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Adevarul.ro, preluată de Adevarulfinanciar.ro, Ziaruldeiasi.ro, I-ziare.ro,
Gazetarul.ro,

Newslist.ro,

News.ournet.ro,

Libnet.ro,

News.yam.ro,

Diacaf.com, I-ziare.ro, Saptamana.com: Liderii mediului de afaceri
avertizează: ne apropiem de o criză pe piaţa forţei de muncă
CCI ARGEȘ
Jurnaluldearges.ro: Târgul de Echipamente şi Utilaje Agricole AGRO
PITEŞTI a strâns zeci de mii de vizitatori
CCI BRAȘOV
Mytex.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Stiribv.ro, Turistbrasov.ro: Premii
pentru excelența în afaceri, acordate Grupului de Presă „Transilvania
Expres”
CCI HUNEDOARA
Servuspress.ro, preluată de Ziare.com, I-ziare.ro: „Deva Auto Show”, cel
mai important eveniment auto al anului

CCI IAȘI
Radioiasi.ro, preluată de Ziarelive.ro: Iaşi: Forumul Economic al
Oamenilor de afaceri armeni din România şi Republica Moldova
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Ziarulprahova.ro, preluată de Ziarelive.ro, Stirilazi.ro, Realitatea.net,
Goldfmromania.ro, Presaonline.com, Actualitati.net: In judet, industria
petroliera este reprezentata de sute de firme
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Cursdeguvernare.ro: Sistemul de la care industria așteaptă salvarea
pieței muncii: învățământul profesional dual – pus în dezbatere publică
CCI SĂLAJ
Graiulsalajului.ro: Targul Expo Casa & Universal și-a deschis ieri porțile
la Zalău
CCI SIBIU
Tribuna.ro, preluată de Ziare.com, Ultimele-stiri.eu: Ovidiu Sitterli a
dezbătut mediul de afaceri sibian, cu reprezentanţi din domeniu
ENERGIE
Zf.ro: Cea mai mare rafinărie din România estimează un business cu
6,5% mai mic, dar vrea să ducă mai mulţi carburanţi din Moldova până în
Liban
Zf.ro: Acţiunile Romgaz sunt în cădere liberă, iar joi au atins minimul
istoric
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Transelectrica şi Transgaz îşi îndeplinesc planurile de investiţii"
Bursa.ro: DANIELA LULACHE, NUCLEARELECTRICA: "Astăzi nu se pot
face investiţii în domeniul generării de energie electrică"
FISCALITATE
Economica.net: Premierul, despre lista ANAF: Dacă au fost greşeli
trebuie să şi le asume şi să le corecteze

GUVERN
Zf.ro: Ministerul Finanţelor revine pe pieţele externe şi împrumută 1 mld.
euro la un randament de 3% pe an
Economica.net: Cioloş, despre reformarea sistemului de pensii: Nu-şi
poate asuma acest Guvern să deschidă şi acest şantier
Hotnews.ro: Ministerul Fondurilor Europene isi cauta sediu cu chirie.
Ministru: Spatiul oferit la Casa Poporului este "cum l-a lasat Ceausescu"
Economica.net: Ministerul Agriculturii şi ANSVSA vor face verificări ale
calităţii produselor agro-alimentare
INVESTIȚII
Zf.ro: Teraplast Bistriţa ia un împrumut de 13,5 milioane de lei de la BRD
pe şase ani
Zf.ro: Anchor Grup a investit 26 mil. euro în renovarea celor mai vechi
malluri, iar acum se uită spre rezidenţial şi birouri
Zf.ro: Flanco a bătut palma cu KLG pentru un depozit de 10.000 mp pe
autostrada Bucureşti - Piteşti
Zf.ro: O investiţie de 1 mil. euro vrea să pună fructele congelate
româneşti pe rafturile Auchan şi Lidl din Occident
Zf.ro: Nicu Stoica, Pell Amar Cosmetics: Produsele noastre sunt făcute
din extract din nămol din lacul Balta Albă. Am ajuns la un portofoliu de
70 de produse
Zf.ro: Producătorul de mobilă Taparo din Maramureş bifează cel mai
profitabil an
Zf.ro: Pe o bursă în scădere, Vrancart Adjud, un producător de carton
ondulat, aduce investitorilor un plus de 14%
Zf.ro: România are, după 25 de ani de capitalism, un site în limba engleză
pentru investitorii străini. „Suntem în discuţii cu 61 de investitori care
vor să creeze peste 17.000 de locuri de muncă“

