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CCI ARGEȘ

Criterii.ro, preluată de Muscel-arges.ro: Argeșeni, vi se pregătește ceva!

CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Bistritanews.ro, preluată de Radiotransilvania.ro: ARTE - Augmented Reality for

Technical Entrepreneurs.

CCI BUCUREȘTI

Puterea.ro,  preluată  de  Amonsnews.ro,  Televiziunea-medicala.ro,

Businesswoman.ro, Romaniapozitiva.ro: HOSPICE Casa Speranței te cheamă să

colorezi timpul celor care înfruntă o boală incurabilă

CCI SUCEAVA

Stiri.suceavainfo.ro,  preluată  de  Ziaruldepenet.ro:  SALONUL  AUTO

BUCOVINA, 17 – 19 mai la Suceava

CCIA TIMIȘ

Telenova.ro: CCIAT: O NOUA SERIE A CURSULUI PENTRU MANAGERI DE

PROIECT

CCIA VASLUI

Monitoruldevaslui.ro: 1 Mai se simte în portofele

AGRICULTURĂ

Zf.ro: Finanţările din agricultură au crescut cu 9% într-un an. Primăvara poate

aduce o creştere de două cifre

Zf.ro:  Andrei Ursulescu, Scandia Sibiu: Importăm materia primă pentru că nu

găsim producători locali

Zf.ro: Fermieri şi producători din industria alimentară merg la un târg la Piteşti

http://www.zf.ro/companii/fermieri-si-producatori-din-industria-alimentara-merg-la-un-targ-la-pitesti-15284368
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/andrei-ursulescu-scandia-sibiu-importam-materia-prima-pentru-ca-nu-gasim-producatori-locali-15284357
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/andrei-ursulescu-scandia-sibiu-importam-materia-prima-pentru-ca-nu-gasim-producatori-locali-15284357
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/finantarile-din-agricultura-au-crescut-cu-9-intr-un-an-primavara-poate-aduce-o-crestere-de-doua-cifre-15282835
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/finantarile-din-agricultura-au-crescut-cu-9-intr-un-an-primavara-poate-aduce-o-crestere-de-doua-cifre-15282835
http://www.monitoruldevaslui.ro/2016/05/1-mai-se-simte-in-portofele.html
http://telenova.ro/stiri/2016/05/cciat-o-noua-serie-a-cursului-pentru-manageri-de-proiect/
http://telenova.ro/stiri/2016/05/cciat-o-noua-serie-a-cursului-pentru-manageri-de-proiect/
http://stiri.suceavainfo.ro/salonul-auto-bucovina-17-19-mai-la-suceava/
http://stiri.suceavainfo.ro/salonul-auto-bucovina-17-19-mai-la-suceava/
http://www.puterea.ro/social/hospice-casa-sperantei-te-cheama-sa-colorezi-timpul-celor-care-infrunta-o-boala-incurabila-136299.html
http://www.puterea.ro/social/hospice-casa-sperantei-te-cheama-sa-colorezi-timpul-celor-care-infrunta-o-boala-incurabila-136299.html
http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=9&article=18102
http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=9&article=18102
http://www.criterii.ro/index.php/en/arges/16718-argeseni-vi-se-pregateste-ceva


ENERGIE

Zf.ro:  Reactorul  1  de  la  Cernavodă va  fi  oprit  planificat  începând  de  vineri,

pentru 50 de zile

Zf.ro: Începe „săptămâna mare“ a rezultatelor din energie

Zf.ro: Vicepreşedintele MOL Downstream: Avem 500 mil. dolari pentru retail în

regiune în următorii trei ani

Zf.ro: ArcelorMittal a raportat un profit în scădere cu 33% în primele trei luni

Economica.net: Preluarea benzinăriilor Agip a crescut cu 20% vânzările grupului

Mol în România

Bursa.ro:  CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 27 APRILIE- 4 MAI:

Rompetrol Rafinare şi Rompetrol  Well  Services,  în topul  randamentelor,  după

înţelegerea dintre kazahi şi chinezi

Capital.ro: Petrochimia salvează încasările giganților de la colaps. E mai rentabil

să transforme gazul și petrolul în produse chimice

GUVERN

Economica.net:  Absorbţia  banilor  europeni  ar  putea  ajunge  la  78%.  Proiecte

retrospective de 557 milioane euro, aprobate în aprilie

Economica.net:  România  a  fost  nevoită  să  plătească  420  milioane  euro

reprezentând corecţii financiare aplicate în cadrul POSDRU

Agerpres.ro:  Costescu:  Avem  mai  puțin  cu  68  de  funcții  de  conducere  în

organigrama CNADNR din data de 9 mai

INVESTIȚII

Zf.ro:  ASF face  mystery  shopping  la  cei  care  oferă  produse  pe  piaţa  Forex,

descoperind practici neautorizate

Zf.ro:  Ce se întâmplă în birourile bancherilor: investitori misterioşi împrumută

guverne  din  Europa  cu  sute  de  milioane  de  euro  pe  100  de  ani.  Întâi  a  fost

Irlanda, acum este Belgia şi urmează alte state

Zf.ro: Cerealcom Alexandria a luat un împrumut de 33 mil. lei de la Raiffeisen

http://www.zf.ro/companii/cerealcom-alexandria-a-luat-un-imprumut-de-33-mil-lei-de-la-raiffeisen-15284350
http://www.zf.ro/business-international/ce-se-intampla-in-birourile-bancherilor-investitori-misteriosi-imprumuta-guverne-din-europa-cu-sute-de-milioane-de-euro-pe-100-de-ani-intai-a-fost-irlanda-acum-este-belgia-si-urmeaza-alte-state-15284405
http://www.zf.ro/business-international/ce-se-intampla-in-birourile-bancherilor-investitori-misteriosi-imprumuta-guverne-din-europa-cu-sute-de-milioane-de-euro-pe-100-de-ani-intai-a-fost-irlanda-acum-este-belgia-si-urmeaza-alte-state-15284405
http://www.zf.ro/business-international/ce-se-intampla-in-birourile-bancherilor-investitori-misteriosi-imprumuta-guverne-din-europa-cu-sute-de-milioane-de-euro-pe-100-de-ani-intai-a-fost-irlanda-acum-este-belgia-si-urmeaza-alte-state-15284405
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/asf-face-mystery-shopping-la-cei-care-ofera-produse-pe-piata-forex-descoperind-practici-neautorizate-15284188
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/asf-face-mystery-shopping-la-cei-care-ofera-produse-pe-piata-forex-descoperind-practici-neautorizate-15284188
http://www.agerpres.ro/economie/2016/05/05/costescu-avem-mai-putin-cu-68-de-functii-de-conducere-in-organigrama-cnadnr-din-data-de-9-mai-19-47-38
http://www.agerpres.ro/economie/2016/05/05/costescu-avem-mai-putin-cu-68-de-functii-de-conducere-in-organigrama-cnadnr-din-data-de-9-mai-19-47-38
http://www.economica.net/romania-a-fost-nevoita-sa-plateasca-420-milioane-euro-reprezentand-corectii-financiare-aplicate-in-cadrul-posdru_119167.html
http://www.economica.net/romania-a-fost-nevoita-sa-plateasca-420-milioane-euro-reprezentand-corectii-financiare-aplicate-in-cadrul-posdru_119167.html
http://www.economica.net/absorbtia-banilor-europeni-ar-putea-ajunge-la-78prc-proiecte-retrospective-de-557-milioane-euro-aprobate-in-aprilie_119181.html
http://www.economica.net/absorbtia-banilor-europeni-ar-putea-ajunge-la-78prc-proiecte-retrospective-de-557-milioane-euro-aprobate-in-aprilie_119181.html
http://www.capital.ro/petrolistii-se-orienteaza-spre-petrochimie-dupa-cea-mai-grava-scadere-a-preturilor-la-energie-din-ultimul-deceniu.html
http://www.capital.ro/petrolistii-se-orienteaza-spre-petrochimie-dupa-cea-mai-grava-scadere-a-preturilor-la-energie-din-ultimul-deceniu.html
http://www.bursa.ro/cel-mai-bun-plasament-in-perioada-27-aprilie-4-mai-rompetrol-rafinare-si-rompetrol-well-services-...&s=investitii_personale&articol=297361.html
http://www.bursa.ro/cel-mai-bun-plasament-in-perioada-27-aprilie-4-mai-rompetrol-rafinare-si-rompetrol-well-services-...&s=investitii_personale&articol=297361.html
http://www.bursa.ro/cel-mai-bun-plasament-in-perioada-27-aprilie-4-mai-rompetrol-rafinare-si-rompetrol-well-services-...&s=investitii_personale&articol=297361.html
http://www.economica.net/preluarea-benzinariilor-agip-a-crescut-cu-20prc-vanzarile-grupului-mol-in-romania_119174.html
http://www.economica.net/preluarea-benzinariilor-agip-a-crescut-cu-20prc-vanzarile-grupului-mol-in-romania_119174.html
http://www.zf.ro/business-international/arcelormittal-a-raportat-un-profit-in-scadere-cu-33-in-primele-trei-luni-15285176
http://www.zf.ro/companii/vicepresedintele-mol-downstream-avem-500-mil-dolari-pentru-retail-in-regiune-in-urmatorii-trei-ani-15284511
http://www.zf.ro/companii/vicepresedintele-mol-downstream-avem-500-mil-dolari-pentru-retail-in-regiune-in-urmatorii-trei-ani-15284511
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/incepe-saptamana-mare-a-rezultatelor-din-energie-15284377
http://www.zf.ro/companii/energie/reactorul-1-de-la-cernavoda-va-fi-oprit-planificat-incepand-de-vineri-pentru-50-de-zile-15284032
http://www.zf.ro/companii/energie/reactorul-1-de-la-cernavoda-va-fi-oprit-planificat-incepand-de-vineri-pentru-50-de-zile-15284032


