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AMCHAM

Bursa.ro:  AmCham România solicită autorităţilor modificarea legislaţiei

din domeniul achiziţiilor publice

AGRICULTURĂ
Agerpres.ro:  Nouă  focare  de  dermatită  nodulară  virală  la  bovine,  în

Bulgaria;  recomandări  pentru  crescătorii  de  bovine  din  România

(asociație)

Economica.net: România pierde la exportul de ulei de floarea soarelui

ENERGIE

Evz.ro:  ANRE  contestă  raportul  Curții  de  Conturi,  care  a  semnalat

NEREGULI URIAŞE în facturile de energie

Digi24.ro:  Poroșenko propune României să folosescă depozitele de gaz

din Ucraina

Digi24.ro: Impozitul care blochează ieftinirea gazelor

Agerpres.ro: GSP: Activitățile comerciale cu OMV Petrom reprezintă mai

puțin de 10% din cifra de afaceri a GSP

Adevarul.ro: Complexul Energetic Hunedoara, „societate de binefacere“.

Cum a cumpărat compania de stat cărbune de la sexologi - INFOGRAFIE 

Zf.ro: Europa riscă să devină un câmp de luptă

Zf.ro: Cel mai dinamic segment din energie are un nou lider: Tinmar Ind

pierde prima poziţie în favoarea Electrica în topul celor care aprind becul

în economie

Zf.ro:  Adevărata lege a energiei: Cum au fost încărcate facturile cu 2,5

mld. euro prin investiţii fictive în centrale şi reţele bune, dar de fapt s-au

luat maşini şi scări metalice

Bursa.ro: Rusia: Cotaţia barilului de ţiţei va rămâne la 40 de dolari până

în 2019
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FISCALITATE

Agerpres.ro:  România a trecut pe deficit comercial cu țările non-UE, în

ianuarie

Agerpres.ro:  ANAF a dat sancțiuni în valoare de 2,1 milioane de lei în

cadrul operațiunii 'Helios'

GUVERN
Zf.ro:  Cioloş:  Redemarăm  procesul  de  elaborare  al  OUG  pentru

salarizarea bugetară cu accent pe baza grilei

Agerpres.ro:  Dragoș Pîslaru: Noi enunțăm în Consiliul Național Tripartit

niște principii; de luni discutăm"cot la cot"cu partenerii sociali

INVESTIȚII
Capital.ro: Încasările asiguratorilor au crescut în 2015, dar nu se vede în

economie

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE - O LUME MAI BUNA" - EDITIA A IV-A / KARA AYLWARD,

AMBASADA SUA:  "Ţările  sunt  mai  prospere  când femeile  au drepturi

depline în societăţile lor"

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE - O LUME MAI BUNA" - EDITIA A IV-A / CRISTINA CHIRIAC,

ASOCIAŢIA  NAŢIONALĂ  A  ANTREPRENORILOR:  "Procesul  de

privatizare derulat de statul român a fost un eşec"

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE  -  O  LUME  MAI  BUNA"  -  EDITIA A IV-A /  IOANA LIANA

CAZACU, MINISTERUL MUNCII:

"Mi-am propus să desfiinţez departamentul «nu se poate» din instituţiile

publice"

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE -  O LUME MAI  BUNA" -  EDITIA A IV-A /  CRINA MANDU,

IDEA::BANK :

"Am început să lansăm produse pentru IMM-uri"
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Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE  -  O  LUME  MAI  BUNA"  -  EDITIA  A IV-A  /  DANA GRUIA

DUFAUT:

"Educaţia este foarte importantă în discuţia despre egalitatea de gen"

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE - O LUME MAI BUNA" - EDITIA A IV-A / CRISTINA ANDONE,

POVEŞTI DIN PĂDUREA MUZICALĂ:

"O poveste cu sens este una care cuprinde obstacole"

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA  PUTERE  -  O  LUME  MAI  BUNA"  -  EDITIA  A  IV-A  /  NICOLETA

MUNTEANU:

"Nu este aşa uşor să deschizi o afacere în România, mai ales dacă eşti

antreprenor străin"

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE -  O LUME MAI BUNA" -  EDITIA A IV-A /  VIRGINIA OŢEL,

GARANTI BANK:

"Acţionarii  trebuie  să  înţeleagă  că,  dacă  numesc  femei  în  C.A.,

companiile vor fi mai profitabile"

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE - O LUME MAI BUNA" - EDITIA A IV-A / DOINA TOPALĂ, CEC

BANK:

"Femeile antreprenor au avut întotdeauna o abordare mai pragmatică a

problemelor"

