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CCI SUCEAVA
Crainou.ro, preluată de Ziare.com: La Camera de Comerţ şi Industrie
Suceava s-a desfăşurat Forumul economic „Agricultura încotro?”
CCIA SIBIU
Tribuna.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Oportunităţi de finanţare pentru
IMM-uri
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro, preluată de Vasluion.ro: De ce n-ar pune Vasluiul
un ministru la Transporturi?!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: România a pierdut 1,4 miliarde de euro din PNDR pentru că
fermierii nu au avut bani de cofinanţare
Capital.ro: Fermierii au depus cereri de plată pentru o suprafață de peste
750.000 de hectare
Agerpres.ro: Pe fondul supraofertei de cereale, fermierii americani vor
cultiva mai mult porumb
Agerpres.ro: Apicultorii români sunt optimiști în privința producției de
miere, în ciuda condițiilor climatice din această perioadă
ENERGIE
Zf.ro: Electrica se pregăteşte să ofere circa 800 mil. lei pentru exitul
Fondului Proprietatea din filialele de distribuţie într-una din cele mai mari
tranzacţii; înţelegerea a căzut, anunţă Electrica
Zf.ro: De ce nu s-a înţeles Fondul Proprietatea cu Electrica pentru
vânzarea acţiunilor deţinute în distribuitorii de energie? Care a fost
diferenţa de preţ? Cum răspunde Fondul Proprietatea?
Zf.ro: Electrica oferă circa 800 mil. lei pentru exit-ul FP din filiale

Zf.ro: Un domeniu dintr-o privire: cum au evoluat în ultimii 5 ani cei mai
importanţi indicatori din piaţa de 10 mld. euro a „aurului negru“
Zf.ro: Fondul Proprietatea şi Electrica nu s-au înţeles pentru 85 mil. lei
Zf.ro: Clubul celor care au depăşit miliardul de euro. Topul companiilor
din România pe 2015. Firmele din energie domină cea mai „exclusivistă“
divizie de business, dar producătorul auto Dacia câştigă campionatul
Zf.ro: Dividendele speciale urcă la 27% randamentul total adus de
acţiunile Conpet Ploieşti
Economica.net: Tribunalul Prahova a constatat din nou neregularităţi în
rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul Lukoil
Bursa.ro: RADU DUDĂU, CONSILIER AL MINISTRULUI ENERGIEI:
"Viitorul ţine de energia verde, regenerabilă în special"
Capital.ro: Statul român şi Rompetrol ar putea crea anul acesta fondul de
investiţii de 1 miliard de dolari
Hotnews.ro: Oil Terminal are un nou Consiliu de Administratie/ Printre
noii membri se afla un consilier al fostului ministru Andrei Gerea
FISCALITATE
Economica.net: ANAF: Principalele obiective în 2016 - implementarea
plăţii cu cardul, dezvoltarea spaţiului privat virtual
Economica.net: Reducerea cotei TVA la 20% se vede rău în buget: în
februarie, încasările au scăzut cu 15%
Economica.net: Dragu: Încasările au crescut cu 7%, de la începutul
anului. Lucrăm la introducerea sistemelor de plată simplificate
Capital.ro: ANAF a colectat 43,73 miliarde de euro
Capital.ro: Greşelile ANAF ne costă peste un miliard de euro!
GUVERN
Zf.ro: Ultima licitaţie cu titluri de stat din martie: Finanţele împrumută 500
mil. lei pe cinci ani cu o dobândă de 2,6%

Economica.net: MFE vrea să lanseze în aprilie 6 ghiduri dedicate
Programului Antisărăcie
Bursa.ro: Un guvern sub semnul gafelor
Hotnews.ro: Ministru: Romania are rata de absorbtie de 62% la fondurile
structurale si de coeziune vechi. Cine plateste corectiile financiare
cauzate de nereguli
INVESTIŢII
Zf.ro: Prodlacta îşi ajustează capitalul social cu pierderile
Zf.ro: Familia Mutu din Vâlcea intră în retailul bucureştean prin preluarea
unor magazine Mega Image
Bursa.ro: PRIME KAPITAL atrage fonduri de 260 milioane euro pentru
dezvoltări imobiliare în Europa centrală şi de est
Bursa.ro: În ultimii patru ani, Oldtimer a restaurat aproximativ 60 de
maşini clasice
Bursa.ro: Economia Olandei, susţinută de investiţii
Bursa.ro: Acţionarii "Prodplast", chemaţi să aprobe investiţii de maxim
7,5 milioane de euro pe Bursă
Bursa.ro:
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BANCHERII DIN LONDRAMervyn Davies: "Această afacere nu ar trebui
aprobată doar de acţionari"
Bursa.ro: "Foxconn" va încheia în curând preluarea "Sharp"
Zf.ro: Fondatorii NEPI au o nouă companie de investiţii şi dezvoltări
imobiliare, cu fonduri de 260 milioane de euro
Economica.net: 88% dintre şefii firmelor americane din România
consideră că investiţiile lor locale sunt conform aşteptărilor - AmCham
IT
Zf.ro: Compania de outsourcing CGS: Am angajat mulţi oameni care au
plecat din bănci

