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CCI ARGEŞ
Ziarulancheta.ro: Ministrul Irimescu l-a sunat pe Marius Badea să-l
întrebe dacă este supărat pe el!
CCI IAŞI
Iasi4u.ro: Seminar dedicat noului climat fiscal la Iasi, 10 martie
CCI NEAMŢ
Mesagerulneamt.ro: Mihai Apopii: ”Nu cred că oamenii de afaceri mai pot
fi ignorați”
Mesagerulneamt.ro: Învățământul profesional și Camera de Comerț și
Industrie Neamț
CCIA SIBIU
Tribuna.ro: Întâlnire de lucru la CCIA Sibiu: "Verde" pentru "Comunitatea
de achiziţii"
CCI SUCEAVA
Svnews.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziar.com, I-ziare.ro: CCI Suceava
organizează Târgul Agro Expo Bucovina
CCIA TIMIŞ
Timpolis.ro: Standul României de la Hanovra, declarat dispărut în Timiş.
CCIAT: „Chiar Curtea de Conturi i-a diminuat valoarea în contabilitate”
Gazetadinvest.ro: Sute de fermieri din Timiș s-au reunit în cadrul
conferinţei “Ziua Agriculturii la Timişoara”
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Brise Group vede potenţial pentru 100 de magazine sub brandul
Ogorul în România

Zf.ro: „Am întâmpinat dificultăţi în a depăşi multe dintre provocările
sectorului agricol“
Zf.ro: Surpriza a venit din partea start-up-urilor tech din domeniul
agriculturii
Zf.ro: Valeriu Steriu, vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură:
Inexistenţa serviciilor în zonele sărace împinge populaţia spre sclavia
agriculturii de subzistenţă
ENERGIE
Zf.ro: Businessul Gazprom s-a prăbuşit. Dependenţa de gazul rusesc s-a
transformat în „mărunţis“: România a plătit 50 mil.$ pe importuri anul
trecut. În 2008 dădea 1,6 mld.$
Zf.ro: Cine sunt acţionarii instituţionali din umbră ai Petrom?
Zf.ro: Începe lupta pentru 9 milioane de clienţi. Care sunt capcanele care
apar odată cu deschiderea pieţei de energie pentru populaţie: ”Preţ,
condiţiile de renegociere, nivelul penalităţilor contractuale sau clauze
abuzive”
Zf.ro: România a picat categoria „junk“ pe scena europeană a eolienelor.
De la piaţa care atrăgea 8% din investiţiile totale, a ajuns la nimic
Economica.net: Enel E-Light: factură la energie mai ieftină cu 6%
Economica.net: Construcţia gazoductului TAP va începe în luna mai Socar
Economica.net: Primele petroliere din Iran ajung în Europa. Un vas va
descărca la Constanţa
Bursa.ro: CRISTIAN BUŞU, PREŞEDINTELE "ELECTRICA": "Rezistăm
presiunilor să cheltuim, în orice condiţii, banii din listare"

FISCALITATE
Zf.ro: Aspecte procedurale privind contestaţia împotriva executării silite
în anul 2016, în contextul noului Cod de procedură fiscală
GUVERN
Economica.net: MCSI: Suntem în discuţii avansate pentru un credit
pentru Poşta Română cu o instituţie financiară internaţională
Bursa.ro: MINISTRUL COMUNICAŢIILOR: "Companiile de utilităţi, din
high-tech sau cluburile de fotbal ar aduce un plus de valoare pieţei de
capital"
INVESTIŢII
Zf.ro: World Class ajunge din august în proiectul Militari Shopping, unde
deschide un centru de sport cu bazin semiolimpic
Zf.ro: Producătorul italian de orez Riso Scotti a adus 15,5 mil. lei la
capital
Zf.ro: „România are potenţial şi ar putea trece printr-o perioadă de boom
investiţional“
IT
Zf.ro: Revoluţia smartphone-urilor: cele peste 10 milioane de telefoane
schimbă o întreagă economie. Numai în acest an vânzările vor depăşi 4
milioane de bucăţi
Zf.ro: Life is Hard şi-a majorat afacerile cu 4% anul trecut, dar profitul a
rămas în urmă
Zf.ro: Clujenii de la Brinel şi-au majorat afacerile cu 30% anul trecut, la 24
milioane de euro

