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CCINA CONSTANŢA
Radioconstanta, preluată de Sursazilei.ro, Radiosky.ro, Ziuaconstanta.ro,
Ziuanews.ro,

Replicaonline.ro,

Reporterntv.ro,

Gazetadenavodari.ro,

Presalibera.net, Observator.ro, Jurnaluldeafaceri.ro, Gorj-domino.ro ,
Economica.net, Romanialibera.ro, Amosnews.ro, Evz.ro, Cugetliber.ro,
Revistapresei.eu, Newsring.ro, Focus-energetic.ro: Asociațiile Patronale
de pe Litoral cer demisia Corinei Marin din fruntea federației FAPT
Bursa.ro: Două asociaţii vor demisia Corinei Martin din fruntea Federaţiei
Asociaţiilor de Promovare Turistică
Telegrafonline.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro:

Târgul

de

Turism

„Vacanța“, în acest weekend, la Maritimo
CCIA TIMIŞ
Gazetadinvest.ro, preluată de Banatulazi.ro, Actualităţi.net: Curs de
inițiere pentru contabili
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro, preluată de Vasluion.ro: Austeritatea «tehnocratã»
omoarã si ultimele IMM-uri din judet!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Cum ajunge laptele de la 80 de bani litrul la poarta fermei la 4 lei
litrul în supermarket. „Cu tot respectul, e o informaţie confidenţială“,
spune directorul Profi

Zf.ro: Circa 20 dintre cei mai mari producători de vin merg în Germania
după contracte de export
Hotnews.ro: INS: Economia romaneasca a crescut in 2015 cu 3,7%
Economica.net: Raport oficial al UE: 71% dintre fraudele din agricultură
cu fonduri UE provin din România şi alte trei state europene
ENERGIE
Zf.ro: Energia made in Ro a acoperit 12% din consumul din Bulgaria, 6%
din Serbia şi 3% din Ungaria
Zf.ro: Primul transport de petrol iranian ajunge în Europa
Zf.ro: Lulache, Nuclearelectrica: Cred că viitorul este să ai aceeaşi
factură de la telefonie la gaze sau energie electrică
Economica.net: ArcelorMittal vrea să dea în judecată Guvernul pentru
amânarea exceptării de la plata certificatelor verzi
Economica.net: Motorina s-a scumpit cu 5%, din februarie şi până în
prezent. Preţul petrolului a urcat cu 45%
Economica.net: Pierderi record la Daewoo Shipbuilding, companie care
deţine Şantierul de la Mangalia
Bursa.ro: Iulian Iancu: "Sud-estul Europei, zonă de urgenţă pentru
extinderea conexiunilor"
FISCALITATE
Zf.ro: Margrethe Vestager, comisar european: Investigaţia privind taxele
plătite de Apple nu va fi gata peste noapte
GUVERN

Zf.ro: Ministerul de Finanţe suplimentează cu încă 45 mil. euro schema
de ajutor de stat pentru că investitorii bat la poarta României
Bursa.ro: DACIAN CIOLOŞ: "Donald Tusk a primit mandat de negociere
pentru Consiliul European"
IMM
Zf.ro: Dorin Pena, Cisco: IMM-urile nu sunt interesate de securitatea IT,
este în continuare o chestiune tratată superficial
Zf.ro: O treime din IMM-urile din România sunt deţinute de femei;
jumătate dintre clienţii BCR sunt femei
INVESTIŢII
Zf.ro: Gorenje, producătorul sloven de electrocasnice: România este una
dintre variantele plauzibile în cazul extinderii producţiei
Zf.ro: Producătorul ETI din Turcia a mai adus 2 mil. euro la Craiova
Economica.net: Investiţiile nete în economia naţională au crescut cu
8,4% în 2015
Economica.net: Saxo Bank: Indicele Bloomberg Commodity, creştere de
2,4% la metale
Capital.ro: Vasile Sandu şi-a extins producţia de la Paşcani cu o nouă
fabrică de panouri sandwich
IT
Agerpres.ro: Începe testarea MySMIS 2014 de către beneficiarii de
fonduri europene
Economica.net: Google va aplica ''dreptul de a fi uitat'' la căutările din
întreaga UE începând din această săptămână

