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Antena3.ro,

preluată

de

Infoziare.ro,

Discard.ro,

News.yam.ro,

Ziaruldeiasi.ro, Ultimele-stiri.eu: Mihai Daraban - Camera de Comerţ şi
Industrie a României, alături de mediul de afaceri din România
Antena3.ro, preluată de Agerpres.ro, Prwave.ro, Ziarulring.ro, Jurnalul.ro,
A1.ro,

Dcnews.ro,

Buletindeilfov.ro,

Cancan.ro,

Radardemedia.ro,

Diacaf.com, Ziartop.ro, Happytv.ro, Enational.ro, 1001-stiri.ro: Intact
Media Group lansează catalogul celor mai puternici o sută oameni de
afaceri din țară, “Români care dezvoltă România”
CCIR
Universuljuridic.ro: Întrevederea preşedintelui Camerei de Comerţ şi
Industrie a României cu reprezentanţii Colegiului Naţional de Apărare
CCIA ARAD
Criticarad.ro, preluată de Aradon.ro, Comisarul.ro, Specialarad.ro: Mâine
începe Târgul Primăverii, la Expo Arad. Vezi oferta organizatorilor
Glsa.ro, preluată de Newsar.ro, Ziare-pe-net.ro, Ziare.com, Ziar.com,
Ultimele-stiri.eu, Ziarelive.ro: Spectacol medieval, în premieră la Arad, în
cadrul Festivalului Ecvestru „Sfântul Gheorghe“
CCI BRAŞOV
Newsbv.ro: Conferințele afaceri.ro, la Brașov
CCINA CONSTANŢA
Cugetliber.ro: Salvaţi Oieria Palas!
CCI NEAMŢ
Ziarulceahlaul.ro, preluată de Comisarul.neamt.ro: „Culoare și Candoare
– Atelierul Iepurașului“ Expoziție de obiecte handmade, în Parcul Central

CCI PRAHOVA
Vptv.ro, preluată de Ziare.com: Seminar la CCI
CCIA TIMIŞ
Banatulazi.ro, preluată de Telenova.ro: Fermierii și investitorii din Timiș
au la îndemână oportunităţi de finanţare în cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
ENERGIE
Zf.ro: Furtunile au făcut din eoliene cel mai puternic producător de
energie şi au scos cărbunii din joc
Zf.ro: Vânzarea acţiunilor Romgaz asigură Fondului Proprietatea bani
pentru răscumpărări, iar cumpărătorilor un profit de 10% în două luni
Zf.ro: Preţul petrolului urcă la aproape 46 de dolari barilul
Economica.net: Moody's a îmbunătăţit ratingul Transelectrica la "Ba1",
perspectiva asociată fiind stabilă
Economica.net: 3,6 miliarde de lei plătiţi degeaba de toţi românii în
factura de curent. Doar 6% din bani au mers spre investiţii
Economica.net: KazMunayGas acuzat că vrea să scoată fonduri de la
subsidiara KMG EP - Reuters
Economica.net: Ministrul Energiei: La CEO va fi finalizată o nouă
organigramă care reduce inclusiv posturile de conducere
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: Ideea mixului energetic nu va dispărea;
în piața românească de energie acest lucru se va întâmpla
Agerpres.ro: ANRE: Raportul Curții de Conturi are date amestecate din
două perioade de reglementare; autoritatea a formulat obiecțiuni
Bursa.ro: Competiţia ruso-norvegiană pe piaţa gazului a dus la scăderea
preţului
Bursa.ro: CORINA POPESCU, MINISTERUL ENERGIEI: "Soluţia la care sa ajuns, o surpriză plăcută pentru sectorul minier din Valea Jiului"
Bursa.ro: Compania românească Romelectro va construi o centrală pe
gaz de 1.200 de MW în Egipt

