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Ziare.com: Dan Negru despre “Români care dezvoltă România”: “Apariția
acestui catalog este extrem de importantă şi bine-venită”
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Agendaprimarului.eu: Târgul Educației 2016
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ
Cotidianulagricol.ro: “Ferma Profitabilă”, tema principală a Conferinţei
AGROstandard
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii și omologul său moldovean au semnat un
Plan de acțiuni de colaborare în domeniul agriculturii și al industriei alimentare
Agerpres.ro: Botănoiu (MADR): România susține prelungirea autorizației pentru
erbicidul glifosat pentru o perioadă de 15 ani
Bursa.ro: AFIR a lansat campania naţională "Oportunităţi de finanţare în 2016
prin PNDR"
ELENA BĂSESCU – CCIR

Cancan.ro, apărută în 26.04, preluată în 27.04 de Gazetamondena.ro,
Ziarebotosani.ro, Revistapresei.com: Fiica lui Traian Băsescu are viaţă dulce la
noul loc de muncă. S-a făcut ”stăpână” peste Camera de Comerţ!

ENERGIE
Zf.ro: Rainer Seele, CEO al grupului austriac OMV, la prima conferinţă din
România: Avem nevoie de un cadru guvernamental şi legislativ stabil pentru a
continua investiţiile
Zf.ro: Lovitură de teatru. Nemţii de la E.ON reziliază un contract in valoare de
281 milioane lei privind achiziţia de gaze de la Romgaz
Zf.ro: Cea mai mare companie privată de extracţie de cărbune din Cehia, în
default
Zf.ro: Statul respinge politica de dividend propusă de FP la Nuclearelectrica.
Compania împarte cu acţionarii 99 mil. lei din profitul pe 2015
Zf.ro: E.ON se îndreaptă spre vânzări anuale de gaze şi energie de 5 mld. lei
Zf.ro: Prima ieşire publică a lui Rainer Seele, noul CEO al grupului austriac
OMV care controlează Petrom: "Nu există nicio intenţie de a vinde active din
România. Nu ştim ce va face Exxon cu partea sa de producţie din Marea Neagră,
dar noi vrem ca partea noastră să rămână în România"
Economica.net: Şeful OMV: Până în 2020 nu vom extrage gaze din Marea Neagră
Economica.net: Hidroelectrica ar putea ieşi din insolvenţă pe 11 mai, când se vor
judeca ultimele două contestaţii - Borza
Economica.net: Willem Schoeber, numit membru în Consiliul de Administraţie al
Electrica SA
Bursa.ro: FRANK HAJDINJAK, E.ON: "ANRE ar putea să liberalizeze
timpuriu piaţa gazelor "
Bursa.ro: Cioloş: "Ţara noastră ar trebui să devină un hub energetic"
Agerpres.ro: Havrileț (ANRE): Prețul gazelor pentru populație va scădea cu 23% de la 1 mai
Capital.ro: Petroliştii susţin menţinerea preţului petrolului la peste 50 de dolari
barilul
Capital.ro: Gigantului petrolier francez Total pierde 40% în primul trimestru.
Veniturile London Stock Exchange cresc cu 9%. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Iancu: Autorităţile au în plan un nou cadru fiscal pentru sectorul
petrolier, cu facilităţi temporare

Agerpres.ro: Konieczny (Fondul Proprietatea): Listarea Hidroelectrica va fi cea
mai mare din Europa Centrală și de Est în acest an
FISCALITATE
Bursa.ro: RAINER SEELE, CEO OMV: "Trebuie să avem un cadru fiscal care să
reflecte minimele cotaţiei petrolului"
Bursa.ro: CONDUCEREA INTERAGRO, TRIMISĂ ÎN JDUECATĂ DNA:
"Ioan Niculae voia Hotărâre de Guvern pentru facilităţi fiscale"
GUVERN
Economica.net: Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri o OUG care
modifică Legea privind transportul în regim de taxi
Economica.net: Ministrul Muncii: Normele de aplicare a Legii indemnizaţiilor
pentru mame, gata înainte de 1 iulie
Agerpres.ro: Costescu: Expertiza arată că pe lotul 2 al Autostrăzii Lugoj-Deva
sunt deficiențe; constructorul va trebui să le remedieze pe costurile proprii
Agerpres.ro: INTERVIU Ministrul Transporturilor: Poate nu o să mai merg la
întoarcerea de la ședința de Guvern cu metroul, voi merge cu mașina electrică
Profit.ro: EXCLUSIV România renunță oficial la 2019 ca termen pentru
adoptarea euro. Noul calendar cade în sarcina viitorului guvern
INVESTIŢII
Zf.ro: SIF Banat-Crişana rămâne cu profitul în conturi. Acţionarii resping
dividendele propuse de NN Pensii şi Erste
Zf.ro: Grupul Erste, pus să vândă din acţiuni şi la SIF Oltenia
Zf.ro: Exitul Fondului Proprietatea a urcat lichiditatea acţiunilor Romgaz la
maxime
Zf.ro: Auchan exportă produse „made in România“ în hipermarketurile grupului
din Italia şi Ungaria
Zf.ro: Traderul Comcereal Tulcea plăteşte dividende cu randament de 12%