Zf.ro: Un jucător surpriză. Netopia atacă piaţa băncilor. Antonio Eram:
Dăm microcredite în Mexic pe baza profilului de Facebook, cu o rată de
default de doar 6-7%. Generaţia nouă e fluidă, nu are casă sau maşină,
nu vrea credite pe termen lung
Economica.net: Românii se află pe ultimul loc în UE la competenţe
digitale
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: URSACHE (ASF): "Transferul proprietăţii de la stat la privat nu
se mai poate face decât prin piaţa de capital"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Wheatley, PwC: Am putea să vedem o tendinţă nouă în 2016,
băncile urmând să scoată la vânzare şi portofolii de active imobiliare
Zf.ro: Guvernatorul Băncii Naţionale atacă dur băncile: Au preferat să
stea în spatele BNR sub un fel de protecţie
Zf.ro: Maghiarii de la OTP Bank şi-au dublat profitul în 2015 la 21 mil. lei.
În T4, banca raportase pierdere de 14 mil. lei
Zf.ro: Mandatul lui Gabriels la conducerea Băncii Carpatica, prelungit
până la AGA din aprilie
Zf.ro: Daniel Zamfir, deputat PNL: Dacă un client îşi asumă dobânda, este
echitabil ca banca să-şi asume riscul. Bogdan Olteanu, viceguvernator al
BNR: Băncile nu funcţionează preluând riscurile debitorilor
Zf.ro: Isărescu, BNR: Gestul celor care au aruncat cu bani pe treptele
BNR echivalează cu terfelirea tricolorului sau cu fluieratul atunci când se
cântă imnul naţional

Zf.ro: Facebook-ul i-a învins şi pe bancheri: cum a ajuns o minoritate (cei
cu credite în franci) să preia conducerea chiar şi în sălile de judecată şi
să întoarcă clienţii împotriva băncilor?
Zf.ro: Olteanu, BNR: Anularea garanţiei de stat de la Prima casă ne pune
în categoria statelor neserioase. Zamfir, PNL: Garanţia statului e o
garanţie suverană, nu o poate anula darea în plată
Zf.ro: Ciprian Dascălu, ING Bank: Există premizele unei evoluţii pozitive a
creditelor pentru populaţie
Zf.ro: Poziţie fără precedent. Şeful bancherilor ridică tonul: Să nu vă
întrebaţi de ce băncile nu mai acordă credite sau cresc costurile
Zf.ro: Isărescu, BNR: O lege economică este precum legea cererii şi
ofertei, este o lege care există natural, indiferent de voinţa noastră
Economica.net: 427 clienţi din programul Prima Casă nu mai pot plăti la
timp ratele. Niciunul nu a fost executat silit
Economica.net: Ce va face BCE în această săptămână? Ne adâncim în
dobânzi negative sau inversăm trendul?
Economica.net: Numărul restanţierilor la bănci şi IFN-uri a ajuns la
maximul ultimelor patru luni: 714.000 de persoane, 11 miliarde de lei
Bursa.ro: MUGUR ISĂRESCU:"Prima Casă nu are ce căuta în Legea dării
în plată"
Bursa.ro: DANIEL ZAMFIR: "NU legea dării în plată e cauza creşterii
avansului la creditele ipotecare!"
Bursa.ro: MIHAI IONESCU, ANEIR: "Băncile se concentrează pe Legea
dării în plată, în loc să se uite spre alte sectoare"

Bursa.ro: Băncile de economii din Bavaria se revoltă împotriva
dobânzilor negative
TELECOM
Zf.ro: RCS&RDS taie accesul clienţilor Digi Mobil la reţeaua Vodafone în
Bucureşti şi Ilfov
TURISM
Economica.net: Topul aeroporturilor spre care s-au îmbarcat cei mai
mulţi pasageri din România
CCINA CONSTANŢA
Cugetliber.ro: Corina Martin, nu-ţi miroase a demisie?
Ziuaconstanta.ro, Radioconstanta.ro: Asociațiile Patronale de pe Litoral
cer demisia Corinei Marin din fruntea federației FAPT
CCIA DÂMBOVIŢA
Gazetadambovitei.ro, preluată de Ziarelive.ro: “ARBITRAJUL – JUSTIŢIE
ALTERNATIVĂ” – masă rotundă la Camera de Comerţ
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro, Svnews.ro: CCI Suceava explică modul în care pot fi
accesate finanţările pentru afaceri în mediul rural
AGRICULTURĂ
Economica.net: Legumele româneşti intră în marile magazine din această
lună
Capital.ro: Agricultura viitorului este controlată de drone
ENERGIE

