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MIHAI DARABAN
Replicaonline.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie a României, Daraban: Cred că echipa Mazăre
influenţează şi acum administraţia Portului Constanţa; ar trebui să vină
profesionişti
CAMERA DE COMERŢ BRITANICO-ROMÂNĂ
Businesswoman.ro: Relaţiile româno-britanice, perspective 2016
CCIRO ITALIA
Realitatea.net, preluată de Adpres.net: Dacian Cioloş, primul mesaj
pentru Diaspora, transmis la spectacolul ARI de la Roma
CCI PRAHOVA
Ziarulprahova.ro,

preluată

de

Realitatea.net,

Goldfmromania.ro,

Ziare.com, Ziarelive.ro, Actualitati.net, Stirilazi.ro, I-ziare.ro, Index-stiri.ro:
Relatiile romano-chineze, intarite printr-un nou acord de colaborare
semnat la Ploiesti
CCIA VASLUI
Vasluion.ro, preluată de Monitoruldevaslui.ro: 5.682 de angajatori activi,
55.317 de salariati!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Mai puţin de 1% din suprafaţa agricolă totală are culturi ecologice
Zf.ro: Un fermier din Bacău face 25 de milioane de euro cu 50 de angajaţi
Agerpres.ro: Botănoiu (MADR): Culturile însămânțate în toamnă sunt
într-o stare avansată de dezvoltare; fenomenele meteo extreme pot
afecta producția
Bursa.ro:

ASF
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Dumitru,
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Agro:

"Subvenţionarea asigurărilor ar ajuta fermierii, dacă nu ar creşte
costurile"
ENERGIE
Zf.ro: Energia verde a generat anul trecut 12,5% din producţie, cel mai
mare procent de până acum
Zf.ro: Magnat ucrainean, în centrul unui ordin de îngheţare de active de
380 milioane de dolari
Zf.ro: Smart Diesel estimează afaceri de peste 140 mil. euro
Economica.net: RCS&RDS va vinde energie electrică Apaserv Satu Mare.
A venit cu un preţ mai mic cu 20% decât celelalte 10 oferte
Bursa.ro: MINISTERUL ENERGIEI: "Minele Lonea şi Lupeni ar urma să fie
incluse într-un Program de Închidere"
FISCALITATE
Zf.ro: UE ia măsuri antievaziune pentru a contracara ascensiunea
populiştilor
Zf.ro: Piaţa asigurărilor de sănătate captează atenţia asigurătorilor şi
clienţilor. Deriva sistemului public de sănătate, un atu pentru asigurătorii
privaţi
GUVERN
Economica.net: Cioloş, despre TVR: Nu putem petici sacul spart doar
pentru că trebuie mers la recolta de voturi
Economica.net: Patriciu Achimaş Cadariu: Marţi vom lansa un program
pentru controlul infecţiilor nosocomiale
Bursa.ro: Ministrul fondurilor europene a demisionat
INVESTIŢII
Zf.ro: ASF obligă grupul Erste să vândă acţiuni SIF Banat-Crişana de 11
mil. lei pentru a respecta pragul de deţinere
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, director editorial al ZF - “În ultimii doi ani
eu am angajat 30 de oameni. Am plătit taxe şi impozite la stat. Ce a făcut

statul pentru mine?” De ce această întrebare a antreprenorului român
rămâne fără răspuns?
Zf.ro: Investitorii au redescoperit Romgaz, după exitul FP
Zf.ro: Alina Bistreanu, LPP: Piaţa de fashion din România are un mare
potenţial
Zf.ro: Românii cheltuie 50 de milioane de euro anual pe bijuterii şi
ceasuri de lux
Zf.ro: Afacerile magazinelor Brico Depot au înregistrat, anul trecut, o
creştere de două cifre
Zf.ro: O cămaşă Guy Laroche, Gianfranco Ferre sau Pierre Cardin costă
la poarta fabricii 12 euro, iar în magazine ajunge cu 100 de euro. Ce
fabrică le produce în România
Zf.ro: Mega Image a deschis două noi magazine Shop&Go
Zf.ro: Centrele Winmarkt au ajuns la un grad de ocupare de 95% după ce
au semnat cu H&M şi Pepco
Zf.ro: Producătorul Ocean Fish face primii paşi în retail după un avans de
26% al vânzărilor
Zf.ro: Lidl a importat produse de aproape jumătate de miliard de euro.
„Importăm, dar şi exportăm produse româneşti direct, fără intermediari“
Zf.ro: Şeful JYSK: Vedem potenţial pentru 15 magazine în Bucureşti şi în
cartierele limitrofe
Zf.ro: Daniel Boaje, McDonald’s: Vom dubla investiţiile în acest an. Ţara
se dezvoltă, compania la fel, există capital disponibil de creştere
Agerpres.ro: INS: România avea 86.080 kilometri de drumuri publice, din
care 747 kilometri de autostrăzi, în 2015
Economica.net: Experţii confirmă dezastrul de pe lotul 2 Lugoj-Deva:
Calitatea materialului este mediocră
Economica.net: BVB: Tranzacţiile cu acţiuni au crescut de 4,3 ori în
această săptămână
Capital.ro: Euro Insol a preluat cel mai mare proiect imobiliar din țară
Capital.ro: WILO România a avut afaceri de 27,3 milioane euro în 2015