Bursa.ro: CORINA POPESCU, MINISTERUL ENERGIEI: "CE Oltenia,
victima unui şir lung de greşeli de management"
Bursa.ro: Surse: "JPMorgan" se va ocupa de listarea companiei
petroliere saudite "Aramco"
FISCALITATE
Zf.ro: Care este soluţia pentru dezvoltarea asigurărilor de viaţă în opinia
companiilor: stimulente fiscale
GUVERN
Economica.net: Costescu: Vom avea legătură feroviară, în acest an, între
Gara de Nord şi Otopeni şi metrou din 2021
INVESTIŢII
Zf.ro: Fondurile suverane au înregistrat mai mult de o dublare a activelor
din 2009
Zf.ro: Aproape 90 de acorduri de 100 mil. € sau peste s-au semnat după
2000
Zf.ro: Producătorul Borsec a marcat cel mai bun an din ultimii şase.
Vremea bună şi reducerea TVA au dus afacerile Romaqua la 632 de
milioane de lei
Zf.ro: Nemţii de la Rewe vor 20-25 de magazine Penny Market în acest an.
Investiţia este de 40-50 mil. euro
Zf.ro: Fondul de investiţii Axxess Capital negociază preluarea retailerului
online elefant.ro
Agerpres.ro: Acțiunile Nissan cresc la bursă, deși producătorul auto este
implicat în scandalul privind eficiența energetică
Bursa.ro: DUPĂ CE ÎN 2012 A FOST APROAPE DE EXECUTAREA SILITĂ:
"Broadhurst" vrea să vândă magazinul "Cocor"
Bursa.ro: Ovidiu Dumitrescu, Tradeville: "Indicii s-au decuplat de
evoluţiile favorabile de pe pieţele vest-europene"
Bursa.ro: CORNELIU POLL, REMEDIA, DESPRE ŢINTA PE 2016: "Ne
dorim să atingem, pe partea de distribuţie, cifra de vânzări din 2014"

Bursa.ro: SIF Banat-Crişana a adus 3 milioane de euro la capitalul SIF
Imobiliare
Hotnews.ro: Cupru Min pregateste o noua licitatie privind vanzarea de
cupru
Capital.ro: Anagnostopoulos, SPDI: Investitorii ocolesc România pentru
că o consideră o ţară exotică unde se pierd bani
Capital.ro: Dolarul pierde în faţa yenului. Reuniunea BCE, în lumina
reflectoarelor. Ultimele evoluţii
Economica.net: Clinica Dr. Melnic se extinde cu un centru de excelenţă
în implantologie, în urma unei investiţii de 100.000 euro
IT
Zf.ro: Şeful CEL.ro: Concurenţa nu ar trebui să aprobe tranzacţia eMAG PC Garage
Zf.ro: Brazilienii de la Stefanini şi-au majorat afacerile cu 30% în 2015 şi
au ajuns la 1.400 de angajaţi în România
Capital.ro: Google: Suntem gata să lucrăm cu echipa CE pentru a
demonstra că Android este bun pentru competiţie şi pentru consumatori
Zf.ro: Distribuitorul de produse IT CIT Group a încheiat 2015 cu venituri
de 5 mil. Euro
Zf.ro: Pizza, mâncarea chinezească şi cea românească-au crescut
comenzile online de mâncare la Foodpanda.ro
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Forte Asigurări şi LIG Insurance nu au implementat măsurile
promise în planurile trimise ASF după testul de stres
Zf.ro: ANSVSA protejează identitatea companiilor care au vândut
alimente expirate în 2016, ca să nu le facă „publicitate negativă“
Economica.net: Se schimbă regulile jocului pentru marii retaileri.
Efectele ar trebui să se vadă în preţ