Zf.ro: Investiţiile pe Bursă aduc câştiguri de două cifre sau pierderi de două cifre.

Depozitele au dobânzi de 1-2%, iar pe curs trebuie să nimereşti moneda

Zf.ro: Un inginer de 38 de ani din Sibiu face 3 milioane de euro din vânzarea de

senzori şi elemente de automatizări către fabricile locale

Zf.ro: Producătorul de carne de pui Banvit, la un pas de 30 de milioane de euro

Zf.ro:  Profi: Avem un buget de investiţii de 50 mil. euro. Vrem să ajungem cât

mai aproape de 500 de magazine

Zf.ro: Distribuitorul de electronice Vitacom estimează afaceri de 9,2 mil. euro în

2016

Zf.ro:  Transportatorul  de  marfă  Dumagas  şi-a  crescut  afacerile  cu  12% şi  a

trecut pe profit

Zf.ro: Magazinele Praktiker au avut vânzări mai mari cu 9% în T1 2016

Zf.ro:  Lactag Argeş explică închiderea de magazine: retailerii internaţionali  se

extind chiar şi în pieţele tradiţionale

Zf.ro: Preluarea Billa aduce afaceri de 1,5 mld. lei în conturile Carrefour

Economica.net: Renault va investi peste 600 de milioane de euro la uzina sa din

Spania

Bursa.ro: New Kopel Group a investit peste 13.000.000 de euro în ţara noastră, în

2015

Bursa.ro:  Bauelemente  a  investit  5  milioane  de  euro  în  singura  fabrică  de

prefabricate din beton pentru agricultură

Zf.ro: Acţiunile europene au deschis vineri în scădere

IT

Zf.ro: Fortinet: Companiile trebuie să fie pregătite să-şi protejeze infrastructurile

de IT în noile „oraşe inteligente“

Zf.ro: Cel mai de succes startup din România este tras pe dreapta de Facebook,

chiar dacă a plătit pe el $500 mil. Este LiveRail un produs de succes sau un eşec?

