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Romanialibera.ro,
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de

Revistapresei.eu,

Ultimele-stiri.eu:

Acuzaţii: Portul Constanța, ultima redută controlată de Radu Mazăre
CCI BRAŞOV
Bizbrasov.ro, preluată de Bzb.ro, Agro-tv.ro: Brașovul a accesat peste 90
de milioane de euro pe vechiul PNDR
CCINA CONSTANŢA
Tvlitoral.ro,

preluată

de

Radioconstanta.ro,

Telegrafonline.ro,
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Index-stiri.ro:

Târgul de Turism „Vacanța” își deschide porțile între 11 și 13 martie
Cugetliber.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro, Idex-stiri.ro:
Se deschide Târgul de Mobilă
CCI NEAMŢ
Mesageruldeneamt.ro, preluată de Diacaf.com, Ziarelive.ro: Dezbaterile
Camerei de Comerț Neamț-Transporturile: Birocrație, legi proaste și
controale făcute cu ciudă
CCIA TIMIŞ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Gazetadinvest.ro: Ai o firma in Banat?
CCIAT te ajuta sa obtii marca ‘Made in Banat’. Ce conditii trebuie sa
indeplinesti?

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Americanii de la DuPont bifează cel mai bun an în România: 300
mil. dolari din seminţe
ENERGIE
Zf.ro: Pierderi de 115 mil. lei la Petrolexportimport
Economica.net: Petrom s-a scumpit odată cu petrolul. Compania a
câştigat 600 de milioane de euro la bursă într-o lună
Ziare.com: Planul prin care Rusia ar putea ajunge sa controleze peste
70% din piata petrolului
FISCALITATE
Capital.ro: Transportatorii rutieri: Restituirea supra-accizei, "misiune
imposibilă" pentru statul român
GUVERN
Zf.ro: Ministrul economiei apără siderurgia românească: Fără ea nu
putem susţine alte industrii
Economica.net:

Guvernul

a

început

procedurile

pentru

vânzarea

acţiunilor la rafinăria Petromidia
Economica.net: Cioloş: România poate să ofere un sediu pentru agenţia
de pază europeană a frontierelor
Economica.net: Cioloş: Suntem în proces de a consolida o agenţie
pentru investiţii şi relaţii comerciale în cadrul Ministerului Economiei
Bursa.ro: Ministerul Energiei caută administratori pentru companiile de
stat

INVESTIŢII
Zf.ro: Un nou ciclu economic: Investiţiile, în special ale companiilor, au
crescut peste creşterea consumului în 2015
Zf.ro: Catalyst preia 25% din furnizorul de servicii de facturare Smart Bill
din Sibiu cu 0,83 mil. euro. Gecad Group preia alte 7% din acţiuni pentru
0,2 mil. euro
Economica.net: Românii cu bani renunţă la depozitele bancare şi
investesc în apartamente de lux în Bucureşti
Capital.ro: Reabilitarea și modernizarea căii ferate a intrat în prelungiri
IT
Zf.ro: Japonezii de la Brother: Imprimantele simple sunt în declin,
creşterea este pe multifuncţionale
Zf.ro: Smart Bill din Sibiu ia o investiţie de 1 mil. euro de la Catalyst şi
Gecad Group
Zf.ro: Intel a cumpărat o companie israeliană care dezvoltă tehnologie 3D
pentru 175 milioane de dolari
Zf.ro: Piaţa dronelor: la nivel global, până în 2021 se vor vinde peste
800.000 de unităţi
Economica.net: Huawei, pe primul loc în Europa în topul solicitărilor de
brevete din domeniul comunicaţiilor digitale
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Taxele de raft, în atenţia parlamentarilor europeni. S-ar
putea ajunge la contracte tip, iar discounterii sunt ameninţaţi

Economica.net: Lazea: Inegalitatea veniturilor este în creştere. Între
primii 20% şi ultimii 20% raportul este de 7,2 la 1
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Valentin Lazea, economistul-şef al BNR: Inegalitatea relativă
privind veniturile din România este cea mai mare din UE, iar oamenii o
acuză
Zf.ro: Ungaria intră în războiul valutar
Zf.ro: Bancherii americani încep să sufere: media bonusurilor pe WallStreet a scăzut cu 9%
Zf.ro: BCE trebuie să aleagă: sacrifică băncile sau salvează economia
anemică a Europei
Zf.ro: De ce Bundesbank vrea să salveze bancnota de 500 euro
Zf.ro: Veşti bune: tehnologia va tulbura liniştea băncilor
Zf.ro: Conturile curente şi de economii au depăşit pragul de 40 mld. lei în
ianuarie. Într-un an au avansat cu 28%
Zf.ro: Erste: Inflaţia ar trebui să rămână negativă până la jumătatea
anului, dar ulterior să crească până la 2,3% în 2017
Zf.ro: Aproape 900.000 de români au credite mai mari de 20.000 de lei
Zf.ro: BRD contribuie cu 8% la creditele diviziei internaţionale a grupului
francez Société Générale şi are 13% din depozite
Zf.ro: Mugur Isărescu, BNR: „Sunt peste 20 mld. lei în prezent deţinute
de câteva zeci de mii de străini. Adică aceia au încredere în leu şi noi nu“
Zf.ro: Yakup Cil, Credit Europe Bank: Numărul cardurilor de credit din
piaţa locală se va tripla în următorii 5-10 ani

