DARABAN
Antena3.ro, preluată de Infoziare.ro, Discard.ro, News.yam.ro: Mihai
Daraban - Camera de Comerţ şi Industrie a României, alături de mediul
de afaceri din România
CCI ARGEŞ
Ziarulargesul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Doi ambasadori vin în Argeş
CC ROMÂNIA-ALBANIA
Rostonline.ro:
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de
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România-Albania:

Respingem

acuzațiile nefondate cu privire la un prespus antisemitism al domnului
Marian Munteanu
CCI NEAMŢ
Stiri-neamt.ro: Expoziție de lucrări ale copiilor din centrele de plasament
din Neamț
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro, preluată de Ziare.com: Seminar pe tema arbitrajului
comercial, la Ploiesti
CCIA SIBIU
Sibiunews.net, preluată de Oradesibiu.ro, Ziar.com, Ziare-pe-net.ro,
Ultimele-stiri.eu: EVENIMENT! Conferință pe teme economice la Sibiu, în
organizarea SME Europe, în colaborare cu Senatul Economic European
CCIA TIMIŞ
Banatulazi.ro, preluată de Timisoaraexpress.ro: Camera de Comerț
susține ”3 zile, Timișoara, Capitala Vinului!”

CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro, preluată de Monitoruldevaslui.ro, Vremeanoua.ro,
Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, Ziare.com: “S-au săturat să
li se pună beţe-n roate”: Mediul de afaceri vasluian, sufocat de controale
ENERGIE
Zf.ro: Fondul Proprietatea a scos la vânzare accelerată toate acţiunile
Romgaz
Zf.ro: Petrom, a treia scădere de business dintre greii regiunii în energie
Economica.net: FP: Engie România, prejudiciată de 23 milioane lei prin
contracte cu grupul-mamă francez, în perioada 2013-2014
Economica.net: Turcii de la Garanti finanţează cu până la 23 milioane de
euro extinderea azerilor de la Socar în România
Capital.ro: Un consorţiu internaţional va demara în luna mai căutările de
petrol şi gaze în apele teritoriale ale Bulgariei
Capital.ro: Europa a devenit o groapă de gunoi pentru motorină
Hotnews.ro: Ministerul Energiei, ultim avertisment catre conducerea CE
Oltenia: Rapoartele privind starea sectorului lignit trebuie prezentate intro saptamana
Ziare.com: Razboiul petrolului: Topul tarilor cu cele mai mari rezerve de
titei din lume
Zf.ro: Germania solicită Belgiei închiderea temporară a două reactoare
nucleare, din motive de securitate
GUVERN
Economica.net: Ministerul Fondurilor Europene lansează primele trei
ghiduri aferente POCU
Economica.net: Guvernul, obligat de instanţă să adopte în regim de
urgenţă, regulamentul de ridicare a maşinilor
Economica.net: Ministrul Muncii: Dacă se va umbla la salariile cele mai
mari se va umbla în sens negativ, nu pozitiv

Economica.net: Pîslaru: Legea indemnizaţiilor pentru mame va fi
implementată în acest an
Economica.net: Ministrul Muncii: Ordonanţa de corecţie referitoare la
salarizarea în sistemul public ar putea intra în vigoare în august
Economica.net: Ce salarii au premierul şi funcţionarii Guvernului
Bursa.ro: Jiru, MFP: "Guvernul ar trebui să continue privatizarea prin
piaţa de capital"
Bursa.ro: Consiliul Judeţean Braşov a "îngropat" 24,7 milioane de euro
în Aeroportul de la Ghimbav
IMM
Bursa.ro: VLAD VASILIU, MINISTERUL ECONOMIEI: "Orice IMM are o
barieră psihologică, distanţa dintre locul în care produce şi unde vinde"
INVESTIŢII
Zf.ro: Clujul vrea 20 mil. euro de la BERD pentru achiziţionarea de
autobuze şi tramvaie noi
Zf.ro: Un investitor a lichidat titluri de stat de 15 mil. lei dintr-un foc
Zf.ro: Care sunt investiţiile preferate de cel mai mare fond de pensii
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. În Timiş, raportul între antreprenori şi
multinaţionale

este

de
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Cum
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businessul

antreprenorial?
Zf.ro: Ioan Istrate bate palma cu un grup din Letonia pentru a dezvolta
producătorul Alpin 57 Lux
Zf.ro: Horia Manda negociază încă un exit după vânzarea retailerului de
jucării Noriel
Zf.ro: Avicola Slobozia şi-a bugetat o triplare a profitului
Economica.net:

Chinezii

au

cumpărat

producătorul

american

de

imprimante Lexmark, pentru 3,6 miliarde de dolari
Economica.net: Planul Juncker ar putea creşte PIB-ul României cu 0,95
puncte procentuale pe an, în varianta pesimistă - studiu

