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CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro: Expoziție de turism „Travel and fun”
CCI IAŞI
Ziaruldeiasi.ro: Cursuri intensive în domeniul comunicării pentru antreprenori
CCI NEAMŢ
Goldfmromania.ro, preluată de Ziarulceahlaul.ro, Stirilazi.ro: Consultarea
Camerei de Comerț și Industrie privind problematica mediului de afaceri în
realitatea comunității nemțene
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro, preluată de Ziaruldeprahova.ro, Realitatea.net, Ziare.com,
Ziarelive.ro, Actualitati.net, Ziareaz.ro, I-ziare.ro, Index-ziare.ro: Vizita a
delegatiei chineze din Provincia Hunan la Ploiesti
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Dumitru Buzatu: Propaganda lui Ciolos, «activitate de
prostire a locuitorilor Moldovei»!
AGRICULTURĂ
Economica.net: Primele sesiuni de primire a proiectelor prin PNDR 2014-2020
vor fi deschise joi, 28 aprilie
Economica.net: Agricultura rusească, principalul câştigător de pe urma
embargoului alimentar
Zf.ro: Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii - Simona Alice Mann,
„încolţită ”de fermieri: Ne trataţi cu dispreţ. Rămâneţi să stăm de vorbă!
Economica.net: Pericol pentru România - O boală contagioasă a bovinelor
ameninţă la graniţa bulgărească. Risc imediat şi foarte crescut
ENERGIE
Zf.ro: Bogdan Nicolae Badea pleacă din consiliul de supraveghere OMV Petrom
Zf.ro: Profitul BP a scăzut cu 80% în primul trimestru

Zf.ro: Arabia Saudită a prezentat noul pachet de măsuri, care să reducă
dependenţa de petrol
Economica.net: Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, în incertitudine: Europa are o
poziţie dură în problema nucleară
Hotnews.ro: Arabia Saudita, in fata unei misuni aproape imposibile - sa scape in
cativa ani de dependenta de petrol
Capital.ro: Despăgubiri de peste 400 mil. lei în procesele cu Hidroelectrica
Zf.ro: E.ON intenţionează să majoreze investiţiile anuale în România, la aproape
100 milioane de euro pe an
FISCALITATE
Zf.ro: Statul are excedent bugetar, cheltuielile cu salariile cresc, în timp ce
încasările din TVA sunt în scădere
Economica.net: Islanda: Familia Primei Doamne implicată în scandalul Panama
Papers
GUVERN
Economica.net: Cioloş: Propunem un proiect dedicat Centenarului Unirii care va
viza şi autostrada Tg. Mureş-Iaşi
Economica.net: MDRAP: Dificultăţile în implementarea măsurilor anticorupţie
la nivel local sunt lipsa resurselor umane şi financiare
Economica.net: Cioloş, la Iaşi: Este oportun să gândim un program de dezvoltare
pe mai mulţi ani a Moldovei
Bursa.ro: DUPĂ DEMISIA AUREI RĂDUCU, CIOLOŞ SPUNE: "Îmi doresc o
nouă abordare la Ministerul Fondurilor Europene"
INVESTIŢII
Zf.ro: Oamenii Băncii Transilvania au preluat conducerea de la comitetele SIF
Moldova
Zf.ro: Borza vinde la lichidare casele din complexul Green City, dezvoltat de
Dumitru Bucşaru în localitatea 1 Decembrie de lângă Bucureşti
Zf.ro: Familia Socea pregăteşte 20 de milioane de euro pentru investiţii în spitalul
din Cluj

