ROMEXPO
Vinsieu.ro: ambient expo - Cel mai mare targ de amenajari interioare din
Romania
Zf.ro: Micii producători de mobilă încă se bazează pe exporturi, dar încep
să se uite şi la clienţii români
CCI ARGEŞ
Curier.ro, preluată de Ziare.com: Întîlnire de lucru la CCI Argeş
CCI BRAŞOV
Evenimentebiz.ro: Afaceri.ro Brasov 2016
CCI CLUJ
Transilvaniareporter.ro:

Reînvie

CAP-ul?

Avantajele

cooperativelor

moderne
CCI NEAMŢ
Realitateamedia.ro, preluată de Ziare.com, Domnuleprimar.ro: Chitic vrea
parc industrial pe platforma Săvineşti
CCIA TIMIŞ
Banatulazi.ro, Actualitati.net, Ziarelive.ro, Ziaretimisoara.ro: Polonezii ne
invită la Varşovia să promovăm conceptul „Made in China”
Debanat.ro, preluată de Telenova.ro: Programe de formare privind
accesarea fondurilor europene, la CCIAT
CCIA VASLUI
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare.com: Se goleste Vasluiul
AGRICULTURĂ
Zf.ro: New Holland: România are potenţial să ajungă la 4-5.000 de utilaje
agricole vândute pe an
Zf.ro: Producţia de vin a scăzut în 2015 cu circa 3%, până la 3,6 mil.
hectolitri

Zf.ro: Un român a creat o platformă online care îi ajută pe fermieri să-şi
listeze produsele bio în hipermarketuri
ENERGIE
Zf.ro: Rusia va efectua studii de fezabilitate pentru construirea unui
gazoduct prin Marea Neagră
Zf.ro: Acţiunile Transgaz ating maximele anului după ce statul român
cere dividende mai mari cu 30%
Zf.ro: Marii jucători din energie cred că afacerile vor scădea, dar per total
profitul va fi mai mare anul acesta
Zf.ro: INS: Resursele de energie primară au crescut cu 1,6% în primele
două luni ale anului
Economica.net: Ucraina: Un reactor de la cea mai mare centrală nucleară
din Europa a fost oprit
Economica.net: Prăbuşirea preţului petrolului a lovit în încasările statului
din redevenţe. Top sume colectate în 2015
Agerpres.ro: Consumul național de energie electrică a crescut cu 5,8% în
primele două luni ale anului (INS)
Agerpres.ro: Gazprom susține că monopolul său asupra exportului
gazelor rusești spre Europa este în interesul statului
Bursa.ro: Enel investeşte 610 milioane de dolari în construcţia noului
parc eolian Cimarron Bend, din SUA
Bursa.ro: Rusia ar putea construi un gazoduct prin Marea Neagră
FISCALITATE
Zf.ro: Thomas Piketty, cel mai în vogă economist: De ce guvernele au
făcut atât de puţin din 2008 pentru a lupta contra opacităţii financiare
Zf.ro: Agenţia Standard & Poor's a reconfirmat ratingul de ţară al
României
Economica.net: Toţi tinerii până în 25 de ani vor fi scutiţi de impozit pe
salariu - proiect

Economica.net: BM: Creşterea economică a României va accelera la 4%
în 2016, dar există riscul intrării în procedura de deficit excesiv
Economica.net: Ghid practic pentru "firma-fantomă"
GUVERN
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, Director editorial ZF - Indicatorul care
lipseşte total de pe agenda tehnocraţilor, deşi ar trebui să fie pe primul
loc. Nimeni nu-şi rupe costumul pentru noi locuri de muncă. Cea mai
mare realizare de până acum a actualului guvern este un plan pentru
creşterea salariului minim cu 100 de lei în următorii şase ani
INVESTIŢII
Zf.ro: O companie româno-britanică vrea să ajute companiile cu afaceri
de peste 20 mil. euro să evite insolvenţa
Zf.ro: Cine vrea risc „zero“ dobânda este de 2,2% pe an
Zf.ro: Cum vede o agenţie imobiliară diferenţa dintre comportamentul de
consum din Bucureşti şi cel din Cluj. „Bucureştenii iau mai repede
deciziile, dar cumpără cu finanţare, ardelenii mai încet, dar cu cash.“
Zf.ro: FP cere o distribuţie mai mare din profitul Oil Terminal
Zf.ro: Magazinul de mobilă de lux Roche Bobois: bonul mediu este de
12.000 de euro, iar maximul este undeva la 80.000 de euro
Zf.ro: O ceainărie din Capitală speră la vânzări de 70.000 de euro, duble
faţă de anul trecut
Zf.ro: Ionuţ Ardeleanu, cel mai puternic director român din comerţul
local, anunţă: Reţeaua Auchan atacă piaţa supermarketurilor şi a
magazinelor de bloc. Următorul pas: online-ul
Zf.ro: Chinezii au devenit principalul acţionar al Bang & Olufsen,
producătorul danez de electronice de top
Zf.ro: EY:Oamenii de afaceri din zona Iaşi sunt puţin încrezători în
evoluţia pozitivă a economiei

