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MIHAI DARABAN
Inpolitics.ro: “Români care dezvolta România” – catalogul celor mai puternici
afaceristi din tara
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ
Agerpres.ro, preluată de Bizbrasov.ro, Amonsnews.ro: Angajatorii germani
susțin că învățământul dual se poate construi numai cu implicarea mediului
privat
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Reprezentanții sectorului bio solicită aprobarea de urgență a
Planului Național de Acțiune pentru Agricultura Ecologică 2016-2020
Capital.ro: Fermierii pot depune proiecte pentru obținerea fondurilor europene
ENERGIE
Zf.ro: Situaţie critică în SUA. Zeci de falimente în sectorul petrolier american.
Datoriile şi preţurile mici au devenit mortale
Mediafax.ro: Două mii de concedieri la Complexul Energetic Oltenia, în 2016
FISCALITATE
Zf.ro: Guvernul Cioloş renunţă la obiectivul de a introduce euro în 2019.
Ministrul Finanţelor: este nevoie de o convergenţă reală
GUVERN
Economica.net: Ministrul Finanţelor: Până în aprilie 2017 va fi elaborat un
calendar de măsuri referitoare la aderarea la zona euro
Mediafax.ro: Prioritatea noului ministru al Fondurilor Europene: lansarea
apelurilor pentru 2014-2020

INVESTIŢII
Zf.ro: Acţionarii UniCredit vor putea primi dividendele până la 30 iunie 2016
Zf.ro: Creşterea cotei de piaţă şi a profitabilităţii, obiectivele Albalact în 2016
Zf.ro: Doi braşoveni au construit un concept de fabrică modulară de 100.000 de
euro pentru industria alimentară
Zf.ro: Brandul de cidru Clarks, pariul de 600.000 de euro al unui scoţian stabilit
în comuna Lereşti - Argeş
Zf.ro: Retailerul Il Passo face „pasul“ către producţie: 20% din pantofii din
magazine vin din fabrica proprie
Zf.ro: Sanofi a făcut publică o ofertă de 9,3 miliarde de dolari pentru achiziţia
Medivation
Economica.net: Dezvoltatorul CTP a renunţat la achiziţia birourilor Swan Office
Economica.net: Metroul va primi subvenţii de la Guvern
Agerpres.ro: AOAR: Atragerea fondurilor UE trebuie să devină o prioritate
absolută pentru activitatea din următoarele luni ale anului
Bursa.ro: Mark Mobius: Brexitul ar complica situaţia pentru Fondul
Proprietatea
Bursa.ro: "Nestle" se aliază cu "R&R Ice Cream"
Bursa.ro: Proiectele office aduc 60% din afacerile Reynaers Aluminium România
Capital.ro: Retailerul care ajunge la 472 de magazine în România
Zf.ro: Carrefour mai deschide un magazin în Craiova şi ajunge la 108 de unităţi
în formatul market
IT
Zf.ro: Entersoft România mizează pe afaceri cu 40% mai mari în primul
semestru din 2016
Zf.ro: CGS: Nivelul salarial „dictează“ rata plecărilor din centrele de outsourcing
Zf.ro: Integratorul IT german Medialine l-a recrutat pe CEO-ul MAN România
pentru a conduce operaţiunile locale
Zf.ro: Ministrul comunicaţiilor, Marius Bostan: Sunt adeptul unui „director de
IT“ în administraţie, dar e încă mult de lucru la cadrul legal

Zf.ro: Belgienii de la Cegeka şi-au majorat în 2015 afacerile cu aproape 40%, la
peste 60 mil. lei
Economica.net: Profitul net al Facebook s-a triplat în primul trimestru
Zf.ro: Piața de smartphone-uri a înregistrat prima sa contracție anuală în T1
Hotnews.ro: Cum functioneaza traducerea audio instant si cum vede Microsoft
viitorul acestui domeniu
Capital.ro: Toate bancomatele din România sunt expuse la pericole mari. Cum
reuşesc hackerii să le "spargă"
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: ASF susţine că preţul mediu la RCA s-a oprit din creştere în martie
Zf.ro: Angajaţii de la stat care câştigă mai bine decât bancherii: 4.600 lei net pe
lună, salariul mediu din Ministerul Finanţelor
Zf.ro: GfK: Consumul va creşte cu 7% în 2016, însă puterea de cumpărare este
similară cu cea din Bosnia & Herţegovina
Zf.ro: Salariile din industria mobilei s-au dublat în zece ani, dar se îndepărtează
tot mai tare de venitul mediu pe economie
Zf.ro: INS: Managerii estimează creşterea activităţii economice şi majorarea
preţurilor din comerţ
Bursa.ro: România si Moldova adoptă măsuri vamale pentru fluidizarea
traficului transfrontalier
Zf.ro: Programul de Convergenţă: Economia României ar putea creşte cu 4,2%
în 2016 şi 4,3% în 2017
Zf.ro: Prima creştere a ratei creditelor neperformante din ultimele şase luni: la
13,7%
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Raiffeisen a eliminat din oferta sa depozitele pe trei luni şi a tăiat din nou
dobânzile plătite persoanelor fizice
Zf.ro: Băncile şi-au împărţit venituri din dobânzi de 11 miliarde de lei în 2015.
BCR, BRD şi Banca Transilvania au luat jumătate din veniturile totale încasate

