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CCI ARGEŞ
Zf.ro, preluată de Ziarulancheta.ro: ZF Antreprenorii României: „Vrem şcoli de
meserii, consolidarea brandului de ţară şi susţinerea capitalului românesc. Am
vrea să vedem parteneriate ale companiilor româneşti cu companiile străine, să
nu mai fim doar o destinaţie de lohn, de produse cu o valoare adăugată mică.“
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: Brăilenii, printre salariaţii cel mai prost plătiţi din ţară
CCINA CONSTANŢA
Antena3.ro, preluată de Ziarulevenimentul.ro: Un scandal uriaș cu iz rusesc
afectează vacanțele românilor
CCIA DOLJ
Impactingorj.ro: Gorjul, la Târgul de Turism al Olteniei
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Fermierii români au costuri mari şi nu pot concura la preţ cu furnizorii din
străinătate
Zf.ro: Grupul american DuPont vinde jumătate din producţia de seminţe a staţiei
din Afumaţi pe piaţa locală. Restul, la export
Economica.net: An agricol mai bun pentru România. Ce spune ultima prognoză
Economica.net: Uniunea Europeană introduce roboţii în agricultură
Agerpres.ro: Franța crede că a convins majoritatea statelor UE de existența unei
crize în sectorul agricol
ENERGIE
Zf.ro: Electrica nu a mai avut răbdare cu Ioan Roşca. Şeful de 1 mld. euro a
părăsit compania, deşi mai putea sta până în iunie

Zf.ro: Transgaz: Pentru România şi pentru noi este important ca resursele din
Marea Neagră să fie preluate de sistemul naţional de transport. Ce e în plus se
exportă
Zf.ro: Dezastrul unui business. În 2015 s-au mai montat 10 eoliene. În 2012 s-au
ridicat 370 de „mori de vânt“
Zf.ro: Electrogrup Cluj, un business de 100 mil. euro: Anul acesta ajungem şi în
UK. Dacă piaţa de aici scade, exportăm
Economica.net: Hidroelectrica dă în judecată statul român la Curtea Europeană,
pentru taxa pe apă. I-a angajat pe avocaţii de la PeliFilip
Economica.net: Ruşii de la Gazprom au făcut mai puţini bani cu benzinăriile din
România, în 2015
Bursa.ro: MOL: "Credem în piaţa românească şi vedem aici un potenţial încă
nerealizat"
Agerpres.ro: Iranul exclude o "înghețare" a producției sale de petrol
FISCALITATE
Zf.ro: Guvernul a modificat şi completat normele de aplicare ale Codului fiscal.
Ce se schimbă în privinţa impozitelor
Economica.net: Fiscul rambursează TVA în valoare de peste 1,1 miliarde de lei, în
luna martie
Capital.ro: Firmele trebuie să se pregătească pentru noile reguli de impozitare
care răspund intensificării digitalizării
GUVERN
Economica.net: Vicepremier: Vom atrage oameni în posturile de funcţionari
publici prin salarii consistente
Bursa.ro: MINISTRUL ENERGIEI: "Cei care spun că importurile au cauzat
problemele din minerit nu și-au făcut temele"
Capital.ro: Cioloş: Nu vindem niciun port! E o minciună
Agerpres.ro: Ministerul Muncii a cheltuit 40 milioane lei pentru finanțarea
serviciilor sociale, în primele 9 luni din 2015

INVESTIŢII
Zf.ro: Investitorii l-au luat în serios pe Super Mario, cel puţin pentru o zi şi au
urcat pieţele bursiere. Analiştii sunt însă sceptici că noua doză de „morfină” va
ţine mult. Problema Europei este că firmele nu investesc, nu fac angajări şi nu
cresc salariile
Zf.ro: Fondul suveran al Norvegiei renunţă la Pimco şi BTG Pactual ca să-i
administreze miliardele de euro
Zf.ro: Bursele din întreaga lume par să se pregătescă pentru o săptămână de
creştere. Investitorii caută cu disperare unde să îşi plaseze banii
Zf.ro: Can-Pack vrea să investească într-o divizie de reciclare a dozelor de
aluminiu
Zf.ro: Acţionarii Caroli au un buget de investiţii de 6 milioane de euro pentru
2016
Zf.ro: Hervis deschide primul magazin în Hunedoara şi ajunge la 16 magazine în
România
Zf.ro: Lidl deschide un magazin la Rădăuţi
Economica.net: Avertisment al Comisiei Europene: Investiţiile străine se
reorientează spre imobiliare. Care este riscul
Economica.net: Chiper promite finalizarea lucrărilor pe Coridorul IV între
Curtici-Braşov-Constanţa. Trenurile vor circula cu 160 km la oră
Capital.ro: Investiție de 25.000 de euro în prima infrastructură națională de
încărcare a automobilelor electrice
IT
Zf.ro: Microsoft atacă clienţii Oracle
Zf.ro: Economia digitală face ca Anglia să fie mai bogată
Zf.ro: Semne de întrebare: Platforma lansată de Ministerul Finanţelor, de
urmărire a cheltuielilor a costat 8 mil. lei, dar ar putea fi construită cu câteva mii
de euro
Zf.ro: Iulian Pădurariu, Pony Car Sharing: Modelele de business se schimbă
datorită erei conectivităţii