Zf.ro: Tranzacţie pe piaţa materialelor de construcţii. Omer Susli vinde fabricile
de cărămizi şi se concentrează pe retail (magazinele Praktiker)
Zf.ro: Afacerile Apulum Alba Iulia, furnizor al IKEA, au crescut cu 40% în
primul trimestru
Zf.ro: Immofinanz atacă piaţa de retail cu două branduri noi „testate“ de grup:
VIVO! şi STOP.SHOP
Zf.ro: Prima mutare a lui Wargha Enayati după exitul de la Regina Maria: preia
o companie cu zece publicaţii medicale. „Este doar prima piesă a puzzle-ului pe
care vreau să îl construiesc.“
Zf.ro: Doi ieşeni ţintesc afaceri de 50.000 € din reclame plasate pe maşini
Economica.net: Încă o autostradă cu probleme, construită tot de italieni. Pe A6 se
surpă malurile, circulaţia a fost restricţionată
Bursa.ro: ACŢIONARII BVB AU RESPINS URGENTAREA FUZIUNII
BURSELOR - Fercală, SIF Transilvania: "Dacă nu vrea fuziunea burselor,
conducerea BVB nu reprezintă interesele principalilor acţionari"
Bursa.ro: "Whitbread" continuă să se extindă
Agerpres.ro: Grant de la Agenția pentru Comerț și Dezvoltare a SUA pentru
îmbunătățirea securității la Aeroportul Otopeni
Agerpres.ro: Retailul va crește cu 7% în 2016, în România, peste media
europeană de 1% (studiu)
Zf.ro: Construcţia de birouri este lider între segmentele care atrag piaţa soluţiilor
de aluminiu
Agerpres.ro: Mobius (Templeton Emerging Markets Group): Brexit-ul ar crea o
grămadă de complicații pentru Fondul Proprietatea
Economica.net: Guvernul a aprobat bugetul CFR: 36% mai mulţi bani pentru
investiţii, datorii în scădere
IT
Zf.ro: Cel mai râvnit job din online-ul românesc este vacant. "Procesul de
recrutare este deschis. Ne uităm întâi intern şi ulterior pot fi evaluaţi şi candidaţi
externi"

Zf.ro: Grupul Telekom speră că zece primării vor plăti în acest an pentru proiecte
de smart city
Zf.ro: Fabuloasa creştere a Apple a luat sfârşit: Gigantul hi-tech înregistrează
prima scădere a veniturilor din 2003 încoace, după prăbuşirea livrărilor de
iPhone
Mediafax.ro: Florin Talpeş, CEO Bitdefender: Din 10 joburi deschise în industria
de software se acoperă doar 4-6
Bursa.ro: MINISTRUL COMUNICAŢIILOR:
"Dacă sistemele nu sunt legate între ele, nu putem vorbi despre securitate
cibernetică"
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: „România produce mai mult decât necesarul de consum, problema este că
nu se comercializează organizat către supermarketuri“
Capital.ro: Noul Cod Vamal al UE aduce schimbări majore pentru operatorii
economici din România, de la 1 mai
Zf.ro: Preluarea PC Garage de către eMag, analizată de Consiliul Concurenţei
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Goldman Sachs pariază pe fintech. Deschide uşa pentru deponenţi şi vrea
să dea credite online
Zf.ro: Alpha Bank îşi va majora capitalul cu 500 de milioane de lei în următorii
cinci ani
Zf.ro: Discuţiile cu privire la legea conversiei creditelor în valută au fost amânate
cu două săptămâni
Zf.ro: Banca centrală ungară este în pragul unui scandal din cauza
sponsorizărilor din bani publici
Zf.ro: Cinci din cele mai mari 15 bănci din Europa sunt prezente în România.
HSBC a rămas liderul continentului după activele deţinute - 2 trilioane de euro
Zf.ro: Banca Transilvania vrea să îşi facă un nou sediu central în Cluj, o clădire
de birouri de 20.000 de metri pătraţi
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Autoevacuarea nu poate fi o soluţie optimă

Economica.net: După 20 mai se poate da casa în plată. Ce-i aşteaptă pe debitori şi
ce vor face băncile
Bursa.ro: ÎN PRIMUL TRIMESTRU DIN 2016, Barclays a raportat un profit în
scădere cu 25%
Bursa.ro: DEPUTATUL ZAMFIR VREA SĂ AMENDEZE LEGEA ANEI
BIRCHALL: "Voi propune conversia creditelor în CHF la cursul istoric plus
20%"
Bursa.ro: Analişti: Fed nu majorează dobânda acum
TELECOM
Zf.ro: Veniturile Orange au crescut cu 6,5%, la 235 mil. euro în trim. 1. La finele
lui martie operatorul avea 300.000 de abonamente la serviciile de televiziune prin
satelit şi 10 milioane de clienţi pentru mobil
Zf.ro: De unde a "furat" Digi Mobil două milioane de abonaţi. Câştigătorii şi
învinşii ultimilor doi ani în telefonia mobilă
TURISM
Zf.ro: FACE CONCURENŢĂ AGENŢIILOR DE TURISM
Wizz Tours atacă şi segmentul de vacanţe cu transport şi cazare inclusă: Oferim pachete de
călătorie către mai mult de 130 de destinaţii cu reduceri de 15%
CCI ARGEŞ
Universulargesean.ro, preluată de Ziarelive.ro: Ambasadorul Cehiei, Vladimír
Války, vine mâine în Argeş
AGRICULTURĂ
Economica.net: Aberaţia APIA care pune în pericol producţia autohtonă de
cartofi. Suntem deja dependenţi de importuri
ENERGIE
Agerpres.ro: Havrileț (ANRE): Pregătim un pachet legislativ pentru liberalizarea
timpurie a pieței gazelor
Zf.ro: Petrolul trece de 45 de dolari barilul, pentru prima data din noiembrie