Zf.ro: Evoluţia joburilor din IT. În ultimele şase luni ofertele pentru softişti
aproape că s-au dublat
Zf.ro: Softelligence, afaceri de 2 mil. euro în 2015. În acest an ne mărim
echipa cu cel puţin 50 de persoane
Zf.ro: Afacerile din România ale distribuitorului Elkotech au crescut în
2015 cu 11%
Capital.ro: Care este compania care vinde cele mai multe routere
wireless în România
Agerpres.ro: WSJ: Yahoo a fixat data de 11 aprilie drept termen limită
pentru depunerea de oferte preliminare
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: BAT: "Este esenţial ca Directiva pe tutun să fie implementată
din 20 mai 2016"
Bursa.ro: ÎN 2015, Alro a înregistrat o pierdere netă de 24 de milioane de
lei
Capital.ro: UE trebuie să revizuiască prevederile bugetare dacă vrea să
relanseze creşterea
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Fostul şef al HSBC se alătură celor 250 de executivi care susţin
Brexitul
Zf.ro: În Suedia, creditele pentru locuinţe nu mai pot depăşi... 105 ani
Zf.ro: Numerarul aflat în circulaţie a crescut într-un an cu 13,5%,
ajungând la 47 de miliarde de lei
Zf.ro: Prima fuziune bancară dintr-un deceniu din Italia deschide calea
consolidării
Zf.ro: BCR pregăteşte vânzarea unui nou portofoliu de credite
neperformante de circa 500 mil. lei
Zf.ro: Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari: BNR ar putea să menţină
dobânda la 1,75% până la finele acestui an

Zf.ro: Banca Transilvania şi-a bugetat un profit de 848 mil. lei şi o
creştere a creditării de 6% pentru 2016
Economica.net: Darea în plată: Ca să scape 163.000 de credite de
consum cu ipotecă, iniţiatorii vor să scoată destinaţia creditului din lege
Bursa.ro: CLIENŢII CER CA LEGEA DIP SĂ SE APLICE TUTUROR
CREDITELOR DE NEVOI PERSONALE CU IPOTECĂ: "Darea în plată
poate însemna aducerea contractelor vechi în legalitate"
Bursa.ro:

PRIN

PETIŢII ADRESATE AVOCATULUI

POPORULUI ŞI

PREŞEDINŢIEI, Piperea cere sesizarea CCR faţă de Legea supravegherii
macroprudenţiale
Bursa.ro: Suedia limitează durata creditelor ipotecare la 105 ani
Bursa.ro: RADU VÂLSAN, RE/MAX BRAŞOV: "Legea dării în plată va
duce la scăderea preţurilor la locuinţele vechi şi la creşterea chiriilor"
Bursa.ro: Laurenţiu Mitrache părăseşte funcţia de vicepreşedinte al
Consiliului Director ARB
Zf.ro: Adrian Chichiţă, OTP Bank: Băncile încearcă să se poziţioneze ca
parteneri ai angajatorilor în furnizarea de servicii
TELECOM
Zf.ro: Vodafone a recrutat-o pe Iulia Florea, fostul director operaţional al
companiei de cablu UPC România
Economica.net: SRI: Cartelele de telefonie româneşti sunt folosite
inclusiv în Siria şi Irak
TURISM
Economica.net: Blue Air a inaugurat cursa Koln - Sibiu, cu frecvenţă de
două ori pe săptămână
ENERGIE
Zf.ro: Preţul petrolului scade pentru a patra zi consecutiv
Capital.ro: ARBIO: Energia din biomasă ar putea fi subvenţionată din
Fondul de Mediu
Bursa.ro: Salariaţii de la RAFO au reluat protestele după zece ani