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE - O LUME MAI BUNA" - EDITIA A IV-A / REMUS TRANDAFIR,

CJ ILFOV:

"O  treime  din  afacerile  dezvoltate  în  Bucureşti  şi  Ilfov  au  la  bază  o

femeie"

Bursa.ro: CONFERINTA BURSA ANTREPRENORIATUL FEMININ "FEMEIA

LA PUTERE - O LUME MAI BUNA" - EDITIA A IV-A /  ILEANA BLIDAR,

SARMEXIN:
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"Am renunţat la bănci şi fac echipă cu soţul meu"

Capital.ro: Retailerul care vrea să ajungă la 200 de magazine în 2016

Economica.net:  Construcţia  unui  lot  din  Autostrada  Transilvania,  ce

trebuia finalizat în martie, abia începe de la 1 iunie

Economica.net:  Imperiul lui Gruia Stoica începe să se clatine: Creditorii

şi gărzile îi cer socoteală la judecată

Hotnews.ro:  Floriile si ziua Sfantului Gheorghe duc afacerile cu flori la

circa 100 de milioane de euro anual (analiza)

Zf.ro: Abris Capital bifează a şaptea achiziţie prin preluarea Green Group,

un holding din domeniul reciclării, deţinut de fondul Global Finance

Zf.ro:  Francezii de la Faurecia se duc spre 100 de milioane de euro din

scaunele auto produse la Sibiu

Zf.ro:  O zi  ca  la  Varşovia.  Exitul  Fondului  Proprietatea  din  Romgaz a

urcat lichiditatea bursei la 120 mil. €

Zf.ro: Tranzacţiile lui 2016: va ajunge Rompetrol în braţele chinezilor, vor

mai scăpa băncile de NPL sau Rewe de magazinele XXL Mega Discount?

Zf.ro: Veniturile Bucur Bucureşti, estimate la 24 mil. lei

Zf.ro: Electromagnetica Bucureşti vrea să revină pe profit în 2016

Zf.ro:  Mega-tranzacţie pe final de săptămână în centrul Capitalei. GTC a

cumpărat  două  clădiri  din  Piaţa  Victoriei:  Premium  Point  şi  Premium

Plaza

Zf.ro:  Top  50  exportatori  cu  capital  privat  românesc.  Companiile

controlate de antreprenori au exportat în 2015 produse de 8 mld. euro,

15% din total exporturi

Zf.ro:  Producătorul  băcăuan  care  face  pungi  de  hârtie  pentru  KFC  a

depăşit 10 milioane de euro

Zf.ro: Parterul clădirilor de birouri, noua redută pentru retaileri

Zf.ro:  ZF Antreprenorii  României.  „Capitalul privat românesc - o şansă

pentru  dezvoltarea  economică  a  României“.  Provocarea  dezvoltării

regionale:  polii  de  dezvoltare  industrială  hrănesc  sau  seacă  zonele

limitrofe?
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IT
Zf.ro:  Şefii  evoMAG.ro  şi  F64.ro  comentează  tranzacţia  eMAG  -  PC

Garage: un semnal bun că piaţa se consolidează

Zf.ro:  Un fond polonez a finanţat cu 500.000 euro un start-up local care

furnizează soluţii de securitate IT

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Oltchim Râmnicu Vâlcea face angajări pentru prima dată

în ultimii patru ani

Bursa.ro: CONCERTĂRI ÎNAINTE DE AGA DE BILANŢ

Grupurile Erste şi Bîlteanu, limitate de ASF

Profit.ro:  Noua  ordonanță  de  salarizare  blochează  sporurile  și  7

indemnizații, o parte dintre bugetari mai așteaptă până în 2020-2021

Zf.ro:  Viaţa  pensionarilor  este  pe cale să devină mai  grea.  În  SUA se

anunţă „o criză naţională pentru sute de mii, chiar milioane de persoane“

Zf.ro:  Cum se  poate  rezolva  drama demografică  a  României:  facilităţi

fiscale  pentru  familiile  care  au  mai  mulţi  copii.  Noua  lege  a

indemnizaţiilor  pentru  mame  este  un  prim  pas  care  ar  putea  stimula

creşterea natalităţii, însă nu este suficient

Zf.ro: ASF a pus în redresare sau faliment toţi asigurătorii mari

Capital.ro: «Băieţii deştepţi» de pe calea ferată primesc 303 mil. euro de

la stat

Bursa.ro: Peste o mie de CFR-işti vor protesta vineri în faţa Ministerului

Transportului

Bursa.ro:  ASF a finalizat analiza privind dispunerile de măsuri emise de

CNVM

Digi24.ro: Reacții. Noua variantă a ordonanței privind salarizarea unitară,

criticată de președinții de sindicate

SISTEM BANCAR
Romanialibera.ro: Președintele, solicitat să conteste legea dării în plată

Digi24.ro:  Va  fi  din  ce  în  ce  mai  greu  să  luaţi  bani  de  la  bancă.