Zf.ro: Grupul german Bosch a ieşit la vânătoare de ingineri pentru fabricile sale

din Cluj şi Timişoara

Zf.ro: Amazon a mai angajat 100 de oameni la Iaşi anul trecut

http://www.zf.ro/business-hi-tech/amazon-a-mai-angajat-100-de-oameni-la-iasi-anul-trecut-15284471
http://www.zf.ro/eveniment/grupul-german-bosch-a-iesit-la-vanatoare-de-ingineri-pentru-fabricile-sale-din-cluj-si-timisoara-15284432
http://www.zf.ro/eveniment/grupul-german-bosch-a-iesit-la-vanatoare-de-ingineri-pentru-fabricile-sale-din-cluj-si-timisoara-15284432
http://www.zf.ro/business-hi-tech/cel-mai-de-succes-startup-din-romania-este-tras-pe-dreapta-de-facebook-chiar-daca-a-platit-pe-el-s500-mil-este-liverail-un-produs-de-succes-sau-un-esec-15285031
http://www.zf.ro/business-hi-tech/cel-mai-de-succes-startup-din-romania-este-tras-pe-dreapta-de-facebook-chiar-daca-a-platit-pe-el-s500-mil-este-liverail-un-produs-de-succes-sau-un-esec-15285031
http://www.zf.ro/business-hi-tech/fortinet-companiile-trebuie-sa-fie-pregatite-sa-si-protejeze-infrastructurile-de-it-in-noile-orase-inteligente-15284477
http://www.zf.ro/business-hi-tech/fortinet-companiile-trebuie-sa-fie-pregatite-sa-si-protejeze-infrastructurile-de-it-in-noile-orase-inteligente-15284477
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-europene-au-deschis-vineri-in-scadere-15285649
http://www.bursa.ro/bauelemente-a-investit-5-milioane-de-euro-in-singura-fabrica-de-prefabricate-din-beton-pentru-agr...&s=companii_afaceri&articol=297350.html
http://www.bursa.ro/bauelemente-a-investit-5-milioane-de-euro-in-singura-fabrica-de-prefabricate-din-beton-pentru-agr...&s=companii_afaceri&articol=297350.html
http://www.bursa.ro/new-kopel-group-a-investit-peste-13000000-de-euro-in-tara-noastra-in-2015-297331&s=companii_afaceri&articol=297331.html
http://www.bursa.ro/new-kopel-group-a-investit-peste-13000000-de-euro-in-tara-noastra-in-2015-297331&s=companii_afaceri&articol=297331.html
http://www.economica.net/renault-va-investi-peste-600-de-milioane-de-euro-la-uzina-sa-din-spania_119177.html
http://www.economica.net/renault-va-investi-peste-600-de-milioane-de-euro-la-uzina-sa-din-spania_119177.html
http://www.zf.ro/companii/preluarea-billa-aduce-afaceri-de-1-5-mld-lei-in-conturile-carrefour-15284573
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/lactag-arges-explica-inchiderea-de-magazine-retailerii-internationali-se-extind-chiar-si-in-pietele-traditionale-15284341
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/lactag-arges-explica-inchiderea-de-magazine-retailerii-internationali-se-extind-chiar-si-in-pietele-traditionale-15284341
http://www.zf.ro/business-construct/magazinele-praktiker-au-avut-vanzari-mai-mari-cu-9-in-t1-2016-15284362
http://www.zf.ro/auto/transportatorul-de-marfa-dumagas-si-a-crescut-afacerile-cu-12-si-a-trecut-pe-profit-15284431
http://www.zf.ro/auto/transportatorul-de-marfa-dumagas-si-a-crescut-afacerile-cu-12-si-a-trecut-pe-profit-15284431
http://www.zf.ro/business-hi-tech/distribuitorul-de-electronice-vitacom-estimeaza-afaceri-de-9-2-mil-euro-in-2016-15284472
http://www.zf.ro/business-hi-tech/distribuitorul-de-electronice-vitacom-estimeaza-afaceri-de-9-2-mil-euro-in-2016-15284472
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/profi-avem-un-buget-de-investitii-de-50-mil-euro-vrem-sa-ajungem-cat-mai-aproape-de-500-de-magazine-15282890
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/profi-avem-un-buget-de-investitii-de-50-mil-euro-vrem-sa-ajungem-cat-mai-aproape-de-500-de-magazine-15282890
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/producatorul-de-carne-de-pui-banvit-la-un-pas-de-30-de-milioane-de-euro-15284338
http://www.zf.ro/auto/un-inginer-de-38-de-ani-din-sibiu-face-3-milioane-de-euro-din-vanzarea-de-senzori-si-elemente-de-automatizari-catre-fabricile-locale-15284447
http://www.zf.ro/auto/un-inginer-de-38-de-ani-din-sibiu-face-3-milioane-de-euro-din-vanzarea-de-senzori-si-elemente-de-automatizari-catre-fabricile-locale-15284447
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/investitiile-pe-bursa-aduc-castiguri-de-doua-cifre-sau-pierderi-de-doua-cifre-depozitele-au-dobanzi-de-1-2-iar-pe-curs-trebuie-sa-nimeresti-moneda-15284385
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/investitiile-pe-bursa-aduc-castiguri-de-doua-cifre-sau-pierderi-de-doua-cifre-depozitele-au-dobanzi-de-1-2-iar-pe-curs-trebuie-sa-nimeresti-moneda-15284385