Mediafax.ro: CNADNR a semnat un nou contract de construire a centurii
Mihăileşti
IT
Zf.ro: Scăderea impozitelor pe salarii ar putea impulsiona creşterea
numărului profesorilor de informatică
Zf.ro: Start-up-ul clujean Tintag vrea să vândă lunar 1.000 de dispozitive
de localizare a obiectelor
Zf.ro: Google şi Facebook au atras 64% din banii de pe piaţa de
publicitate online din SUA în 2015
Zf.ro: Trei români vor să strângă 37.000 de euro pe platforma
kickstarter.com pentru a lansa un joc
Zf.ro: Clickshop.ro, „mallul“ online al Telekom: Creştem cu cel puţin 20%
în acest an
Zf.ro: Propunerea mediului de afaceri pentru modificarea legii încadrării
angajaţilor din IT. Programatorii fără facultate şi start-upurile cu încasări
mici să fie scutiţi de la plata impozitului pe venit
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: City afirmă că decizia prin care a fost pusă în redresare face parte
dintr-un context mai larg al preocupării ASF de a scoate din piaţă
asigurătorii cu capital românesc
Zf.ro: Consiliul Concurenţei a câştigat irevocabil procesul cu OMV
Petrom
Zf.ro: Proiect de lege de restricţionare a achiziţiei de terenuri agricole de
către străini
Agerpres.ro: Bogdan Chirițoiu: Rata de succes a Consiliului Concurenței
în procesele de la Înalta Curte este de 100%
Economica.net: Lukoil pierde procesul cu CC, dar amenda îi va fi redusă.
Statul câştigă definitiv toate procesele cu companiile petroliere
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Cum va evolua economisirea până în 2018 conform prognozelor
celor mai mari bănci
Zf.ro: Danemarca, ţara unde se face cel mai mare experiment monetar:
băncile iţi dau credit, dar ajung să iţi dea şi rata la banca. Totul numai
pentru a cheltui bani şi a împiedica scăderea economică. Dacă
experimentul va reuşi, ar putea să fie preluat şi de alte ţări
Zf.ro: BCR Pensii: Componenta privată a pensiei, rol important în
asigurarea nivelului de trai decent
Zf.ro: Nowotny, BCE: Ratele negative ale dobânzii, necesare pentru
evitarea deflaţiei
Zf.ro: UniCredit Consumer încearcă să ajungă la 70% clienţi care
folosesc cel puţin trei produse
Zf.ro: Există potenţial de creditare. Raportul credite/depozite a coborât în
România sub 86%, în timp ce în Polonia este 100%
Zf.ro: Cum stă România faţă de alte ţări din UE în topul NPL-urilor.
Calitatea portofoliilor de credite s-a îmbunătăţit, dar există spaţiu de
ameliorare
Zf.ro: Cele mai mari trei bănci au 3.000 de apartamente şi case la vânzare
Agerpres.ro: Depozitele constituite în bănci s-au redus în martie cu 1%;
economiile firmelor, în scădere cu 2,6% la lei și cu 2,8% la valută
Economica.net: Soldul creditului neguvernamental a crescut cu 0,5% în
martie 2016. Împrumuturile în lei pentru populaţie au avansat cu 2,3%
Economica.net: Top cinci bănci de la care încasezi mai puţini bani decât
ai depus
Capital.ro: Bancpost, profit net de 19 milioane în primul trimestru
Capital.ro: Sucursala UniCredit din buzunar
Bursa.ro: ADRIAN VASILESCU:"Noua generaţie preia discursul populist
împotriva băncilor"
TURISMAgerpres.ro: Românii aleg pentru minivacanța de 1 Mai stațiunile
românești, Bulgaria și city-breakuri în Europa; bugetul mediu - 150 de
euro/persoană