Documentul BNR care va schimba din temelii creditarea

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Va+fi+din+ce+in+ce+mai+greu+sa+obtineti+un+credit+ipotecar+BNR+l
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Va+fi+din+ce+in+ce+mai+greu+sa+obtineti+un+credit+ipotecar+BNR+l
http://www.romanialibera.ro/economie/finante-banci/presedintele--solicitat-sa-conteste-legea-darii-in-plata-414263
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/React
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/React
http://www.bursa.ro/asf-a-finalizat-analiza-privind-dispunerile-de-masuri-emise-de-cnvm-296235&s=companii_afaceri&articol=29
http://www.bursa.ro/asf-a-finalizat-analiza-privind-dispunerile-de-masuri-emise-de-cnvm-296235&s=companii_afaceri&articol=29
http://www.capital.ro/baietii-destepti-de-pe-calea-ferata-primesc-303-mil-euro-de-la-stat.html
http://www.capital.ro/baietii-destepti-de-pe-calea-ferata-primesc-303-mil-euro-de-la-stat.html
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/asf-a-pus-in-redresare-sau-faliment-toti-asigurator
http://www.zf.ro/eveniment/rezolva-drama-demografica-romaniei-facili
http://www.zf.ro/eveniment/rezolva-drama-demografica-romaniei-facili
http://www.zf.ro/eveniment/rezolva-drama-demografica-romaniei-facili
http://www.zf.ro/business-international/viata-pensionarilor-este-pe-cale-sa-devina-mai-grea-in-sua-se-anunta-o-criza-nationala-pentru-sute-de-mii-chiar-milioane-de-persoane-15268488
http://www.zf.ro/business-international/viata-pensionarilor-este-pe-cale-sa-devina-mai-grea-in-sua-se-anunta-o-criza-nationala-pentru-sute-de-mii-chiar-milioane-de-persoane-15268488
http://www.profit.ro/stiri/politic/exclusiv-noua-ordonanta-de-salarizare-blocheaza-sporurile-si-7-indemnizatii-o-parte-dintre-bugetari-mai-asteapta-pana-in-2020-2021-15435087
http://www.profit.ro/stiri/politic/exclusiv-noua-ordonanta-de-salarizare-blocheaza-sporurile-si-7-indemnizatii-o-parte-dintre-bugetari-mai-asteapta-pana-in-2020-2021-15435087
http://www.bursa.ro/concertari-inainte-de-aga-de-bilant-grupurile-erste-si-bilteanu-limitate-de-asf-296168&s=piata_de_capital&articol=2
http://www.bursa.ro/concertari-inainte-de-aga-de-bilant-grupurile-erste-si-bilteanu-limitate-de-asf-296168&s=piata_de_capital&articol=2
http://www.economica.net/oltchim-ramnicu-valcea-face-angajari-pentru-prima-data-in-ultimii-patru-ani_118494.html
http://www.economica.net/oltchim-ramnicu-valcea-face-angajari-pentru-prima-data-in-ultimii-patru-ani_118494.html
http://www.zf.ro/business-hi-tech/un-fond-polonez-a-finantat-cu-500-000-
http://www.zf.ro/business-hi-tech/un-fond-polonez-a-finantat-cu-500-000-
http://www.zf.ro/business-hi-tech/sefii-evomag-ro-si-f64-ro-comenteaza-tranzactia-emag-pc-garage-un-semnal-bun-ca-piata-se-consolideaza-15268623
http://www.zf.ro/business-hi-tech/sefii-evomag-ro-si-f64-ro-comenteaza-tranzactia-emag-pc-garage-un-semnal-bun-ca-piata-se-consolideaza-15268623


Bursa.ro: Mario Draghi: "BCE se supune legii, nu politicienilor"

Biziday.ro: BIZIDAY. Care este cel mai bun credit: de consum clasic sau

cu ipotecă?

