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CCIA ARAD
Vestic.ro, preluată de Ziare.com, Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro: Un domn
CCI MARAMUREŞ
Maramedia.ro, preluată de Ziarelive.ro: ACTUALITATEA MARAMEDIA:
Dezbatere pe tema arbitrajului comercial
CCI MUREŞ
Punctul.ro, Tîrgumures.ro:

Întâlnire

la

Primărie

pentru

împrospătarea

învăţământului tehnic
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Judeţele-siloz ale României: trei regiuni au 35% din total
Zf.ro: Divizia de finanţare a Agricover a dat credite de aproape un miliard de lei,
plus 14%
Zf.ro: Un fermier arădean a luat 2 mil. € de la UE pentru o fabrică de lapte.
„Avem trei ani la dispoziţie până să începem producţia“
Zf.ro: Ping-pong cu E. coli. Laptele din toate fermele din România este bun de
consum
Capital.ro: Agricultura în era tehnologiei
Capital.ro: IFN-urile au dat mai puține credite în 2015, pe fondul închiderii
PNDR

ENERGIE
Zf.ro: Transelectrica şi Electrica şi-au revenit primele după prăbuşirea din
ianuarie
Zf.ro: Conpet Ploieşti vrea să-şi recompenseze acţionarii cu dividende de 50 mil.
lei
Zf.ro: Dezastrul unui business. În 2015 s-au mai montat 10 eoliene. În 2012 s-au
ridicat 370 de „mori de vânt“
Economica.net: OMV închide pentru revizie două rafinării, una fiind Petrobrazi
Ploieşti. De unde ia Petrom carburanţii vânduţi în România
Economica.ro: Rosneft vrea să-şi majoreze exporturile petroliere spre Europa
Economica.net: Gazprom obţine un credit 2 miliarde euro de la Bank of China,
cel mai mare împrumut direct de la o singură bancă
Bursa.ro: ADRIAN BODEA, ABBC GROUP: "Eficienţa energetică este în topul
listei de priorităţi pentru noi, atât la metalurgie, cât şi în energie"
Capital.ro: Preşedintele Consiliului de Supraveghere de la OMV demisionează
din funcţie
FISCALITATE
Zf.ro: Dragoş Doroş va prelua funcţia de şef al ANAF
Capital.ro: Gabriel Biriş: Ani de zile, nu s-a făcut nimic în combaterea evaziunii
fiscale
Hotnews.ro: Atentie la expirarea duratei de functionare a sediului social al firmei.
ANAF o poate declara inactiva
Ziare.com: Programatorii, scutiti de impozitul pe salarii si in 2016: Conditii de
fond si forma

GUVERN
Zf.ro: România se blochează cu totul. Un ministru recunoaşte: Funcţionarilor
publici le este frică să îşi asume răspunderea şi să ia decizii
Zf.ro: Prima licitaţie din martie: statul ia 600 mil. lei pe trei ani la un cost de
1,9% pe an
Economica.net: Achim Irimescu spune că a procedat corect şi conform legislaţiei
din România şi UE în cazul lotului de brânză contaminată
Bursa.ro: VASILE DÎNCU: "Căutăm soluţii să reabilităm clădirile cu risc seismic
fără să depăşim legea şi Constituţia"
INVESTIŢII
Zf.ro: EnergoBit Cluj: Am ajuns la 85 mil. euro. Vrem o poziţie importantă în
Europa Centrală şi de Est
Zf.ro: Unul dintre cei mai mari jucători din imobiliare analizează un spin-off prin
vânzarea clădirilor de birouri şi concentrarea numai pe retail
Economica.net: Şapte state, printre care şi România, aderă la proiectul axei
rutiere est-europene Via Carpatia
IT
Zf.ro: Mişcare spectaculoasă pe piaţa de recrutare. Grupul francez Capgemini
trebuie să ajungă la 2.000 de oameni în 3-5 ani
Zf.ro: Multe start-up-uri din IT eşuează pentru că analizează prea mult piaţa
internă şi nu au şanse la nivel internaţional
Zf.ro: Bittnet: În 2015, cele mai căutate traininguri din IT au fost cele de
administrare servere şi cloud

Zf.ro: Cisco cumpără un producător israelian de cipuri pentru 320 de milioane de
dolari
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Bancherii au coborât din turnul de fildeş şi ies la atac împreună. Pe termen
scurt, costurile pentru Legea dării în plată le vom plăti noi, dar pe termen lung,
nota de plată va fi plătită de clienţi
Zf.ro: Românii aduc bani la bănci la fel ca acum un an, dar bancherii plătesc
dobânzi la jumătate
Zf.ro: Bancherii au coborât din turnul de fildeş şi ies la atac împreună. Pe termen
scurt, costurile pentru Legea dării în plată le vom plăti noi, dar pe termen lung,
nota de plată va fi plătită de client
Zf.ro: Bancherii fac o ultimă încercare de a combate legea dării în plată
Zf.ro: ING: Vedem spaţiu pentru creşterea leului în faţa euro
Zf.ro: Măsură-şoc: BRD creşte avansul la 50% pentru creditele ipotecare în euro
Zf.ro: Profitul record pe 2015 „a scumpit“ cu 470 mil. lei Banca Transilvania,
care valorează acum 7,33 mld. lei
Zf.ro: Dobânzile mici generează un boom al preţurilor caselor în Europa
Zf.ro: Banca Credit Suisse: O nouă recesiune ar duce la prăbuşirea zonei euro
Zf.ro: În România ca în Elveţia: băncile de pe piaţa românească câştigă de 6 ori
mai mult faţă de băncile europene la o sută de dolari active deţinute. Faţă de
americani avansul este de „numai” 30%
Economica.net: Alpha Bank a trecut pe pierderi în T4, din cauza majorării
provizioanelor pentru creditele neperformante

Bursa.ro: STEVEN VAN GRONINGEN, DESPRE LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ:
"Nu sistemul bancar mă îngrijorează, ci impactul asupra României"
Bursa.ro: Ilie Carabulea i-a făcut plângere penală la DNA lui Nicolae Cinteză
Hotnews.ro: Darea in plata: 5 consecinte destul de previzibile
Hotnews.ro: Darea in plata – intregul este format din detalii. Si despre cum poti
da in plata un credit de un milion, chiar cu plafonul de 150.000 de euro
TELECOM
Economica.net: Vânzările de smartphone-uri din România s-au dublat în ultimii
doi ani. Românii încep să prefere telefoanele "la liber"
Capital.ro: RCS&RDS şi-a extins reţeaua. Acoperirea a crescut la 98%