Bursa.ro: Conferinţa Bursa ANTREPRENORIATUL FEMININ "Femeia la
putere - o lume mai bună" - Ediţia a IV-a
Kara Aylward, Ambasada SUA: "Ţările sunt mai stabile şi prospere când
femeile participă cu drepturi depline în societăţile lor"
Hotnews.ro: Cresterea indemnizatiilor pentru mamici a aparut in
Monitorul Oficial. Vezi cele mai importante precizari din document
Capital.ro: ANSVSA a suspendat 22 de firme din sectorul lactatelor
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cea mai mare bancă din ţările nordice, prinsă în scandalul Panama
Papers
Zf.ro: Profiturile coloşilor de pe Wall Street se prăbuşesc
Zf.ro: Acţionarii BCR aleg în această săptămână noul board şi decid cum
se distribuie profitul din 2015
Zf.ro: Bilanţul crizei în sistemul bancar. Băncile au restructurat credite de
5 miliarde de euro, iar pentru un stoc net de 8 mld. euro au spus adio
Economica.net: BNR pregătește un regulament de modificare a creditului
ipotecar. Mai puţini români se vor califica pentru un împrumut
Bursa.ro: Scade volatilitatea cursului euro-dolar înaintea votului pentru
Brexit
Bursa.ro: Primele controverse între consumatori şi Centrul SAL
Bursa.ro: ÎN EVENTUALITATEA UNUI BREXIT, Autorităţile americane vor
să ştie care sunt planurile băncilor
Hotnews.ro: Dragos Calin, director SBB Bancpost: Daca o banca ar fi
fost si mai prudenta inainte de criza risca iesirea din piata
Hotnews.ro: Pentru noi este putin curios ca un guvern tehnocrat nu vrea
sa clarifice unele ingrijorari ale BNR, BCE si Comisiei Europene (raport)
TURISM
Bursa.ro: Lufthansa şi Amadeus colaborează pentru implementarea unui
sistem de control stabil
Bursa.ro: Scăderi masive pentru litoralul turcesc

Economica.net: Primele nave de croazieră fluvială au acostat în Portul
Tulcea
AMCHAM
News.ro,

preluată

de

Hotnews.ro,

Stiri-live.ro,

Portaluldestiri.ro,

Aggregatornews.com, Ro.newshub.org: Amcham este îngrijorată de
întârzierea lansării proiectelor pe fonduri europene din bugetul 20142020 şi de amânarea aprobării legilor achiziţiilor publice
CCI ARGEŞ
Allevents.in: Targul Agro Pitesti
CCI DOLJ
Ziaruldearges.ro: Autostrada Craiova-Pitesti, amanata din nou. Motivul:
nu exista fonduri!
CCIA SIBIU
Avertising4u.ro: Conferinţă economică pe tema IMM-urilor la Sibiu
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Pe piaţa de agrobusiness din România au apărut primi hibrizi de porumb
ceros, care au avantajul de a fi mai rezistenţi la boli şi la secetă
Economica.net: ”Fibra de aur a României” redevine de interes. Ministerul
Agriculturii dă liber culturilor de cânepă
Capital.ro: Lovitură pentru străinii care vor să cumpere pământ în România: Se
pregătesc condiții severe pentru terenurile agricole
ENERGIE
Agerpres.ro:

Havrileț

(ANRE):

Este

un

moment

prielnic

pentru

liberalizarea timpurie a pieței gazelor
Capital.ro: OMV: Producţia a crescut cu 1% în primul trimestru din 2016,
datorită zăcămintelor din Norvegia
Adevarul.ro: Angajaţii Complexului Energetic Oltenia primesc prime de Paşte
de 700 de lei

Capital.ro: ANRE: Consumatorii vor avea un preţ corect la gaze doar dacă
piaţa va fi liberalizată
Bursa.ro: SAXO BANK: "Creşterea de 3,1 milioane de barili a fost aproape
dublă faţă de aşteptări"
Zf.ro: Studiu: Industria oţelului, pusă în faţa unui risc ridicat
Economica.net: Raportare finală ANRE: Traderii de energie şi-au
îndeplinit cota de achiziţie de certificate verzi
Economica.net: ANRE: Taxa de 60% pe veniturile suplimentare ale
operatorilor de gaze împiedică scăderea preţurilor
Economica.net: Piaţa petrolieră se va reechilibra până în 2017 - şeful
Agenţiei Internaţionale a Energiei
Capital.ro: Romgaz: Piaţa gazelor nu este pregătită pentru liberalizare;
preţurile mici de acum sunt conjuncturale
Economica.net: Panama Papers: Cum a luat Comănescu platformele de
foraj ale Petrom - RISE Project
FISCALITATE
Agerpres.ro: România, locul cinci în rândul țărilor UE cu cea mai scăzută
datorie publică în 2015
Capital.ro: Lituania, Cehia şi România, cel mai scăzut deficit bugetar ca
procentaj din PIB în 2015 (Eurostat)
Capital.ro: Pogonaru: La nivelul antreprenorilor se simte energie, dar când vor
să facă afaceri sunt suspectaţi că ar fi infractori
Capital.ro: Ambient, Arabesque şi alţi patru distribuitori de materiale de
construcţii, acuzaţi de evaziune fiscală
Agerpres.ro: Pogonaru: La nivelul antreprenorilor se simte energie, dar
când vor să facă afaceri sunt suspectați că ar fi infractori
Economica.net: Cifrele ANAF la primul trimestru: Temerile se confirmă TVA s-a dus sub nivelul din 2015
Economica.net: Bostan: Încercăm să lărgim sfera de aplicare a
impozitului zero pentru programatori