Zf.ro: Best of Top Tranzacţii 2016: De ce vin marii jucători din IT în România

Zf.ro: Samsung a depăşit Apple şi a devenit liderul pieţei de smartphone-uri din

SUA

Ziare.com: 3 strategii eficiente pentru a-ti promova afacerea pe Internet

Economica.net: Windows 10 rulează pe 300 de milioane de dispozitive. Oferta de

actualizare gratuită se apropie de final

Zf.ro: Creatorii Siri vor dezvălui un nou sistem AI, mai sofisticat decât cel folosit

în prezent de Apple

Zf.ro: Google promite să îmbunătăţească securitatea aplicaţiilor de Android

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Agerpres.ro: FMI recomandă statelor din regiune să crească productivitatea și să

stimuleze investițiile

Zf.ro:  Pentru  prima  oară  ZF  prezintă  distribuţia  detaliată  a  salariilor  din

România. 34.000 de angajaţi câştigă peste 10.000 lei net pe lună. La polul opus,

70% dintre salariaţi câştigă sub 1.700 de lei lunar, salariul mediu pe economie

Economica.net: Greenpeace: România trebuie să ceară oprirea negocierilor TTIP

la Consiliul UE

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Flavia Popa, BRD: Vom vedea în ce măsură mai are sens pentru bancă să

se focuseze pe zona de credite imobiliare. 

Zf.ro: Banca unui văr al şefului Băncii Ungariei dădea credite aproape exclusiv…

rudelor şi prietenilor

Zf.ro:  După darea în plată, cinci din cele mai mari bănci locale, dar şi jucătorii

mici cer clienţilor avans mai mare la creditele ipotecare

Zf.ro:  Hildegard Gacek,  fosta  şefă  a  biroului  BERD de  la  Bucureşti  aşteaptă

avizul BNR ca să intre în boardul BCR

Zf.ro:  Gabriel  Voicu,  Coldwell  Banker: Poate vor fi  bănci care vor dori să se