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cu muniţia limitată şi puţin spaţiu de manevră, italianul Mario
Draghi a ajuns din nou ultimul apărător al euro
Zf.ro: EximBank dispune de un plafon de garantare de 200 mil. lei pentru
băncile care finanţează IMM-uri
Zf.ro: Ce spune guvernatorul BNR despre relaţia bănci-clienţi: „Băncile
nu pot să fie partenere de afaceri cu clienţii. Creditul de-aia se numeşte
credit pentru că nu este investiţie“
Zf.ro: Băncile sunt sub presiune şi pun presiuni pe burse
Zf.ro: Cine sunt cele mai influente femei din bankingul românesc
Economica.net: Piraeus Bank se pregătește din nou de vânzare: pe
bucăți sau la pachet
Economica.net: Legea dării în plată intră la vot săptămâna viitoare în
Camera Deputaţilor
Bursa.ro: BNR nu informează publicul în mod corect
Bursa.ro: Băncile: deficitul comunicării
Bursa.ro: DEPUTATUL ZAMFIR: "Voi propune excluderea din Legea dării
în plată a contractelor de credit negociate"
Bursa.ro: CONFORM BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI - Sistemul nostru
bancar - de două ori mai profitabil decât media europeană
Bursa.ro: Sistemul economic bazat pe credit se apropie de sfârşit
Zf.ro: Prima bancă din România care oferă posibilitatea clienţilor de a
alege între un produs standard de creditare imobiliară sau unul cu
posibilitatea de dare în plată

CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro,

preluată

de Vestic.ro,

Stiri-live.ro:

CCIA Arad:

Prezentarea modificărilor Codului Fiscal
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Grecia trebuie să recupereze ajutoare în valoare de 425 mil.
euro acordate fermierilor
Economica.net: Fermierii români cultivă plante energetice pe o suprafaţă
totală de 5.000 hectare
GUVERN
Economica.net: Ministrul Muncii: Există un proiect al legii salarizării
unitare; sper ca în această săptămână să fie adoptat de Guvern
Capital.ro: Anca Dragu: Ne vom concentra asupra accelerării investiţiilor
şi a reformelor structurale
INVESTIŢII
Economica.net: 3M a deschis primul centru de inovare pentru clienţi din
România
Economica.net: Horia Culcescu mai vinde un hectar din serele Berceni
IT
Capital.ro: Studiu: Competențele digitale vor contribui la reducerea
diferențelor dintre femei și bărbați la locul de muncă
Hotnews.ro:

Fiscul

a cheltuit

peste

55,8

milioane

de euro pe

informatizare in ultimii 5 ani. Lista firmelor care au castigat aceste
contracte
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Deputaţii din Comisia pentru Servicii au dat raport de
admitere la proiectul privind diminuarea risipei alimentare

SISTEM BANCAR
Economica.net: Rădulescu, BNR: Fiecare cetățean va contribui la
acoperirea pierderilor pe care le-au suferit băncile cu darea în plată
Economica.net: Darea în plată, pericol pentru accesul tinerilor la locuinţe
- Analiză Consiliul Tineretului
Zf.ro: BCE a primit cel mai aşteptat cadou: Muniţia necesară pentru a da
lovitura de graţie bancnotei de 500 de euro
Zf.ro: Prima bancă din România care oferă posibilitatea clienţilor de a
alege între un produs standard de creditare imobiliară sau unul cu
posibilitatea de dare în plată; UniCredit: Acest produs este în proces de
calibrare şi mai poate suferi schimbări şi ajustări
Economica.net: Femeile economisesc mai mult decât bărbaţii şi plătesc
facturile direct din cont - BCR
Agerpres.ro: Banca Angliei: Brexitul ar putea determina mutarea unor
activități financiare în afara Marii Britanii
Zf.ro: Iniţiatorul dării în plată: Ce face BNR este inacceptabil. Prima Casă
nu dispare decât dacă vrea Guvernul
Zf.ro: UniCredit aduce un nou produs pe piaţă: avans solicitat de 35% la
creditele imobiliare în lei
TELECOM
Hotnews.ro: Contract de peste 17,33 milioane de euro: STS a semnat cu
Tinmar Energy un acord de furnizare de energie electriva pentru un an de
zile