Zf.ro: BNR: Românii cu credite ipotecare în lei din 2006 au plătit mai mult
decât cei care au în franci
Zf.ro: Avocatul Călin Zamfirescu şi-a reluat achiziţiile de acţiuni Banca
Transilvania
Zf.ro: Peste 141.000 de străini, majoritatea persoane fizice, au depozite
garantate în băncile româneşti
Economica.net: Piraeus Bank a trecut pe pierderi în T4, din cauza
majorării provizioanelor pentru creditele neperformante
Economica.net: Cum şi de ce s-ar putea aprecia leul pe termen scurt
Bursa.ro: Credit Europe Bank România a încheiat 2015 cu un profit de 12
milioane de euro
Bursa.ro: VOINEA, BNR, EMITE UN PARADOX - "Legea dării în plată va
duce la scăderea avuţiei populaţiei"
Bursa.ro: LAURA RĂDUŢ, ANPC: "Băncile trebuie să vândă încredere, nu
profit"
Mediafax.ro: Analist imobiliar: Dispariţia programului Prima Casă nu
poate fi un element definitoriu în România
Mediafax.ro: Şeful Piraeus Bank: Pentru retroactivitatea dării în plată
trebuie să vorbim de împărţirea riscului
Agerpres.ro: Carrefour va cheltui 2,6 miliarde de euro pentru renovarea
și extinderea magazinelor din Europa și China
Zf.ro: Piraeus Bank România a pierdut un sfert din depozite într-un an.
Numărul unităţilor teritoriale s-a diminuat cu zece
Economica.net: Vasilescu, BNR: ANPC ar fi trebuit să umanizeze băncile,
să aducă psihologi şi sociologi
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Actualitati.net,

Ziar.com,

News.portal123credite.eu,

Revistapresei.eu, Allbiz.ro, Index-stiri.ro, Findnews.ro: Un patronat şi trei
camere bilaterale de comerţ, excluse din CCIR
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Pofta americanilor de mâncare sănătoasă alimentează o piaţă de 35
de miliarde de dolari a fermierilor care produc organic.
Agerpres.ro:

Parlamentul

European

vrea

să

limiteze

utilizarea

antibioticelor în crescătoriile de animale
FISCALITATE
Capital.ro: ANEVAR: Ideea premierului de a impozita locuinţele după
valoarea de piaţă leagă bugetele primăriilor de ciclurile pieţei imobiliare
INVESTIŢII
Zf.ro: Fabrica de cutii de viteze din Sebeş a germanilor de la Daimler
începe producţia cu 500 de angajaţi
Economica.net: Flanco Retail deschide şase noi magazine în luna martie
Bursa.ro: EximBank, finanțator pentru construcția noii fabrici Prolyte
Group
IT
Zf.ro: Aniculăesei, Veritas: „Piaţa românească reprezintă o oportunitate
excelentă pentru dezvoltarea soluţiilor de arhivare a informaţiilor"
Zf.ro: Un start-up care furnizează servicii bancare online printr-o aplicaţie
a primit o finanţare de un milion de lire sterline
Economica.net: Teamnet reprezintă România în competiția European
Business Awards
Hotnews.ro: Asus intra intr-o noua etapa, cea in care smartphone-urile
vor deveni principalul segment de business

LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Reprezentanţii lanţurilor de retail, confuzi după noua
propunere legislativă. "Ce înseamnă produs românesc?"
SISTEM BANCAR
Economica.net: CSM: Legea dării în plată nu se conformează principiului
egalităţii
Capital.ro: OTP Bank prelungeşte până pe 15 aprilie programul de
conversie a creditelor în franci elveţieni
Economica.net: CSM: Instanţele vor fi supraîncărcate cu speţe pe
falimentul personal, legea dării în plată şi Directiva 17
Economica.net: Societe Generale face concedieri la divizia de retail din
Franţa
Economica.net: Legea dării în plată, pericol pentru accesul tinerilor la
locuinţe - CTR
Agerpres.ro: Coșea, despre darea în plată: Banca nu e societate de
binefacere, nu-i putem cere să-și reducă profitul
Capital.ro: Pârvu (ARB): Cine ia credite trebuie să ştie că acest lucru se
va transforma în disconfort pe termen lung
Agerpres.ro: Clienții nemulțumiți de bănci au la dispoziție un centru de
soluționare alternativă a disputelor
Zf.ro: Europa sare în aer: Banca Centrală a redus dobânda şi mai mult şi
va injecta şi mai multă lichiditate în piaţă pentru ca economia bolnavă săşi revină
Zf.ro: Băncile ţipă şi BCE taie, dobânzile
Economica.net: Raiffeisen Bank va desfiinţa 500 de locuri de muncă în
Polonia
Agerpres.ro: Mario Draghi: deciziile BCE au fost determinate de temerile
privind efectele secundare ale inflației