Zf.ro: Moştenitorii lui Chelu vor să iasă din Mecanica Roteş şi vând
acţiuni
Zf.ro: Cea mai „fierbinte“ investiţie în rândul milionarilor americani: să nu
facă nimic
Zf.ro: Turism Covasna îşi va majora capitalul social cu 5 milioane lei
Bursa.ro: Un fond Certinvest a dat 280.000 de euro pe 10% din Ascendia
Bursa.ro: Constructorul de nave Severnav a încheiat trimestrul pe minus,
dar cu afaceri în creştere
Capital.ro: CFR organizează o licitaţie pentru lucrări de reparaţii pe
tronsonul Caransebeş-Timişoara. 2,7 milioane lei, valoarea contractului
Capital.ro: Retailerul Profi a inaugurat trei magazine, la Copşa Mică,
Zalău şi Iaşi
Hotnews.ro: Cum arata industria romaneasca de componente auto si de
ce nu castigam investitii mari nici in vestul tarii, deja legat prin autostrazi
de Occident. Criza de muncitori calificati
Economica.net: Selgros deschide magazine cu o suprafaţă mai mică cu
60% decât cea standard
Economica.net: Metrorex angajează 342 de persoane pentru operarea
noului tronson Parc Bazilescu - Lac Străuleşti
Zf.ro: România a atras 1 mld. euro de pe pieţele externe printr-o emisiune
suprasubscrisă de două ori
IT
Zf.ro: Vânzările online realizate prin reţeaua de afiliere 2Parale s-au
apropiat de 130 mil. lei în ultimele 12 luni
Zf.ro: Exporturile de soft şi de servicii de IT se dublează la 4 mld. euro
până în 2019
Economica.net: Vânzările de smartphone-uri au crescut în T1. Cota de
piaţă a Apple a scăzut - Gartner
Capital.ro: BRAT: Publicitatea pe dispozitive mobile depăşeşte o treime
din totalul publicităţii de tip display

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Mugur Isărescu, BNR: „Acum stăm bine, dar nimic nu garantează
că vom sta la fel de bine şi peste un an-doi“
Economica.net: Isărescu: Dacă am învăţat din greşeli, vom fi capabili să
rezistăm tentaţiei de a aluneca din nou în măsuri populiste
Bursa.ro: ABURELI STRATEGICE, DUPĂ "OPT BARIERE" - Mândria ASF
este un zero - proiectul STEAM
Agerpres.ro: INS: Creștere cu 13.200 a numărului posturilor de muncă
vacante în România, în T1 din 2016
Zf.ro: Plăţile pe programul POSDRU, deblocate de Comisia Europeană
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cele mai mari bănci din România au o profitabilitate a activelor de
invidiat
Zf.ro: BRD şi Banca Transilvania au decis să iasă din Consiliul
Patronatelor Bancare
Zf.ro: Într-un caz fără precedent pe scena politico-financiară, fostul
preşedinte al Argentinei este acuzat că a dat ordin Băncii Centrale să
manipuleze cursul, mişcare ce a adus pierderi de 5,5 miliarde de dolari
Economica.net: Legea cash back, bani scoşi de pe card de la magazin:
soluţie ieftină pentru cei care trimit din străinătate bani familiei
Economica.net: Kruk şi IFC semnează tranzacţia Ursa de vânzare de
credite neperformante ale Bancpost
Bursa.ro: CAPITALUL BĂNCILOR SCADE? Adrian Vasilescu ne ia de
proşti
Bursa.ro: DANIEL ZAMFIR: "Notarii vor reduce la minim onorariile, în
cazul legii dării în plată"
Bursa.ro: Banca centrală americană ar putea creşte dobânda în iunie
Bursa.ro: Infractorii cibernetici fură banii din bancomate, prin Skimer
Agerpres.ro: Oficialii BCE sunt nemulțumiți de ritmul lent al reformelor

Agerpres.ro: Benoit Coeure: BCE nu va mai scădea dobânda la depozite,
care se situează în prezent la minus 0,40%
Ziare.com: Veste buna pentru romani: Comisioane bancare ce devin
istorie
Zf.ro: HSBC închide jumătate din sucursalele din India
Capital.ro: UniCredit SpA vinde active pentru a-şi majora capitalul
TELECOM
Zf.ro: Orange şi Telekom fac primii paşi împreună pe piaţă: „francezii“
intră cu primele pachete fix-mobil în trei oraşe mari, „germanii“ le oferă
clienţilor acces la reţeaua 4G a Orange
Economica.net: Lista completă cu preţurile Orange pentru internet fix şi
televiziune digitală. Versus RCS&RDS, Telekom şi UPC
TURISM
Bursa.ro: ETURIA: 30% dintre vacanţele vândute au fost pentru familii
Bursa.ro: Ţara noastră vrea să devină o destinaţie pentru sectorul de
turism viticol
Bursa.ro: COCKTAIL HOLIDAYS: 40% din totalul locurilor disponibile
pentru sezonul estival, vândute
Economica.net: Jozsef Varadi, CEO Wizz Air: Suntem interesati să
operăm tot mai multe curse interne