Zf.ro: Acţiunile asiatice au revenit pe creştere - Yen-ul continuă să se
aprecieze
Zf.ro: Black Rock, cel mai mare fond de investiţii din lume, se retrage din
Japonia
Economica.net: Apare un imperiu în vestul ţării. Un antreprenor român
gândeşte un "lanţ de supermarketuri" cu materiale de construcţii
Economica.net: BMW: vânzări record de automobile şi motociclete pe
piaţa românească în primul trimestru din 2016
Economica.net: Bursa încheie prima săptămână din aprilie cu variaţii
reduse. Tranzacţiile cu acţiuni, în scădere cu peste 23%
Economica.net: Marriott International preia lanţul hotelier Starwood
pentru 12,4 miliarde de dolari
Agerpres.ro: Egiptul și Arabia Saudită își extind legăturile comerciale
prin construirea podului peste Marea Roșie
Agerpres.ro: Mihailovici (Apa Nova București): Apa produsă este
potabilă 110%; este o variantă să se găsească în magazine, deoarece cu
4 bani cumpărați 10 litri
Agerpres.ro: Apa Nova București vrea să schimbe rețeaua învechită de
alimentare cu apă din apartamentele bucureștene
Agerpres.ro: Fondul Proprietatea, Banca Transilvania și Electrica au fost
titlurile cele mai tranzacționate pe bursă, în ultima săptămână
Agerpres.ro: Renault va investi peste 900 milioane de euro și va crea
50.000 de locuri de muncă în Maroc
Agerpres.ro: Chimcomplex intenționează în continuare să facă o ofertă
pentru Oltchim
Bursa.ro: ÎN LUNA APRILIE, Sanex finalizează proiectul de 1,4 milioane
euro co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian
Bursa.ro: Acţionarii "Bermas" au aprobat un dividend de 0,06 lei/acţiune
Bursa.ro: România are zero proiecte finanţate prin intermediul Fondului
european pentru investiţii strategice

IT
Zf.ro: Finanţare de 12,5 mil. $ pentru Twiggle, un start-up care
îmbunătăţeşte căutarea în magazinele online
Zf.ro: Daniel Nicolescu, cofondator al SymphoPay: Ţintim 4-5 milioane de
tranzacţii cu POS-ul inteligent în primul an şi extinderea în regiune
Zf.ro: Vicepreşedintele Naspers pe strategie şi operaţiuni discută la
Bucureşti despre platformele marketplace
Zf.ro: Samsung: Vânzările de hard discuri SSD se vor dubla anul acesta
la 160.000 de unităţi
Zf.ro: Timişorenii de la Piconet au introdus plata vinietei pentru Ungaria
prin aplicaţia TPARK
Zf.ro: Start-up-ul clujean Tintag vrea să vândă lunar 1.000 de dispozitive
de localizare a obiectelor
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Agenţia Standard & Poor's menţine ratingul României la acelaşi
nivel, cu perspectivă stabilă
Zf.ro: Iohannis nu vrea ca Isărescu să se ocupe de tot
Zf.ro: Acţiunile Oltchim, minus de 6% după anunţul investigaţiei Comisiei
Europene
Zf.ro: Din arhitectul sistemului global de comerţ liber, SUA a ajuns cel
mai mare pericol pentru acesta. FT: Politica Statelor Unite ar putea pune
capăt epocii comerţului liber
Zf.ro: Exporturile au crescut în februarie cu 9,5%, iar importurile cu
13,4%
Zf.ro: Date record de la INS. Rata anuală a inflaţiei a ajuns în martie la un
nou minim istoric, de -3%
Economica.net: Veşti bune pentru românii care cumpără online din
străinătate. Parlamentarii UE vor să schimbe legea
Economica.net: Banca Mondială: Economiile din Europa şi Asia continuă
să se confrunte cu dificultăţi

Agerpres.ro: Instituțiile de pe piața muncii din România nu funcționează
corespunzător (raport al serviciilor de specialitate CE)
Bursa.ro:

IOHANNIS

NU-L

LASĂ

PE

ISĂRESCU

SĂ

DICTEZE

GUVERNULUI. Blănculescu: "Legea supravegherii macroprudenţiale,
doar dacă s-ar institui Legea Marţială"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cel mai nou avertisment al BNR: riscurile la adresa stabilităţii
financiare au crescut ca număr şi ca intensitate
Zf.ro: Oficialii BCE vor noi măsuri de stimulare a economiei, dar părerile
sunt împărţite
Zf.ro: Sistemul bancar european, mai nesigur decât în 2009
Zf.ro:

Acţionarii

BRD

votează

în

această

săptămână

reînnoirea

mandatului lui Philippe Lhotte în CA
Zf.ro: Dobânzile negative îşi fac încet loc în viaţa europenilor, iar băncile
ţipă de disperare. Germania ia atitudine
Zf.ro: BNR constată sec: Mulţi români cu credite ipotecare au la venituri
mici un grad ridicat de îndatorare
Zf.ro: Felix Daniliuc, Raiffeisen Leasing: Văd în piaţă aceleaşi ingrediente
pe care le-am avut şi înainte de 2008. Este o luptă acerbă pe preţ şi
clienţi
Economica.net: Radu Crăciun este noul preşedinte BCR Pensii
Economica.net: Cum alegi cel mai ieftin credit bancar. Raport BNR:
dobânzile variabile la credite pot influenţa negativ veniturile bancare
Economica.net: Ungaria intră în acţionariatul subsidiarei ungare a Erste,
într-o tranzacţie girată de BERD
Agerpres.ro: FMI apără dobânzile negative introduse de unele bănci
centrale
Bursa.ro: Austria aplică bail-in-ul la Hypo Alpe Adria
Bursa.ro: FNGCIMM a alocat 1,69 milioane lei pentru programul Prima
Casă

Bursa.ro: Valentin Lazea, BNR: "Într-adevăr, sunt arogant!"
Bursa.ro:

DIN

CAUZA

REFUZULUI

BĂNCILOR

SĂ

ACCEPTE

RESTRUCTURAREA CREDITELOR. Dăianu, BNR: "Se va ajunge la un
acord politic pentru tăierea datoriilor suverane"
Bursa.ro: Acord preliminar UE - Italia pentru despăgubirea deponenţilor
afectaţi de bail-in
TELECOM
Economica.net: Minute, SMS-uri şi net mai ieftin în UE de la 30 aprilie. Ce
tarife pregătesc operatorii
TURISM
Economica.net: Turiştii din Israel i-au depăşit pe nemţi la cheltuielile pe
vacanţe în România
CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Radiotransilvania.ro, preluată de Regiotv.ro: Primăvara cadourilor – 1317 aprilie 2016
CCIA TIMIŞ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Comisarul.ro: Vrei sa accesezi fonduri
prin Programul National de Dezvoltare Rurala? CCIA Timis te invata cum!
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Comisarul.ro: Contabilitatea institutiilor
publice, un nou curs oferit de Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Timis
CCI NEAMŢ
Radioimpactfm.ro: Târg FLORA ȘI GRĂDINA la Piatra Neamț
CURTEA DE ARBITRAJ
Juridice.ro, preluată de Pescurt.ro, Elgato.ro: Noul Regulament privind
organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de
pe lângă Camera de Comert și Industrie a României
AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: Merca (APIA): 200 de milioane de euro au fost autorizate la
plată până în prezent pentru 613.692 fermieri
Capital.ro: Arad: Străinii au cumpărat în ultimul an 9.000 de hectare de
teren arabil, de şapte ori mai mult decât în anul anterior
Capital.ro: Peste 55.000 de fermieri, controlați de Agenția de Plăți și
Intervenție în Agricultură
Agerpres.ro: Nicolae Horumbă (APIA): Fermierii nu vor fi sancționați
pentru anii 2015 și 2016 dacă nu respectă înverzirea
ENERGIE
Bursa.ro: Preţul mediu al energiei electrice a scăzut cu 8,51%
Economica.net: RCS & RDS a dat în judecată ANRE, Guvernul, Enel şi
Electrica. Monopolul din energie ajunge în instanţă
Economica.net:

Dan

Manolescu,

nominalizat

în

CA

Petrom

ca

reprezentant al statului român
Agerpres.ro: ROMATOM: Energia nucleară va rămâne o componentă
importantă a mixului energetic european în perspectiva anului 2050
Capital.ro: Schimbare la vârf în ierarhia firmelor ruse: Rosneft a depășit
Gazprom
FISCALITATE
Mediafax.ro: Cameron: Ar fi trebuit să gestionez mai bine întrebările
privind practicile fiscale ale familiei mele
Hotnews.ro: Oficiali ANAF: Am initiat demersuri pentru a obtine acces la
toate

documentele

privitoare

la

romanii

implicati

in

scandalul

PanamaPapers
GUVERN
Mediafax.ro: Lider sindical: Bani pentru creşteri salariale, din îngheţarea
indemnizaţiilor aleşilor
Hotnews.ro: Cum a ajuns Guvernul Ciolos sa preia ideile PSD: Vrea sa
creeze un fond mamut de investitii din participatiile statului in companii,
pe care le va gaja pentru imprumuturi uriase

Economica.net: Hossu: Proiectul Legii salarizării substituie legea
actuală, nu este o ordonanţă tranzitorie
Economica.net: Ministerul Finanţelor a împrumutat luni 600 de milioane
de lei de la bănci
Capital.ro: Istvan Jakab este noul preşedinte al Administraţiei Fondului
pentru Mediu
INVESTIŢII
Mediafax.ro: Daily Mail, împreună cu un fond de investiţii, vrea să
lanseze o ofertă pentru achiziţia Yahoo
Mediafax.ro: Sediul Oficiului de Cadastru din Cluj, nefinalizat după 8 ani.
Investiţia este de peste 10 milioane de lei
Mediafax.ro: Care este moneda-refugiu pentru investitori: "Oamenii au
înţeles că regulile jocului s-au schimbat"
Hotnews.ro: Analiza. Falimentele se tin lant. Cine sunt investitorii care au
pus lacat pe usa in 2015
Zf.ro: Americanii de la Federal Mogul deschid joi noua fabrică de
componente auto de la Ploieşti. La eveniment vine şi premierul Dacian
Cioloş
Zf.ro: ARACO: Românii construiesc tuneluri şi căi ferate în Germania, dar
în ţară sunt daţi la o parte cu brutalitate de străini. ”Infrastructura trebuie
construită de firme româneşti, nu de cele străine, pentru ca să existe un
impact real şi în economie”
Capital.ro: Azomureș transformă Uzina de Materiale Fotosensibile în
spațiu pentru manifestări culturale
Capital.ro: Leoni si-ar putea reduce producția din România din cauza
creșterii costurilor cu forța de muncă
Capital.ro: Cosmetic Plant, desemnată expozant de top la Cosmoprof
Bologna
Economica.net:

Legea

privind

reducerea

preţului

de

locuinţelor ANL către chiriaşi, promulgată
Zf.ro: Bursele europene au început săptămâna pe creştere

vânzare

a

IT
Capital.ro: Firma IT românească cu birou în Las Vegas angajează 500 de
specialiști
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Mediafax.ro: Antreprenor: „Avem nevoie de o reformă a instituţiilor
statului“
Mediafax.ro: Oficialii Băncii Centrale Europene vor noi măsuri de
stimulare a economiei, dar părerile sunt împărţite
Mediafax.ro: Germania, Italia şi Ungaria sunt primele trei surse pentru
importurile din România
Mediafax.ro: Eurostat: România are una dintre cele mai mici rate ale
şomajului din UE
Agerpres.ro: Fitch: În cazul adoptării euro în statele din CEE, principalele
beneficiare vor fi Croația și Bulgaria, urmate de România și Ungaria
SISTEM BANCAR
Hotnews.ro: Parvu, CEO Piraeus Bank Romania: E posibil ca darea in
plata sa-mi afecteze 20% din portofoliu. Despre restructurare, clauze
abuzive, Panama Papers si greselile bancherilor
Economica.net: Prima Casă: săptămâna aceasta ar putea fi aprobată
redistribuirea fondurilor între cele 18 bănci
Bursa.ro: Fidelity Asia Bank şi Saxo Bank anunţă un nou parteneriat
"white label"
TELECOM
Zf.ro: Liderul pieţei mobile schimbă şi oferta de abonamente. Nimic
despre pachetele fix mobil prin reţeaua Telekom. Orange: 3 luni de net
4G nelimitat şi mobile, tablete şi accesorii la preţ redus pentru clienţii
care contractează un al doilea abonament
Economica.net: Contractele pentru servicii de telecomunicaţii prelungite
automat, reziliate fără penalităţi dacă oferta rămâne neschimbată

Hotnews.ro: Schimbare la varful Telekom: germanul Mathias Hanel a fost
revocat din functia de administrator la Nextgen Communications, firma
de cablu a Telekom