Zf.ro:  Băncile au strâns din dobânzi venituri de peste 10 miliarde de lei

anul trecut. Câştigurile din activitatea de bază sunt în scădere

Zf.ro: Polonezii de la Kruk au cheltuit 163 mil. lei în 2015 pe achiziţia de

credite neperformante şi facturi neîncasate

Zf.ro:  Dan Manolescu a  plecat  din  boardul  CEC Bank după  ce a  fost

propus la Petrom

Zf.ro:  Scade presiunea pe lichidităţi: sumele refuzate la plată au scăzut

cu o treime în luna martie

Zf.ro:  Cum arată structura portofoliilor de titluri de stat la bănci. Peste

70% din  portofoliile  de  titluri  de stat  ale  băncilor  sunt  disponibile  „la

vânzare“

Capital.ro:  Dolarul  câştigă  în  faţa  yenului  în  urma speculațiilor  Băncii

Centrale a Japoniei.   Ultimele evoluţii

TELECOM
Mirsanu.ro:  RCS&RDS a dat  mandat  bancherilor  de investiții  de la JP

Morgan  pentru  o  emisiune  de  obligațiuni  de  minim  500  mil.  Euro  pe

piețele financiare internaționale. Banii sunt necesari refinanțării emisiunii

obligațiunilor emise în 2013 și pentru reducerea costurilor de finanțare

ale liderului de pe piața de cablu TV

Zf.ro: Telekom Romania, Cisco şi Webhit au implementat în 36 de şcoli şi

licee soluţii pentru educaţie digitală

TURISM
Agerpres.ro: Autoritatea Națională pentru Turism va controla, în perioada

22-29 aprilie, stadiul de pregătire a sezonului turistic estival

http://www.agerpres.ro/economie/2016/04/22/autoritatea-nationala-pentru-turism-va-controla-in-perioada-22-29-aprilie-stadiul-de-pregatire-a-sezonului-turistic-estival
http://www.agerpres.ro/economie/2016/04/22/autoritatea-nationala-pentru-turism-va-controla-in-perioada-22-29-aprilie-stadiul-de-pregatire-a-sezonului-turistic-estival
http://www.zf.ro/business-hi-tech/telekom-romania-cisco-si-webhit-au-implementat-in-36-de-scoli-si-licee-solutii-pentru-educatie-dig
http://www.zf.ro/business-hi-tech/telekom-romania-cisco-si-webhit-au-implementat-in-36-de-scoli-si-licee-solutii-pentru-educatie-dig
http://mirsanu.ro/rcsrds-a-dat-mandat-bancherilor-de-investitii-de-la-jp-morgan-pentru-o-emisiune-de-obligatiuni-de-minim-500-mil-euro-pe-pietele-financiare-internati
http://mirsanu.ro/rcsrds-a-dat-mandat-bancherilor-de-investitii-de-la-jp-morgan-pentru-o-emisiune-de-obligatiuni-de-minim-500-mil-euro-pe-pietele-financiare-internati
http://mirsanu.ro/rcsrds-a-dat-mandat-bancherilor-de-investitii-de-la-jp-morgan-pentru-o-emisiune-de-obligatiuni-de-minim-500-mil-euro-pe-pietele-financiare-internati
http://www.capital.ro/dolarul-castiga-in-fata-yenului-pe-baza-speculatiilor-bancii-centrale-a-japoniei-ultimele-evolutii.html
http://www.capital.ro/dolarul-castiga-in-fata-yenului-pe-baza-speculatiilor-bancii-centrale-a-japoniei-ultimele-evolutii.html
http://www.zf.ro/banci-si-asi
http://www.zf.ro/banci-si-asi
http://www.zf.ro/banci-si-asi
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/scade-presiunea-pe-lichiditati-sumele-refuzate-la-plata-au-scazut-cu-o-treime-in-luna-martie-15268523
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/scade-presiunea-pe-lichiditati-sumele-refuzate-la-plata-au-scazut-cu-o-treime-in-luna-martie-15268523
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/dan-manolescu-a-plecat-din-boardul-cec-bank-dupa-ce-a-fost-propus-la-petrom-15268531
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/dan-manolescu-a-plecat-din-boardul-cec-bank-dupa-ce-a-fost-propus-la-petrom-15268531
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/polonezii-de-la-kruk-au-cheltuit-163-mil-lei-in-2015-
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/polonezii-de-la-kruk-au-cheltuit-163-mil-lei-in-2015-
http://www.zf.ro/b
http://www.zf.ro/b
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Credit+de+consum+clasic+sau+cu+ipoteca
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Credit+de+consum+clasic+sau+cu+ipoteca
http://www.bursa.ro/mario-draghi-bce-se-supune-legii-nu-politicienilor-296178&s=jurnal_de_criza&articol=296178.html