Mediafax.ro: Companiile aeriene low-cost au contribuit la creşterea
numărului de turişti străini în România
Mediafax.ro: Aproximativ 100.000 de români, aşteptaţi în Bulgaria de
Paşte. Traficul rutier la sud de Varna este deviat
CCI BUCUREŞTI
Bursa.ro: Sorin Dimitriu, reales în funcţia de preşedinte al CCIB
CCI IAŞI
7est.ro, preluată de Iasifun.ziaruldeiasi.ro, 24-ore.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare-penet.ro: Antreprenorii se pot instrui intensiv în domeniul comunicării la Camera
de Comerţ şi Industrie Iaşi
AGRICULTURĂ
Mediafax.ro: Sancţiunile occidentale impuse Rusiei dau naştere la noi miliardari
ENERGIE
Economica.net: GDF Suez a pierdut definitiv un proces de 70 de milioane de euro
cu statul român. Recuperează banii de la populaţie
Economica.net: Statul subvenţionează minele neviabile din Valea Jiului cu 105,1
milioane de lei în acest an
Economica.net: Cartel pe piaţa combustibililor în Bulgaria: Birourile OMV, inspectate
de Protecţia Concurenţei
Capital.ro: Energia hidro asigură, luni, aproape jumătate din producţia naţională
de electricitate
Capital.ro: Franța vrea să închidă anumite centrale nucleare în cadrul
programului de tranziție energetică a țării
Capital.ro: Arabia Saudită vrea să liseteze la bursă Aramco şi să înfiinţeze un
fond suveran de 2.000 de miliarde de dolari
Bursa.ro: Bogdan Nicolae Badea a renunţat la mandatul de membru al CS al
OMV
GUVERN

Zf.ro: Premierul va înainta preşedintelui o propunere pentru MFE "în perioada
imediat următoare"
Economica.net: Cioloş către sindicalişti: Nu puteţi aştepta în patru luni să
schimbăm lucruri care nu s-au schimbat în ani
Stiri.tvr.ro: Discuţiile pe tema salariilor bugetarilor au fost reluate la Ministerul
Muncii
Agerpres.ro: Cioloș: În momentul de față îmi doresc o nouă abordare la Ministerul
Fondurilor Europene
Agerpres.ro: Vasile Dîncu: Încercăm până la sfârșitul mandatului nostru să avem un
proiect complet de descentralizare
INVESTIŢII
Capital.ro: Autostrada Târgu Mureş-Iaşi, în atenţia Guvernului. Actualizarea
studiului de fezabilitate costă 36 mil.euro
Mediafax.ro: În 2015, România avea 747 km de autostradă şi 32.303 km de
drumuri pietruite şi de pământ - INS
Bursa.ro: ÎN 2015, Winmarkt a înregistrat venituri de 8,7 milioane de euro din chirii
Economica.net: Numărul tranzacţiilor imobiliare, în creştere cu aproape 13.000 în
primul trimestru. Cele mai multe, în Bucureşti
Capital.ro: Care au fost cele mai tranzacţionate companii pe sistemul alternativ la BVB
săptămâna trecută
Economica.net: Straco-Strabag şi Telor Invest-Pro Cons XXI, cu mari şanse să
obţină lucrările la străzile Bucureştiului în următorii 4 ani
Economica.net: Euro Insol a devenit lichidator judiciar al complexului imobiliar
Green City
Economica.net: Adidas, Deutsche Bank şi Siemens, cele mai tranzacţionate pe
sistemul alternativ la BVB, săptămâna trecută
IT
Economica.net: 57% dintre utilizatorii de internet îşi notează parolele în telefon
sau pe hârtie - studiu Kaspersky

Hotnews.ro: Cum vede unul dintre cei mai cunoscuti avocati ai Microsoft
implicatiile cazului decriptarii controversatului iPhone al atacatorului din San
Bernardino
Zf.ro: Schimbare de strategie la OLX.ro: utilizatorii pot publica un anunţ gratuit
pe lună în categoria auto
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: MMFPSPV: "161 programe de formare profesională vor începe în luna
mai 2016"
Agerpres.ro: Românii pe ultimul loc în UE la numărul de cereri de mărci
înregistrate
Economica.net: Cioloş anunţă introducerea de tichete de muncă pentru zilieri şi
pentru cei care prestează activităţi ocazionale
Capital.ro: Care au fost cele mai tranzacţionate companii pe sistemul alternativ la BVB
săptămâna trecută
Bursa.ro: CFR: Licitaţie pentru Studiul de fezabilitate necesar modernizării
tronsonului Bucureşti Nord-Giurgiu Nord Frontieră
Economica.net: Legea RCA intră în comisiile Senatului. Ultimele amendamente
solicită aplicarea punctului traumatic și la malpraxis
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Darea în plată a plecat spre promulgare. Iohannis poate să o aprobe sau să
o trimită la Curtea Constituţională
Zf.ro: Antje Marielle Gerhold este noua şefă a ProCredit Bank România
Economica.net: Peste 50% din companiile de impact sunt în dificultate. România,
pe primul loc în zonă ca număr de insolvenţe
Zf.ro: Analiştii ING: Legea dării în plată va fi implementată, probabilitatea fiind
de 70 la sută
Bursa.ro: Bursa.ro: UniCredit Bank deschide sute de mii de sucursale în toată
ţara
Jurnalul.ro: Depui la bancă 1.000 de lei şi pleci acasă cu 949
Zf.ro: Goldman Sachs oferă conturi de economii de la un dolar

TURISM
Zf.ro: Tripsta: Roma, destinaţia preferată de români pentru călătoriile de Paşte