Zf.ro: Una dintre cele mai profitabile companii din lume: vinde jocuri pe mobil
cu un profit de aproape 5 milioane de dolari per angajat
Capital.ro: Directorul Google România a fost numit şef în regiunea Asia Pacific
Mediafax.ro: Industria de tehnologie, etalon al creşterii economice
Mediafax.ro: Sin, Federal Mogul: Piaţa IT nu mai este condusă de nevoile
companiilor, ci de consumatori
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Dobânzile negative vor face iad din viaţa fondurilor de pensii şi a
companiilor de asigurări. "Pagubele se extind şi la deponenţii din întreaga lume,
care-şi fac economii pentru studii, pentru pensie sau pentru tratamente. Au fost
deja afectaţi, şi abia acum îşi dau seama"
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: Ungaria intră în războiul valutar. Ratele negative din zona euro, cel mai
mare partener comercial al Budapestei
Zf.ro: Carlo Vivaldi, UniCredit: Proiectele de investiţii din sectorul public
românesc nu merg aşa cum ne-am dori
Zf.ro: Băncile poloneze ar putea avea un an dificil din cauza deflaţiei şi a
tensiunilor de pe scena politică
Zf.ro: Inflaţia a atins un nou minim istoric în februarie, de -2,7%
Zf.ro: BNR se pregăteşte de înăsprirea politicii monetare, în divergenţă cu BCE,
care a dus dobânda la zero
Zf.ro: După ce şeful BCE a spus că nu vor mai urma tăieri de dobândă la euro,
leul se apreciază, iar dolarul scade
Zf.ro: Dividendul la BRD, dublu faţă de dobânda la depozit
Zf.ro: Lucian Croitoru, BNR: România este deja pe o traiectorie divergentă faţă
de BCE ca urmare a creşterii inflaţiei
Zf.ro: MasterCard: În doi ani toate cardurile vor fi contactless

Zf.ro: Iniţiatorul legii dării în plată: Se pare că săptămâna viitoare putem discuta
despre darea în plată. Există o chestiune încă nereglementată la Cameră
Zf.ro: Ce sectoare creditează băncile: agricultura pe plus, construcţiile, pe minus
Zf.ro: Isărescu, contra trendului european. BNR va înăspri politica monetară,
chiar dacă BCE a dus dobânda la euro la zero şi a accelerat tipărirea de bani
Zf.ro: Banca Transilvania cumpără Casa de Investiţii Capital Partners, cea mai
mare firmă independentă de consultanţă în fuziuni şi achiziţii şi finanţare
corporativă din România
Zf.ro: Deutsche Bank a majorat salariile pentru a compensa parţial scăderea cu
17% a bonusurilor
Economica.net: Băncile ruseşti şi-ar putea majora capitalul utilizând yuani
Economica.net: Fiscul a început executarea silită a 389 de români care au luat
credite prin "Prima Casă"
Economica.net: Federaţia Sindicatelor din Asigurări şi Bănci: Legea dării în
plată, în forma actuală, poate aduce grave prejudicii economiei
Bursa.ro: LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ - ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA Ciprian Nica: "Legea dării în plată nu va intra în această săptămână la Comisia
Juridică"
Bursa.ro: De ce bancherii?!
Bursa.ro: IONEL BLĂNCULESCU: "Draghi îşi continuă politica greşită, în loc
să se raporteze la realitate"
TELECOM
Zf.ro: Vodafone promovează director de tehnologie un român cu aproape 20 de
ani de experienţă în fix
TURISM
Bursa.ro: Viscri este cel mai vizitat sat din România: 32.000 de turişti, anul trecut
Agerpres.ro: Bulgaria își promovează stațiunile de la Marea Neagră la ITB
CCIR