GUVERN
Zf.ro: Iohannis a semnat decretul de numire a lui Ghinea în funcţia de ministru al
fondurilor europene
Economica.net: Costescu: Tarom va avea o echipă de conducere nouă, pentru că
un singur om riscă să fie copleşit de sistem
Economica.net: Guvernul a aprobat Strategia educaţiei şi formării profesionale
pentru perioada 2016-2020
Economica.net: Bugetele CFR SA şi SN CFR Călători SA, aprobate de Guvern
Hotnews.ro: Costin Borc, ministrul Economiei: Cateodata am senzatia ca fac
parte dintr-un guvern un pic cam prea politicos, nu se poate face crestere
economica cu cresteri salariale si cu masuri fiscale. Un pilon important pentru noi
este relansarea productiei
Zf.ro: A treia criză în Guvernul Cioloş: ministrul Culturii demisionează
Economica.net: Liber la taxiuri la Aeroportul Henri Coandă. Guvernul elimină
restricţia privind portbagajele taxiurilor de la Sosiri
Hotnews.ro: Cine este Cristian Ghinea, noul ministru al Fondurilor Europene. A
pupat-o pe Monica Macovei in 2014, l-a sustinut pe Nicusor Dan in 2012
INVESTIŢII
Zf.ro: CFR Călători şi-a bugetat venituri de 2,2 mld. lei şi un profit brut de 1,2
mil lei în 2016
Economica.net: Schimbări majore în managementul Lidl: pentru prima dată
românii depăşesc expaţii în CA
Hotnews.ro: Comisia Europeana a aprobat prima etapa a centurii Sucevei, un
proiect de 52 milioane euro
Zf.ro: Compania de transport şi logistică Dachser România a rulat în 2015
afaceri de 11 mil. euro
Economica.net: Record pentru vânzările de maşini noi şi second hand în T1.
Creşteri de două cifre - analiză Autovit.ro
Capital.ro: Il Passo investește într-un nou segment de business, cel de producție

Bursa.ro: Alstom a obţinut un contract de 100 milioane euro din partea Network
Rail
IT
Agerpres.ro: Peste 60% dintre tinerii români vor să schimbe situația economică
în care se află România (studiu)
Capital.ro: Consiliul Concurenţei analizează PC Garage de către eMAG
Capital.ro: Piaţa de videoproiectoare va creşte în România cu 25%, până la 15
milioane de euro în 2016
Hotnews.ro: Agentia foto Getty acuza Google ca promoveaza pirateria online si
va depune planegere la CE contra gigantului american
Zf.ro: YouTube va afişa un nou tip de reclame scurte fără buton "Skip"
Capital.ro: Aproape fiecare bancomat din lume ar putea fi accesat fraudulos cu
sau fără ajutor malware (experţi)
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Creşterea economică a Marii Britanii a încetinit la 0,4%
Economica.net: Germania va subvenţiona cu 4.000 de euro achiziţionarea de
autoturisme electrice
Economica.net: Şeful Vămilor: Am elaborat peste 25 de ordine care vin să
completeze noile reglementări vamale comunitare
Capital.ro: Direcţia Generală a Vămilor va evalua firmele care efectueză
operaţiunile vamale în alt stat membru
Mediafax.ro: GfK: În România, afacerile din retail cresc peste media europeană
Economica.net:
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Eurogrupului pentru Grecia
Hotnews.ro: Posta Romana va plati joi o cautiune de aproape 11.000 de euro
pentru a contesta in instanta amenda de 7,4 milioane de euro aplicata de Consiliul
Concurentei
Capital.ro: Angajatorii europeni oferă 301 locuri de muncă prin Eures România
Zf.ro: ASF: Preţul mediu la asigurarea RCA pentru transportatori nu a mai
crescut în februarie

TELECOM
Hotnews.ro: Orange Romania ar putea furniza servicii de voce, date si internet
prin satelit
Zf.ro: Orange a pierdut aproape un milion de clienţi pe segmentul cartelelor
prepay din decembrie 2014
Economica.net: Orange intră pe piaţa asigurărilor. Va oferi poliţe pentru locuinţă
de la Groupama, la pachet cu serviciile Smart Home
TURISM
Agerpres.ro: 1.200 de zboruri anulate în Germania ca urmare a grevei
personalului de pe șase aeroporturi