extindă şi vor păstra avansul de 15% la creditele imobiliare

http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/zf-live-gabriel-voicu-coldwell-banker-poate-vor-fi-banci-care-vor-dori-sa-se-extinda-si-vor-pastra-avansul-de-15-la-creditele-imobiliare-15283699
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/zf-live-gabriel-voicu-coldwell-banker-poate-vor-fi-banci-care-vor-dori-sa-se-extinda-si-vor-pastra-avansul-de-15-la-creditele-imobiliare-15283699
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/hildegard-gacek-fosta-sefa-a-biroului-berd-de-la-bucuresti-asteapta-avizul-bnr-ca-sa-intre-in-boardul-bcr-15284322
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/hildegard-gacek-fosta-sefa-a-biroului-berd-de-la-bucuresti-asteapta-avizul-bnr-ca-sa-intre-in-boardul-bcr-15284322
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/dupa-darea-in-plata-cinci-din-cele-mai-mari-banci-locale-dar-si-jucatorii-mici-cer-clientilor-avans-mai-mare-la-creditele-ipotecare-15284483
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/dupa-darea-in-plata-cinci-din-cele-mai-mari-banci-locale-dar-si-jucatorii-mici-cer-clientilor-avans-mai-mare-la-creditele-ipotecare-15284483
http://www.zf.ro/business-international/banca-unui-var-al-sefului-bancii-ungariei-dadea-credite-aproape-exclusiv-rudelor-si-prietenilor-15284391
http://www.zf.ro/business-international/banca-unui-var-al-sefului-bancii-ungariei-dadea-credite-aproape-exclusiv-rudelor-si-prietenilor-15284391
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/flavia-popa-brd-vom-vedea-in-ce-masura-mai-are-sens-pentru-banca-sa-se-focuseze-pe-zona-de-credite-imobiliare-video-15284137
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/flavia-popa-brd-vom-vedea-in-ce-masura-mai-are-sens-pentru-banca-sa-se-focuseze-pe-zona-de-credite-imobiliare-video-15284137
http://www.economica.net/greenpeace-romania-trebuie-sa-ceara-oprirea-negocierilor-ttip-la-consiliul-ue_119189.html
http://www.economica.net/greenpeace-romania-trebuie-sa-ceara-oprirea-negocierilor-ttip-la-consiliul-ue_119189.html
http://www.zf.ro/eveniment/prima-oara-zf-prezinta-distributia-detaliata-salariilor-romania-34-000-angajati-castiga-peste-10-000-lei-net-luna-polul-opus-70-dintre-salariati-castiga-1-700-lei-lunar-salariul-mediu-economie-15284575
http://www.zf.ro/eveniment/prima-oara-zf-prezinta-distributia-detaliata-salariilor-romania-34-000-angajati-castiga-peste-10-000-lei-net-luna-polul-opus-70-dintre-salariati-castiga-1-700-lei-lunar-salariul-mediu-economie-15284575
http://www.zf.ro/eveniment/prima-oara-zf-prezinta-distributia-detaliata-salariilor-romania-34-000-angajati-castiga-peste-10-000-lei-net-luna-polul-opus-70-dintre-salariati-castiga-1-700-lei-lunar-salariul-mediu-economie-15284575
http://www.agerpres.ro/economie/2016/05/06/fmi-recomanda-statelor-din-regiune-sa-creasca-productivitatea-si-sa-stimuleze-investitiile-11-25-14
http://www.agerpres.ro/economie/2016/05/06/fmi-recomanda-statelor-din-regiune-sa-creasca-productivitatea-si-sa-stimuleze-investitiile-11-25-14
http://www.zf.ro/business-hi-tech/google-promite-sa-imbunatateasca-securitatea-aplicatiilor-de-android-15285618
http://www.zf.ro/business-hi-tech/creatorii-siri-vor-dezvalui-un-nou-sistem-ai-mai-sofisticat-decat-cel-folosit-in-prezent-de-apple-15285671
http://www.zf.ro/business-hi-tech/creatorii-siri-vor-dezvalui-un-nou-sistem-ai-mai-sofisticat-decat-cel-folosit-in-prezent-de-apple-15285671
http://www.economica.net/windows-10-ruleaza-pe-300-de-milioane-de-dispozitive-oferta-de-actualizare-gratuita-se-apropie-de-final_119183.html
http://www.economica.net/windows-10-ruleaza-pe-300-de-milioane-de-dispozitive-oferta-de-actualizare-gratuita-se-apropie-de-final_119183.html
http://www.ziare.com/afaceri/marketing/3-strategii-eficiente-pentru-a-ti-promova-afacerea-pe-internet-1420673
http://www.zf.ro/business-hi-tech/samsung-a-depasit-apple-si-a-devenit-liderul-pietei-de-smartphone-uri-din-sua-15285471
http://www.zf.ro/business-hi-tech/samsung-a-depasit-apple-si-a-devenit-liderul-pietei-de-smartphone-uri-din-sua-15285471
http://www.zf.ro/companii/best-of-top-tranzactii-2016-de-ce-vin-marii-jucatori-din-it-in-romania-15284408