Economica.net: 49,78 miliarde de lei colectaţi de ANAF în T1, cu 7%
peste programul bugetar
Economica.net: Antifraudă: Evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 mil. lei,
la firme mari din domeniul comerţului cu materiale de construcţii
GUVERN
Zf.ro: MAI: A fost finalizată procedura de achiziţie a timbrelor autocolante
pentru alegeri
Zf.ro: Membrii Guvernului vor discuta online, joia, cu românii
Capital.ro: Finanţele au împrumutat 600 milioane lei de la bănci
IMM
Capital.ro: Daniela Marin (BERD): Căutăm surse alternative de finanţare
pentru programul 'Advice for Small Businesses'
INVESTIŢII
Zf.ro: Afacerile cu restaurante şi cafenele au generat tranzacţii în creştere în
ultimele luni
Zf.ro: Dino Ebneter va prelua poziţia de Country Managing Partner al Mazars
România
Zf.ro: Reţeaua Regina Maria a preluat Centrul Medical Helios din Craiova
Zf.ro: Studiu: Industria oţelului, pusă în faţa unui risc ridicat
Zf.ro: Un proiect rezidenţial de 50 de locuinţe va fi demarat în zona Pieţei 1 Mai
Bursa.ro: GEZE a echipat Aeroportul din Arad cu sisteme de uşi glisante automate
Capital.ro: Antibiotice Iaşi a decis înfiinţarea unei reprezentanţe în Vietnam pentru
dezvoltarea afacerilor în Asia de Sud-Est
Zf.ro: Un proiect rezidenţial de 50 de locuinţe va fi demarat în zona Pieţei 1 Mai
IT
Zf.ro: Soluţiile M2M şi „smart home“, segmentele pieţei IoT care se
dezvoltă cel mai mult în prezent

Capital.ro: Bitdefender dezvoltă un vaccin pentru Petya, cea mai agresivă
amenințare din familia ransomware
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
SISTEM BANCAR
Adevarul.ro: Cum să nu ieşi în pagubă la depozitele bancare.
Comparatorul de dobânzi şi comisioane îţi arată suma reală primită la
termen
Economica.net: Ce se întâmplă dacă îţi faci un depozit de 1.000 de lei: 18
bănci din 23 îţi dau mai puţini bani, la scadenţă pe 12 luni
Agerpres.ro: BCE a lăsat nemodificate dobânzile
TELECOM
Economica.net: RCS & RDS: Digi Mobil, 2 milioane de abonaţi, 25% din piaţa de
abonamente
Zf.ro: RCS&RDS dezvăluie numărul de clienţi şi pe celelalte linii de business: 2 mil.
pe net fix, 2,7 mil. pe cablu TV, 0,7 mil. pe TV satelit şi 1,4 mil. pe telefonie fixă
Zf.ro: RCS&RDS despre o eventuală listare: Nu comentăm
Economica.net: RCS & RDS: Investiţii de aproximativ 150 milioane euro în acest
an. "Nu excludem listarea la bursă, bonduri, împrumuturi"
Zf.ro: RCS&RDS despre o eventuală listare: Nu comentăm
Economica.net: ANCOM a publicat un ghid pentru prevenirea şi gestionarea
incidentelor care pot afecta reţelele de comunicaţii
Capital.ro: Valentin Popoviciu: “Nicio ţară din Europa nu are acces la o reţea de
fibră optică precum are România”