Economica.net: Efectele fuziunii Delhaize-Ahold. Ce spune preşedintele
CA al Delhaize că se va întâmpla cu Mega Image
Economica.net: Activele nete ale SIF-urilor au urcat la 6,7 miliarde de lei,
în martie. Nivelul de capitalizare, în creştere cu 2,6%
Economica.net: Sobolewski (BVB): Este nevoie de reformă la nivelul
reglementării pieţei şi de politici publice pro-dezvoltare
Bursa.ro:

LUCIAN CERNAT,

COMISIA EUROPEANĂ:

"O

strategie

naţională TTIP ar putea crea zeci de locuri de muncă"
Bursa.ro:
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Rotaru,
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Invest:

"Piaţa

şi-a

păstrat

monotonia şedinţelor anterioare"
Agerpres.ro: Dragu (MFP): România nu se află printre cele 25 de state UE
care au aprobate operațiuni aferente Planului Juncker
Mediafax.ro: Arabia Saudită angajează bancheri de top, pentru fondul de
2.000 de miliarde de dolari
Capital.ro: Patru companii de retail domină piaţa din România
Zf.ro: Portofoliul CTP a ajuns la 3,5 milioane mp după tranzacţiile din
primul trimestru
IT
Zf.ro: O platformă online prin care se pot închiria locuinţe a primit o
finanţare de 30 mil. dolari
Zf.ro: Daniel Mateescu spune că 20 de investitori au trecut de primul
nivel al negocierilor. Directorul operaţional al TotalSoft: Până în iunie ne
schimbăm acţionarul majoritar
Capital.ro: Intel va concedia 12.000 de angajaţi, din cauza declinului
vânzărilor de PC-uri
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Parlamentul vrea să oblige hipermarketurile să expună la raft 51%
din produse de provenienţă locală
Bursa.ro: FRIEDMAN, GEOPOLITICAL FUTURES: "Marile provocări la
adresa României: dependenţa de UE şi lipsa de încredere"

Capital.ro: Comisia Europeană pregăteşte o procedură de infringement
faţă de legea franceză privind taxiurile
Capital.ro: Alimentele «second hand» din afară, băgate pe gâtul
românilor
Zf.ro: Statul nu are niciun merit în creşterea salariilor din România în
ultimii 25 ani! Reforma Statului şi Productivitatea, două lumi paralele...
Zf.ro: GfK: Dorinţa de cumpărare a românilor este la nivelul maxim, în
pofida pesimismului lor economic
Zf.ro: OPINIE IULIAN ANGHEL, EDITOR ZF: Vreţi 51% produse româneşti
în rafturi. Dar sunteţi dispuşi să plătiţi cu 51% în plus pentru ele?
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Dobânzile negative sunt peste tot şi aprind imaginaţia tuturor.
Primim dobândă la împrumutul pentru casă?
Zf.ro: Wells Fargo, după fraudă şi răsplată: dealer principal de bonduri
americane
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Este Banca Naţională „stat în stat“?
Zf.ro: BNR: Sectorul asigurărilor este slab dezvoltat şi în ceea ce priveşte
produsele oferite, nu doar ca pondere în PIB
Zf.ro: Vicepreşedintele Bancpost a ajuns în consiliul ARB după plecarea
lui Mitrache de la Leumi
Zf.ro: Băncile cu o cotă de piaţă foarte mică nu vor supravieţui
Bursa.ro: PRUDENŢA NU FACE CASĂ BUNĂ CU DOBÂNZILE NEGATIVE
Nici voi, bănci centrale, nu mai ştiţi ce este riscul?
Bursa.ro: DACIAN CIOLOŞ:"Nu intenţionez să contest Legea dării în
plată"
Bursa.ro: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A HOTĂRÂT: "Deciziile din
procesele ANPC-bănci se aplică tuturor contractelor similare"
Bursa.ro: DEBITORII CU CREDITE ÎN CHF, CĂTRE BNR: "Oamenii nu
sunt dispuşi să îşi dea casa decât dacă nu au de ales"

TELECOM
Zf.ro: Fostul şef al Tuborg România a fost numit preşedinte al Nobel
Zf.ro: Compania de cablu RCS&RDS tatonează pragul de 2 milioane de
clienţi pe telefonie mobilă
TURISM
Mediafax.ro: Hotelierii de pe litoral se aşteaptă la o creştere a turiştilor cu
10 %, dar şi la încasări reduse
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Antena3.ro, preluată de Agerpres.ro, Prwave.ro, Ziarulring.ro, Jurnalul.ro,
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Diacaf.com: Intact Media Group lansează catalogul celor mai puternici o
sută oameni de afaceri din țară, “Români care dezvoltă România”
CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Târgul Primăverii 2016, la
Expo Arad
CCIA TIMIŞ
Timisoarastiri.ro: Se apropie Salonul International de Vinuri VINVEST
2016
AGRICULTURĂ
Economica.net: Prognoză sumbră: În 2025, aproape jumătate din
numărul de locuri de muncă vacante - în agricultură, silvicultură, pescuit
Economica.net: Cu cât se vinde un kilogram de carne de miel în pieţele
din ţară, cu zece zile înainte de Paşte
Economica.net: Pescarii din Deltă au dreptul la capturi mai mari anul
acesta
Capital.ro: Proceduri simplificate pentru fermierii care vor să acceseze
fonduri europene