Bursa.ro: ACŢIONARII AU REVALIDAT DECIZIA DE CONSOLIDARE A
VALORII NOMINALE A ACŢIUNILOR SIF2 / Costel Ceocea: "Preţul aferent
consolidării este normal şi corect"
Bursa.ro: Vanbet planifică investiţii de peste 3 milioane de euro, pentru acest an
Bursa.ro: "Philips" ar putea opta pentru listarea diviziei de produse de iluminat
Bursa.ro: RAPORTUL ANUAL PE 2015: "Cocor s-a confruntat, anul trecut, cu
un risc de nerambursare a creditelor contractate"
Bursa.ro: Coresi Business Park este primul proiect certificat verde din Braşov
Bursa.ro: MARIUS CRISTESCU, ATLAS COPCO ROMÂNIA: "Proiectele din
infrastructură sunt o pierdere de timp şi energie"
Agerpres.ro: Hans Klemm: Nu s-au făcut investiții pentru a recupera decalajul
dintre România urbană și România rurală
Agerpres.ro: Cumpărătorii din segmentul rezidențial care apelează la servicii de
consultanță preferă apartamente lângă parc și metrou
Capital.ro: Cel mai așteptat proiect din infrastructura rutieră întârzie să apară.
Termenul de aprobare a fost depășit
Capital.ro: Patronat: Constructorii riscă să aibă un an inactiv în 2016
IT
Zf.ro: Uber România: Lansăm un serviciu dedicat mediului de business în a doua
parte a anului
Zf.ro: Naspers Classifieds: Mizăm pe o creştere a veniturilor de peste 50% în
2016
Economica.net: Telekom Romania face un proiect de tip Smart City în Orăşelul
Copiilor
Economica.net: Google a lansat programul educaţional "Atelierul Digital".
30.000 de persoane ar putea fi atestate până la sfârşitul anului
Capital.ro: D-Link şi-a extins portofoliul de produse pentru automatizarea casei
Capital.ro: Raport: 43% dintre români nu au competenţe digitale;8% din
populaţie are cunoştinţe digitale destul de solide

Economica.net: Un consorţiu de firme condus de SIVECO România va realiza un
proiect de 9,4 milioane euro pentru Comisia Europeană
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Ţările de unde provin cele mai multe alimente cu riscuri pentru
consumatori
Economica.net: ASF a aprobat prelungirea termenului de primire a cererilor de
deschidere a dosarelor de daună în cazul Astra
Economica.net: SAI Certinvest, obligat să aplice un plan de măsuri pentru
remedierea unor deficienţe constatate în activitatea sa
Bursa.ro:
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INSOLVENŢĂ / Niculae Bălan i-a luat locul lui Piperea la şefia UNPIR
Hotnews.ro: Fonduri europene la zi: Cat am reusit sa profitam de Uniunea
Europeana, pana acum
SISTEM BANCAR
Zf.ro: În Bucureşti există o sucursală bancară la fiecare doi paşi, în timp ce
londonezii nu au avut nevoie de o astfel de expansiune. Ce spun analiştii?
Zf.ro: Pasul spre digitalizare: UniCredit îmbunătăţeşte aplicaţia mobile banking
Zf.ro: SocGen a numit un nou director al operaţiunilor internaţionale pentru
Asia-Pacific
Zf.ro: Darea în plată a plecat la promulgare. Iohannis are 10 zile să decidă ce face
cu cea mai dezbătută lege din ultimii ani
Zf.ro: Mandatul lui Sergiu Oprescu în boardul Alpha Bank a fost prelungit de
acţionari până în 2020
Zf.ro: BNR spune că salarizarea inadecvată a dus la asumarea de riscuri excesive
în trecut şi transmite băncilor să fie atente la cheltuielile cu personalul
Zf.ro: Cât de eficiente au fost băncile în ultimii şapte ani. Băncile au reluat
creşterea cheltuielilor, dar veniturile scad de la an la an
Zf.ro: Creditarea în lei a accelerat cu 34% într-un an şi a ajuns la soldul record
de 56 mld. lei. Însă, intensitatea ar putea să se reducă în curând