Economica.net: Havrileţ, ANRE: Vom propune FMI o liberalizare timpurie
a pieţei gazelor
Capital.ro: Niculae Havrilet (ANRE): Companiile care au concesionat
serviciul de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale trebuie să
scoată la licitaţie activitatea de operare a reţelei
Capital.ro: O agenție guvernamentală din SUA revoluționează sistemul
energetic. Descoperirea, mult mai avansată decât proiectul lui Bill Gates
Economica.net: Operatorii de distribuţie de energie sunt deschişi la
ideea de concurenţă. Deocamdată, nu există un cadru legislativ - ACUE
Capital.ro: Iancu: Proiectul gazoductului South Stream rămâne o opţiune
în agenda UE pentru diversificarea surselor de gaze
Economica.net: Iran: Vânzările de ţiţei vor ajunge curând la două
milioane de barili pe zi
Economica.net: Franţa va închide până la sfârşitul lui 2016 cea mai veche
centrală nucleară
Hotnews.ro: ANRE: Distribuitorii de energie nu vor avea dreptul sa
includa in programul anual de investitii lucrari de mentenanta
FISCALITATE
Zf.ro: Aspecte procedurale privind contestaţia împotriva executării silite
în anul 2016, în contextul noului Cod de procedură fiscală
Hotnews.ro: Numarul utilizatorilor Spatiului Privat Virtual dezvoltat de
ANAF a depasit 40.500
GUVERNCapital.ro: Ministrul Comunicaţiilor: Ar fi bine ca limba engleză
să guverneze şi toate documentele în limba română să fie dublate în
engleză

Economica.net: Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene 63,48%, în februarie. 58,86% - absorbţie efectivă
Economica.net: Finanţele au împrumutat 316 milioane de lei de la bănci,
pe 11 ani, la un randament mediu de 3,82% pe an
Economica.net: Finanţele propun majorarea bugetului de ajutor de stat
de la 100 de milioane de euro la 145 de milioane de euro anual
INVESTIŢII
Ziare.com: Legea darii in plata va speria investitorii? Atuurile si
dezavantajele Romaniei pentru atragerea de capital strain - Interviu
Zf.ro: Şeful DB Schenker Rail: Trenurile noastre de marfă au circulat cu o
viteză medie de doar 19 km/oră anul trecut. "Ne bucurăm că încă mai
facem profit"
IT
Zf.ro: Olt: Internet de mare viteză gratuit în localităţi fără alimentare cu
apă şi canalizare
Hotnews.ro: Cum a devenit orasul ucrainean Lvov un punct important pe
harta IT-ului din regiune
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Capital.ro: JTI: Proiectul de lege adoptat de Guvern, care transpune
Directiva tutunului, diferă de cel transmis Senatului
Capital.ro: Mircea Ursache, ASF: Transferul proprietăţii de la stat la
privat, în România, nu se mai poate face decât prin piaţa de capital
SISTEM BANCARZf.ro: Dobânzile negative vor face iad din viaţa
fondurilor de pensii şi a companiilor de asigurări

Economica.net: EximBank pune 200 de milioane de lei la dispoziţia
băncilor pentru garantarea creditelor IMM
Economica.net: Profitul OTP Bank România s-a dublat în 2015 datorită
achiziţiei Millenium Bank
Economica.net: Isărescu despre legea dării în plată şi "Prima Casă":
Sună groaznic să pui în discuţie o garanţie a statului român
Zf.ro: Şedinţa Băncii Centrale Europene din 10 martie: Aşteptările sunt în
creştere privind relaxarea politicii monetare; euro se depreciează
Economica.net: BNR: Creditele neperformante şi cele în restructurare, la
un nivel "deficitar". Acoperirea cu provizioane este peste media UE
Mediafax.ro: BNR: Situaţia sistemului bancar românesc, cu mult peste
media UE la mai mulţi indicatori
Economica.net: Restanţele la creditele de peste 20.000 de lei au scăzut
nesemnificativ, în ianuarie, la 31,39 miliarde lei
Economica.net: Piraeus Bank închide 20 de sucursale în România - surse
TELECOM
Zf.ro: Alianţă între Vodafone şi MoneyGram: Românii pot primi bani din
străinătate direct pe telefon prin platforma M-Pesa
TURISM
Zf.ro: Presa internaţională: Maramureşul, un tărâm idilic în care nu sunt
necesare selfie-urile