ENERGIE
Agerpres.ro: Mitsubishi a falsificat datele privind eficiența energetică la
625.000 de mini vehicule
Economica.net: Gazoductul Nord Stream-2 provoacă discordie în
Europa. Statele din Europa de Est se opun proiectului
Hotnews.ro: Raport foarte dur al Curtii de Conturi despre piata energiei:
Pierderi in retea, de aproape 2 miliarde de euro, suportate de
consumatori, majorari ilegale ale tarifelor de distributie si contracte
neconcurentiale
Economica.net: Criza oţelului: UE, SUA, Canada, Japonia, Mexic, Coreea
de Sud, Elveţia şi Turcia cer restructurarea industriei
Economica.net: Compania românească Romelectro va construi o
centrală pe gaz în Egipt
Economica.net: Ministerul Energiei va prezenta la finele săptămânii
soluţia pentru CE Hundoara
GUVERN
Economica.net: FAP: România este singura ţară din lume care nu aplică
managementul forestier durabil
Economica.net: Guvernul alocă banii pentru exproprierile necesare
finalizării Centurii de Nord a Capitalei
Economica.net: Programul Rabla 2016: Ghidul de finanţare, în dezbatere
publică. Programul va demara la jumătatea lunii mai
Economica.net: Suciu: Încercăm să găsim finanţare pentru indemnizaţiile
de creştere a copilului în cel mai scurt timp cu putinţă
Economica.net: MFE a lansat primele trei ghiduri pentru POCU. Valoarea
a totală se ridică la 350 milioane euro
Economica.net: Costescu: Toate companiile de taximetrie pot avea, din
nou, acces pe Aeroportul Otopeni
Economica.net: Guvernul nu va contesta decizia care îl obligă să
reglementeze ridicarea maşinilor parcate ilegal

Mediafax.ro: Ministrul Mediului: Angajaţii Regiei Naţionale a Pădurilor nu
pot fi, în acelaşi timp, şi membri ai CA
INVESTIŢII
Economica.net: Banca Transilvania şi BCR vor implementa plata cu
cardul la metrou. Au fost singurii ofertanţi
Economica.net: Antibiotice Iaşi şi-a bugetat venituri şi profit în creştere
cu 6% în acest an
Zf.ro: Producătorul Borsec şi-a majorat vânzările cu 13%, la 632 mil. lei
Zf.ro: Afacerile grupului Agricola au crescut cu 19% în primul trimestru
Zf.ro: Avocaţii de la bpv Grigorescu Ştefănică au consiliat Dent Estet în
tranzacţia cu Medlife
Capital.ro: Chinezii construiesc în toată lumea. Cel mai lung pod hobanat
din Africa de Est, deschis circulaţiei
Hotnews.ro: Ministerul Finantelor va negocia cu BEI un imprumut de 300
de milioane de euro
Zf.ro: Acţiunile europene scăzut în şedinţa de tranzacţionare de miercuri
Bursa.ro: CĂTĂLIN CHIVU, CEO TELETRADE: "Pieţele globale trec
printr-o perioadă de reaşezare, iar 2016 marchează sfârşitul unui ciclu
economic"
Zf.ro: Povestea lui Andrey Beskhmelnitsky, omul care a ridicat o
companie de lactate la 1 mld. euro, a vândut-o către Danone şi a creat un
nou grup care a luat cu asalt piaţa europeană a lactatelor
Economica.net: Conceptul de depozit de bricolaj a eşuat în România.
Kingfisher transformă magazinele Brico Depot pentru a fi mai
prietenoase
Bursa.ro: REWE continuă strategia de dezvoltare a reţelei Penny Market
în România
IT
Capital.ro: Liderul pieţei locale de routere lansează dispozitive pentru
locuințe inteligente

Economica.net: Google, acuzat de UE că ar fi abuzat de poziţia
dominantă pe piaţă a sistemului său de operare Android
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Maşinile electrice din Germania ar putea fi scutite de
taxe
Economica.net: ANSVSA a suspendat 22 de firme din sectorul lactatelor
şi a interzis activitatea altor 18
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: Dănescu (ARB): Băncile din România se bucură de
încrederea a 10 milioane de clienți deponenți, deși percepția este
negativă
Hotnews.ro: Leul pare sa-si consolideze pozitia dincolo de 4,48 unitati in
fata euro
Zf.ro: Asociaţia Băncilor din România îi cere lui Iohannis să atace la CCR
legea dării în plată
TELECOM
Capital.ro: Cât ne costă să comunicăm în roaming în UE de la 30 aprilie
2016
TURISM
Zf.ro: Românii, tot mai pasionaţi de vacanţele pe yacht şi de turismul
gastronomic şi viticol
Zf.ro: Ryanair lansează zboruri spre Berlin din Bucureşti
Zf.ro: Wizz Air începe să opereze curse zilnice spre Londra
Mediafax.ro: Călin Ile, industria hotelieră: Bugetul de promovare al
României "ar face multe companii să râdă"