Zf.ro: Analiştii CFA România anticipează majorarea dobânzii Robor
Economica.net: Raiffeisen a decis să listeze 15% din acţiunile Polbank, susţine
presa poloneză
Bursa.ro: Dezbaterea pe legea conversiei – amânată
Bursa.ro: OPINII - Cum ocoleşti jumuleala băncilor la plăţile în valută
Agerpres.ro: Indicatorul de încredere macroeconomică a crescut, în martie
TELECOM
Zf.ro: Bilanţul lui Jean-François Fallacher la Orange: venituri de 4,6 mld. euro şi
un profit net de aproape 0,6 mld. euro
Zf.ro: Orange România a raportat venituri de 235,5 mil. euro în primul
trimestru, în creştere cu 6,5%
Zf.ro: Orange are aproape 5 milioane de contracte de abonament, mai mult decât
dublu faţă de RCS&RDS şi Telekom
TURISM
Zf.ro: Wizz Air taie 20% din tarifele biletelor de avion pe toate rutele
Bursa.ro: Cererea vacanţelor pe vase de croazieră, în creştere cu 300%
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ
Qmagazine.ro,

preluată

de

Amosnews.ro,

Rador.ro,

Legalmagazin.ro,

Cariereonline.ro: Angajatorii germani: Învăţământul dual se poate construi
numai cu implicarea mediului privat
CCI BRAŞOV
Afaceri.ro: Afaceri.ro, 11 mai, Brasov: Instrumente pentru dezvoltarea afecerilor
locale
CCINA CONSTANŢA
Agerpres.ro,

preluată

de

Ziuaconstanta.ro,

Observatordeconstanta.ro,

Comisarul.ro: Comunicat de presă: Camera de Comerț, Indusrtie, Navigație și
Agricultură Constanța

AGRICULTURĂ
Economica.net: Cioloş: România are 13 milioane hectare de teren agricol, încă
departe de a fi utilizate la potenţialul maxim
ENERGIE
Agerpres.ro: Hajdinjak (E.ON): Prețul gazelor de import la iarnă va fi cu 10%
mai mic decât cel al gazelor autohtone
Capital.ro: Cioloş: România are potenţial de producţie de gaz şi de energie
electrică, dar trebuie să ne gândim şi la energia verde
Capital.ro: E.ON România a ajuns la afaceri de 1,1 mld. euro în 2015
Mediafax.ro: Cioloş: Am simţit foarte clar dorinţa Ucrainei de conectare
energetică cu reţelele României
Economica.net: Cioloş: Pentru ca România să poată deveni hub energetic e
important parteneriatul cu Turcia, Kazahstan, Turkmenistan
Digi24.ro: Arabia Saudită se pregăteşte de lumea fără petrol. Reformele propuse
de fiul regelui Salman
Bursa.ro: Pronunţarea în dosarele privind declanşarea insolvenţei la CEH, în 3
mai
Economica.net: E.ON România: Ne gândim să furnizăm şi alte servicii, precum
telefonie şi internet
Capital.ro: Borza: Hidroelectrica ar putea ieşi din insolvenţă pe 11 mai, când se
vor judeca ultimele două contestaţii
Adevarul.ro: Colosul petrolier Saudi Aramco, evaluat la 2.000 de miliarde de
dolari. Arabia Saudită vrea să vândă 5% din grup, operaţiune care va sparge
recordurile Economica.net: E.ON: Este un moment bun pentru liberalizarea
pieţei gazelor, însă mecanismele pieţei trebuie îmbunătăţite rapid
Evz.ro: E.ON: Reţeaua de electricitate din România va ajunge peste CEL PUŢIN
10 ani la nivelul din Vest
FISCALITATE
Bursa.ro: ASF va derula un test de stres şi pentru entităţile din piaţa de capital