Zf.ro:  Mugur  Isărescu,  guvernatorul  BNR:  Să  nu  credeţi  că  stăm  într-un

prepeleac şi ne minunăm de ce se întâmplă în piaţă. Nu stăm deloc

Zf.ro: Goldman Sachs a disponibilizat 10% din divizia de venituri fixe

Economica.net:  Legea  dării  în  plată:  Debitorii  vor  primi  gratuit  modele  de

notificare a băncilor, nu mai au nevoie de avocaţi

Bursa.ro:  INSTANŢA FRANCEZĂ  ÎN  CAZUL BNP PARIBAS  -  FICŢIUNE

PENTRU ROMÂNIA -  Pierderea  şansei  să  se  împrumute  fără  risc  valutar  -

prejudiciul debitorului în CHF

Bursa.ro:  DUPĂ CE A SPUS CĂ LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ PREZINTĂ UN

RISC SISTEMIC SEVER - Isărescu o dă cotită cu darea-n plată

Bursa.ro:  MARFĂ ROMÂNEASCĂ PENTRU EXPORT - Guvernul polonez ar

putea adopta o variantă a legii dării în plată

Bursa.ro: O criză ascunsă macină zona euro

Bursa.ro: Rubla revine pe creştere, după un declin major

Hotnews.ro: Dl Ionescu s-a dus la banca sa discute despre posibilitatea de a da in

plata.  Un  ghid  despre  cum  NU  trebuie  sa  se  comporte  banca  plus  cateva