Zf.ro: Raiffeisen a eliminat depozitele pe trei luni şi a tăiat din nou dobânzile
plătite persoanelor fizice
Zf.ro: Surpriză: belgianul Johan Gabriels şi-a anunţat retragerea din boardul
Băncii Carpatica
Zf.ro: România a ieşit din topul european al bancherilor cu salarii de peste 1 mil.
euro
Zf.ro: Programul Prima casă susţine portofoliile băncilor. Creditarea în lei pentru
locuinţe s-a dublat într-un an, ajungând la 21 de miliarde de lei
Zf.ro: Banca Transilvania a raportat un profit net de 229 milioane lei în primul
trimestru, în creştere anuală cu 51%. Banca îşi va majora capitalul cu 620 mil. lei
Zf.ro: Banca Japoniei amână noile măsuri de stimulare monetară
Economica.net: Banca Naţională a Elveţiei a revenit pe profit în primul trimestru
din acest an
Bursa.ro: MARIO DRAGHI: "Politicile BCE funcţionează dar trebuie să avem
răbdare"
Bursa.ro: BCC are o nouă conducere, dar nu şi buget pentru 2016
Bursa.ro: Alpha Bank îşi va majora capitalul social cu 500 de milioane de lei în
următorii cinci ani
Zf.ro: Este oficial: Cea mai controversată lege a trecut de preşedinte. Legea dării
în plată a fost promulgată
Zf.ro: ING: România ar putea intra în zona euro mai degrabă la mijlocul
deceniului următor
TELECOM
Zf.ro: Nikolai Beckers, fostul şef al Telekom, înlocuit şi în CA-ul Germanos de
Babis Mazarakis
Zf.ro: Ce spune Jean-François Fallacher despre cei cinci ani petrecuţi în fruntea
Orange România: revenirea pe creştere a afacerilor - cea mai importantă
realizare; printre “dezamăgiri” - refuzul ANCOM de a reglementa accesul la
marile reţele de internet fix

Zf.ro: Gervais Pellissier, şeful operaţiunilor europene ale Orange: Convergenţa
va fi cuvântul de ordine pe piaţa din România. Nu vedem consolidări ale pieţei, ci
parteneriate pentru pachete fix mobil
Hotnews.ro: Liudmila Climoc, sefa Orange Romania: 2016 va fi anul ofertelor
convergente fix-mobil/Vom lansa servicii fixe, de internet, voce si TV alaturi de
servicii mobile
TURISM
Zf.ro: Zitec: „Mobile-ul este un «must» pentru orice business în prezent. Nu poţi
separa utilizatorii“
Economica.net: Wizz Air introduce aeronave noi pe cursele din România. Primul
aparat va ajunge în mai la baza Otopeni
Agerpres.ro: Românii care vin acasă de Paște au crescut cu 500% vânzările de
bilete de avion pentru destinațiile autohtone (analiză)
CCI ARGEŞ
Ziarulprofit.ro, preluată de Muntenia-news.ro: Administratia judetului Arges a
primit vizita ambasadorului Cehiei
CCI IAŞI
Ziaruldeiasi.ro: Stimaţi candidaţi, vorbiţi „afacereza“?
AGRICULTURĂ
Economica.net: Mieii nu mai au căutare pe piaţa internă; preţurile au căzut cu
20-30% anul acesta - ROMOVIS
Agerpres.ro: Ovidiu Gheorghe (PNVV): Vânzările de vinuri cresc în această
perioadă cu 50%; vinul roșu rămâne în topul preferințelor
Agerpres.ro: Merca (APIA): Peste 337 de milioane euro au ajuns în conturile
fermierilor; avem 108.725 de dosare blocate din diverse motive
FISCALITATE

Economica.net: Actele de identitate ale instituţiilor publice, postate pe
"Transparenţă bugetară"
GUVERN
Economica.net: Ministrul Transporturilor vrea devansarea termenelor de
finalizare pentru lucrările de pe autostrada Piteşti- Sibiu
INVESTIŢII
Bursa.ro: SANEX finalizează proiectul co-finanţat prin Mecanismul Financiar
Norvegian
Hotnews.ro: Fondul European pentru Investitii Strategice - o sansa pe care
Romania nu-si poate permite sa o piarda
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI: Lichiditate de 7,87 milioane de euro pe
BVB
Mediafax.ro: Câţi bani au fost investiţi în infrastructura din România:
Transilvania a primit 2 mld. lei pentru drumuri anul trecut. Moldova, de zece ori
mai puţin
IT
Economica.net: Aplicație online care arată live timpii de așteptare la vamă.
Giurgiu-Ruse este pe roşu
Zf.ro: Samsung, venituri în creştere în primul trimestru al anului, datorită
succesului Galaxy S7
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: ASF a câştigat procesul cu Constantin Buzoianu, fost preşedinte CSA
Economica.net: Comisia Europeană solicită României să transpună Directiva
privind siguranţa activităţilor offshore
Digi24.ro: De la 1 mai, vameșii nu mai pot confisca mărfurile pe loc
Economica.net: Economia americană a încetinit peste aşteptări în primul
trimestru

SISTEM BANCAR
Bursa.ro: ANPC a finalizat controlul tematic din sistemul bancar
Zf.ro: Vasilescu, BNR: Statul nu trebuie să-şi facă iluzia că legea dării în plată a
rezolvat problema oamenilor care au credite ipotecare şi nu pot să le plătească.
Soluţia dării în plată este autoevacuarea
Economica.net: Băncile nu vor lucra cu publicul pe 1 şi 2 mai, cu excepţia
unităţilor din centrele comerciale
Capital.ro: Fondurile naţionale de garantare din statele UE acoperă 1% din
depozitele bancare asigurate
Economica.net: Reuters: Fondurile naţionale de garantare din statele UE acoperă
1% din depozitele bancare asigurate
TURISM
Zf.ro: O nouă companie aeriană va opera zboruri regulate spre Istanbul de pe
Aeroportul Internaţional Cluj
Economica.net: Sava: Amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca şi Tei
întârzie încă un an şi jumătate