FISCALITATE
Economica.net: Dragoş Doroş, şeful Fiscului: Primarii au venit cu ideea
publicării datornicilor pe site-ul ANAF. Prima listă, pe 31 aprilie
Economica.net: România: creştere anuală de 4,5% a PIB/cap de locuitor,
în ultimii trei ani. 30% din media UE, în 2014 - raport AmCham
Mediafax.ro: Cioloş: ANAF trebuie să se bazeze pe oameni care îşi fac
treaba cinstit, fără să închidă ochii
GUVERN
Agerpres.ro: Borc: Vom încerca să aprobăm înființarea unui Consiliu de
competitivitate, în ședința de Guvern de miercuri
Mediafax.ro: Ministrul Costea: În 2020 vrem să ajungem la 70% rată de
ocupare a forţei de muncă
IMM
Economica.net: Comisia Europeană a aprobat un program de 100
milioane euro pentru IMM-urile din România
INVESTIŢII
Zf.ro: AFI a cumpărat un teren de 4 ha în Braşov unde vrea să atragă un
hipermarket
Zf.ro: Piaţa de fuziuni şi achiziţii a stat în „mâinile“ a zece tranzacţii mari,
responsabile pentru 53% din total. Alte peste 100 şi-au împărţit diferenţa
Economica.net: Veniturile anuale ale românilor care investesc pe burse
sunt de aproximativ 50.000 de euro - Saxo Bank
Economica.net: BVB nu are încă suficientă lichiditate pentru a deveni
piaţă emergentă. Opt din nouă criterii sunt îndeplinite
Agerpres.ro: Intrările de capital în piețele emergente au atins cel mai
ridicat nivel din ultimii doi ani
Agerpres.ro: Banca Mondiala finanțează suplimentar cu 48 milioane de
euro Proiectul Controlului Integrat al Poluării cu Nutrienți din România

Capital.ro: Preluarea Rio Bucovina de către Tymbark, autorizată
Zf.ro: Germanii de la Kromberg & Schubert caută 100 de oameni pentru
fabrica de cablaje auto din Nădab, judeţul Arad
Economica.net: Acţiunile Volkswagen scad în urma informaţiilor privind
posibilitatea renunţării la plata dividendelor
Zf.ro: Cea mai dură luptă din SUA pentru hoteluri: Chinezii, sprijiniţi de
fondul care a vrut să cumpere Banca Carpatica şi Piraeus, supralicitează
Marriott pentru lanţul de lux Starwood
IT
Zf.ro: Intel a prezentat în România sisteme de calcul pentru companii cu
cea de-a şasea generaţie a gamei de procesoare Core vPro
Zf.ro: Grigoriada Stroe, Ubisoft: Am început să recrutăm de la cursurile
de programare organizate în universităţi
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Capital.ro: Marii comercianţi: Proiectul de lege pentru diminuarea risipei
alimentare încalcă dreptul la proprietate
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: EximBank a lansat o platformă on-line pentru schimburi
valutare
Zf.ro: Organizaţia Salvaţi Copiii: Legea dării în plată trebuie să includă
garanţii care să protejeze copiii şi tinerii
Zf.ro: Piraeus Bank a încheiat 2015 cu venituri din activitatea de bază de
71 milioane euro
Bursa.ro: UniCredit Bank Austria lansează către acţionarii minoritari ai
UniCredit Bank o ofertă de achiziţionare a acţiunilor pe care aceştia le
deţin la bancă
Agerpres.ro: Pandelică (ANPC): Primele soluționări ale conciliatorilor vor
reprezenta cartea de vizită a Centrului SAL din domeniul financiar-bancar

Agerpres.ro: Bogdan Olteanu (BNR): Centrul SAL din domeniul bancar
reglează asimetria dintre client și bancă
Economica.net: Recent înfiinţatul CSALB vrea să rezolve amiabil 10% din
cele 10.000 de procese bancare aflate pe rolul instanţelor
Zf.ro: Nicolae Trofin, Director Clienţi Mass Banking, Bancpost: Aplicaţia
de servicii bancare angajaţilor va scădea rata absenteismului şi va creşte
productivitatea la locul de muncă
TELECOM
Capital.ro: Fuziunea dintre Orange şi Bouygues ar putea fi anunţată
miercuri
Capital.ro: Cel mai longeviv şef al unei companii de telecomunicaţii din
Europa a demisionat
TURISM
Zf.ro: Regiunea din România de pe primul loc într-un top al celor mai
atractive locuri ce merită vizitate