Money.ro: Peste 250 de participanți la Forumul Investitorilor organizat de Bursa
de Valori
CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro,

preluată

de

Newsar.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Livearad.ro,

Vestic.ro: Târgul Confort Construct&Instal, la Arad
CCI IAŞI
Nordestnews.ro: Sesiune de instruire în dreptul muncii la Camera de Comerţ din
Iaşi
CCI SATU MARE
Jurnaldeoas.ro: Oportunitățile de finanțare pentru IMM-uri, prezentate într-o
conferință la Camera de Comerț Satu Mare
CCIA VASLUI
Vasluion.ro: Patronatul vasluian nu renuntã la initiativa privind declararea
judetului Vaslui zonã defavorizatã
AGRICULTURĂ

Capital.ro: Comisia Europeană promite că va lua măsuri pentru a răspunde
crizei din sectorul agricol
Capital.ro: UE ar fi de acord cu reducerea temporară a producţiei de lapte
pentru a contracara preţurile scăzute

ENERGIE
Zf.ro: Barilul de petrol a trecut de 40 de dolari, iar petroliştii au trecut la
scumpiri. Motorina, mai scumpă cu 6% faţă de acum o lună

Agerpres.ro: Reuniune OPEC, Rusia și alți exportatori pentru a îngheța
producția de țiței
Hotnews.ro: Propuneri de modificare a Legii energiei: Incasarea taxei radio-TV
de catre toti furnizorii de energie si reintroducerea contractelor in afara bursei
Economica.net: Bloomberg: Gazprom ar putea ceda Rosneft titlul de cea mai
mare companie energetică rusească
Economica.net: ANRE va explica mâine de ce a refuzat să acorde companiei
RCS&RDS licenţa de distribuţie a energiei
FISCALITATE
Economica.net: EY: Cotele taxelor indirecte continuă să crească la nivel global. În
România începe controlul electronic
Zf.ro: Daniel Moreanu, Avocat: Inactivitatea fiscală, o situaţie cu consecinţe
dezastruoase atât pentru societăţile declarate inactive, cat şi pentru partenerii
contractuali ai acestora!
GUVERN
Capital.ro: Ministerul Educaţiei are în plan implementarea noului proiect de
educaţie financiară
INVESTIŢII
Zf.ro: Arabesque va deschide un magazin la Piteşti, după o investiţie de 10
milioane de euro
Economica.net: Autoklass a investit 25.000 de euro în prima infrastructură
privată de încărcare a automobilelor electrice
IT
Zf.ro: Porsche deschide la Cluj un centru de dezvoltare software pentru industria
auto
SISTEM BANCAR

Economica.net: Programul Prima Casă nu va dispărea ca efect al aplicării Legii
dării în plată - iniţiator
Economica.net: Isărescu: Legea dării în plată face pilaf Legea obligaţiunilor
ipotecare
Economica.net: Băncile din China negociază preluarea unor instituţii financiare
ruse
Bursa.ro: MASĂ ROTUNDĂ - ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA LEGII DĂRII
ÎN PLATĂ - Avocatul Gheorghe Piperea: "Sistemul bancar atât de profitabil a
generat 716.000 de debitori faliţi"
Agerpres.ro: Piperea: Sămânța dării în plată ca mecanism reglementat prin lege
se găsește în Codul Civil
Economica.net: Isărescu către bănci: Este o aroganţă îngrozitoare să credeţi că
publicul trebuie să ştie cum funcţionează o bancă
Agerpres.ro: Zamfir: Campania de manipulare cu privire la darea în plată venită
din partea băncilor și susținută de BNR este dăunătoare
Capital.ro: Alin Iacob (AURSF): Legea dării în plată trebuie să fie adoptată cât
mai rapid pentru că în fiecare zi sunt zeci de familii care îşi pierd orice speranţă
la o existenţă decentă
Economica.net: Oprescu (ARB): Un român din 12 mai are încredere în sistemul
bancar, mai puţin decât în 2009
Economica.net: Reza Baqir, FMI: Legea dării în plată poate periclita dreptul la
proprietate
Hotnews.ro: Doua lumi paralele. Sustinatorii darii in plata si contestatarii legii isi
rup singuri orice punti de legatura, iar in aceste conditii pare clar cine va iesi
castigator