Adevarul.ro: CFA România: Analiştii se aşteaptă la o situaţie economică mai
bună, dar şi la inflaţie şi dobânzi în creştere
Hotnews.ro: Costin Borc, ministrul Economiei, anunta facilitati fiscale pentru
cercetare similare cu sprijinul pentru IT-isti
GUVERN
Hotnews.ro: Ministerul Comunicatiilor vrea sa deconteze din fonduri UE
cheltuieli de peste 100 milioane de euro pe sisteme IT, finantate anterior numai
din fonduri publice
Zf.ro: Cristian Ghinea, propunerea transmisă preşedintelui pentru Ministerul
Fondurilor Europene
Capital.ro: Ministrul Mediului speră ca România să ratifice în acest an acordul
de la Paris
IMM
Economica.net: Jianu, CNIPMMR: Sindicatele au întâietate în dezbaterile pe
salarizarea bugetarilor, deşi patronatele plătesc taxele
INVESTIŢII
Hotnews.ro: Romania negociaza cu un producator de masini electrice deschiderea
unei uzine. Ministrul Economiei, Costin Borc: Exista discutii la nivel incipient.
Mai lipsea sa ma intrebati daca e o companie al carei nume incepe cu "T" si se
termina cu "esla". S-ar putea
Bursa.ro: Symmetrica se aşteaptă la creşterea profitului companiei sale
Zf.ro: Sinterom Cluj ţinteşte dublarea cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi
Zf.ro: Austriecii de la Wienerberger au cumpărat fabrica de cărămidă de la
Buzău a lui Omer Susli
Zf.ro: Lisabona, cel mai bun oraş european în care antreprenorii pot începe o
afacere
IT
Ziare.com: Avem o viteza uimitoare de Internet, dar jumatate din populatie e
analfabeta digital

Bursa.ro: NETOPIA MOBILPAY: "Utilizatorii de Android folosesc mai des
portofelul digital, iar cei de iOS fac plăţi mai mari"
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: MCSI: Decontări de aproape 132 milioane de euro pe proiectele
incluse în POS CCE, în ultimele cinci luni
Stiri.tvr.ro: O nouă rundă de negocieri la Ministerul Muncii privind salariile
bugetarilor. Participă sindicaliştii din Sănătate
Zf.ro: Economia pierde anual câte 4,5 mld. euro pentru că 625.000 de români ar
vrea să lucreze, dar nu sunt „folosiţi“ în piaţa muncii. ”Trăim cu impresia că la
ţară oamenii sunt la fel de informaţi ca la oraş. Nimic mai fals”
Ziare.com: Salariul minim creste de la 1 mai: Cat vor plati in plus angajatorii si
ce risca daca nu dau mariri
Economica.net: Intarzierea reformei achizitiilor publice sau cum ne furam
singuri caciula
Economica.net: Inspecţia Muncii continuă controalele. În perioada 18 - 22 aprilie
a aplicat amenzi de 449.000 euro
Economica.net: Acordul de liber-schimb transtatlantic ar putea eşua în lipsa unor
garanţii privind sănătatea şi mediul - premier Franţa
SISTEM BANCAR
Economica.net: Deputaţii au amânat cu două săptămâni legea conversiei
creditelor. Zamfir pregăteşte un amendament nou
Bursa.ro: Serviciile UniCredit Leasing au primit o reacţie pozitivă de la clienţii
săi
Economica.net: Restanţele la creditele în lei, în scădere cu 0,44%, iar la cele în
valută cu 2,72%, în martie
Agerpres.ro: Președintele BCE invitat să se întâlnească cu parlamentarii germani
pentru a explica politica monetară a BCE
Zf.ro: Acţionarii au prelungit mandatul lui Sergiu Oprescu, în Consiliul de
Administraţie al Alpha Bank

Evz.ro: DE ce scade leul
Economica.net: Saxo Bank: FOMC va emite o nouă declaraţie de politici
TELECOM
Adevarul.ro: E.ON ia în calcul furnizarea de servicii de telefonie şi internet în
România
TURISM
Agerpres.ro: Lufthansa anulează aproape 900 de zboruri din cauza grevei
personalului de la aeroporturile din Germania