proceduri si costuri

Capital.ro: Efectul legii dării în plată: Proprietarii cresc chiriile

TELECOM

Economica.net: RCS&RDS, amendată cu 10.000 de lei pentru că refuză portarea

pe cartelă a numerelor pe abonament din alte reţele

Economica.net:  Majoros, Telekom, replică voalată pentru Digi Mobil: E uşor să

atragi abonaţi dacă dai cartele SIM aproape pe gratis

Hotnews.ro: ANALIZA Telekom Romania la 31 martie 2016

TURISM

Economica.net: MAE a emis o atenţionare de călătorie în Grecia pentru duminică

Bursa.ro:  BLAXY  PREMIUM  RESORT  &  HOTEL  INAUGUREAZĂ

SERVICIILE HOTELIERE - O vacanţă de 7 nopţi pentru doi adulţi şi doi copii

poate ajunge la 4000 de lei

http://www.bursa.ro/blaxy-premium-resort-hotel-inaugureaza-serviciile-hoteliere-o-vacanta-de-7-nopti-pentru-doi-adult...&s=companii_afaceri&articol=297348.html
http://www.bursa.ro/blaxy-premium-resort-hotel-inaugureaza-serviciile-hoteliere-o-vacanta-de-7-nopti-pentru-doi-adult...&s=companii_afaceri&articol=297348.html
http://www.bursa.ro/blaxy-premium-resort-hotel-inaugureaza-serviciile-hoteliere-o-vacanta-de-7-nopti-pentru-doi-adult...&s=companii_afaceri&articol=297348.html
http://www.economica.net/mae-a-emis-o-atentionare-de-calatorie-in-grecia-pentru-duminica_119155.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-20977314-analiza-telekom-romania-31-martie-2016.htm
http://www.economica.net/majoros-telekom-e-usor-sa-atragi-abonati-daca-dai-cartele-sim-aproape-pe-gratis_119131.html
http://www.economica.net/majoros-telekom-e-usor-sa-atragi-abonati-daca-dai-cartele-sim-aproape-pe-gratis_119131.html
http://www.economica.net/rcs-rds-amendata-cu-10-000-de-lei-pentru-ca-refuza-portarea-pe-cartela-a-numerelor-pe-abonament-din_119158.html
http://www.economica.net/rcs-rds-amendata-cu-10-000-de-lei-pentru-ca-refuza-portarea-pe-cartela-a-numerelor-pe-abonament-din_119158.html
http://www.capital.ro/efectul-legii-darii-in-plata-proprietarii-cresc-chiriile.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20977411-ionescu-dus-banca-discute-despre-posibilitatea-plata-ghid-despre-cum-nu-trebuie-comporte-banca-plus-cateva-proceduri-costuri.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20977411-ionescu-dus-banca-discute-despre-posibilitatea-plata-ghid-despre-cum-nu-trebuie-comporte-banca-plus-cateva-proceduri-costuri.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20977411-ionescu-dus-banca-discute-despre-posibilitatea-plata-ghid-despre-cum-nu-trebuie-comporte-banca-plus-cateva-proceduri-costuri.htm
http://www.bursa.ro/rubla-revine-pe-crestere-dupa-un-declin-major-297357&s=jurnal_de_criza&articol=297357.html
http://www.bursa.ro/o-criza-ascunsa-macina-zona-euro-297356&s=international&articol=297356.html
http://www.bursa.ro/marfa-romaneasca-pentru-export-guvernul-polonez-ar-putea-adopta-o-varianta-a-legii-darii-in-plata...&s=international&articol=297354.html
http://www.bursa.ro/marfa-romaneasca-pentru-export-guvernul-polonez-ar-putea-adopta-o-varianta-a-legii-darii-in-plata...&s=international&articol=297354.html
http://www.bursa.ro/dupa-ce-a-spus-ca-legea-darii-in-plata-prezinta-un-risc-sistemic-sever-isarescu-o-da-cotita-cu-da...&s=banci_asigurari&articol=297353.html
http://www.bursa.ro/dupa-ce-a-spus-ca-legea-darii-in-plata-prezinta-un-risc-sistemic-sever-isarescu-o-da-cotita-cu-da...&s=banci_asigurari&articol=297353.html
http://www.bursa.ro/instanta-franceza-in-cazul-bnp-paribas-fictiune-pentru-romania-pierderea-sansei-sa-se-imprumute-f...&s=banci_asigurari&articol=297352.html
http://www.bursa.ro/instanta-franceza-in-cazul-bnp-paribas-fictiune-pentru-romania-pierderea-sansei-sa-se-imprumute-f...&s=banci_asigurari&articol=297352.html
http://www.bursa.ro/instanta-franceza-in-cazul-bnp-paribas-fictiune-pentru-romania-pierderea-sansei-sa-se-imprumute-f...&s=banci_asigurari&articol=297352.html
http://www.economica.net/zamfir-si-piperea-ofera-gratuit-5-modele-de-notificare-pentru-a-ti-da-casa-in-plata_119132.html
http://www.economica.net/zamfir-si-piperea-ofera-gratuit-5-modele-de-notificare-pentru-a-ti-da-casa-in-plata_119132.html
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/goldman-sachs-a-disponibilizat-10-din-divizia-de-venituri-fixe-15285218
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/mugur-isarescu-guvernatorul-bnr-sa-nu-credeti-ca-stam-intr-un-prepeleac-si-ne-minunam-de-ce-se-intampla-in-piata-nu-stam-deloc-15284495
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/mugur-isarescu-guvernatorul-bnr-sa-nu-credeti-ca-stam-intr-un-prepeleac-si-ne-minunam-de-ce-se-intampla-in-piata-nu-stam-deloc-15284495


Economica.net:  Cioloş: Canada nu a respectat angajamentul pentru eliminarea

vizelor turistice pentru România

http://www.economica.net/ciolos-canada-nu-a-respectat-angajamentul-pentru-eliminarea-vizelor-turistice-pentru-romania_119190.html
http://www.economica.net/ciolos-canada-nu-a-respectat-angajamentul-pentru-eliminarea-vizelor-turistice-pentru-romania_119190.html

