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CCIA ARAD
Instalnews.ro: Incepe cel mai important eveniment de constructii si instalatii din
vestul Romaniei!
CCINA CONSTANŢA
Telegrafonline.ro: Se deschid Salonul de dotări hoteliere și Târgul de mobilă
CCI NEAMŢ
Ziarulceahlaul.ro, preluată de Stirionline24.ro, Diacaf.com: Consultarea Camerei
de Comerț și Industrie privind problematica mediului de afaceri în realitatea
comunității nemțene
CCIA SIBIU
Tribuna.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Oportunităţi de finanţare pentru IMM
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Doi antreprenori din Mureş au dus telemeaua de Ibăneşti între cele 1.500
de produse tradiţionale recunoscute în UE
ENERGIE
Zf.ro: Topul celor mai mari exportatori din România în 2015: primii zece adună
aproape 10 miliarde de euro
Zf.ro: Grupul Electrica majorează cu 20% dividendele
Zf.ro: Germanii de la Stabilus au ajuns la afaceri de 90 mil. euro şi peste 1.000 de
angajaţi la Braşov
Zf.ro: Corneliu Bodea, ABBC (Adrem Invest): Din structura economiei româneşti
lipsesc afacerile antreprenoriale de 100 - 500 mil. €
Zf.ro: 2.000 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia vor fi disponibilizaţi
începând din 1 iulie
Economica.net: Top 10 câmpuri petrolifere şi gazeifere cu cea mai mare producţie
din România

Economica.net: Rompetrol, compania petrolieră care a câştigat cele mai multe
contracte cu statul
Economica.net: Patru luni consecutive de scădere a producției industriale. Deși
România arată bine în cifre, doar consumul pare să fie cheia
Bursa.ro: ANRE refuză acordarea licenţei de distribuţie a energiei electrice
grupului RCS&RDS
FISCALITATE
Economica.net: Inspecţia Fiscală: Gradul de conformare la declarare a ajuns la
95%, în 2015
GUVERN
Zf.ro: Ministrul român al agriculturii nu mai vrea în piaţă lapte din Ungaria şi
Polonia
Economica.net: Centura Capitalei la nivel de autostradă va fi gata abia în 2030
Zf.ro: Cioloş: Nu mai aprobăm bugetele companiilor fără o notă explicativă,
vreau să vedem ce fac cu banii
Jurnalul.ro: Cioloş: Avem trei produse protejate la nivel european; ultimul
anunţat - telemeaua de Ibăneşti
INVESTIŢII
Zf.ro: Economia în 2016. Construcţiile încep anul cu plus după o creştere de 10%
în 2015
Zf.ro: Retailerul german Kaufland pariază pe regiunea Moldovei pentru cel de-al
treilea depozit
Zf.ro: Se apropie de rivalii de la Deichmann. România, pe lista de priorităţi a
polonezilor de la CCC. „Vom trece de 50 de magazine în acest an“
Economica.net: Grup Feroviar Român şi Watco nu mai sunt interesate de
compania de cale ferată din Grecia
Economica.net: Homor, CNADNR: Lucrările de refacere a tronsonului demolat
din autostrada Orăştie-Sibiu încep în aprilie
IT
Zf.ro: Altex ţinteşte să atingă pragul de 500 mil. euro cifră de afaceri în 2016

Zf.ro: Peste 20 de firme româneşti din IT&C, incluse în topul Inc. al celor mai
dinamice 5.000 companii din Europa
Zf.ro: Finanţare de 30 mil. dolari pentru o companie care furnizează soluţii
software de securitate
Economica.net: Raport: Peste 68 de milioane de alerte de securitate cibernetică în
2015, care au vizat 26% din adresele IP din România
SISTEM BANCAR
Zf.ro: O moştenire a crizei bancare prelungeşte agonia unei provincii austriece şi
o împinge spre faliment
Zf.ro: Bruxelles-ul avertizează băncile să nu se înfrupte din obligaţiunile Rusiei
Zf.ro: Impactul noii taxe bancare din Polonia: creditarea scade pentru prima
dată din aprilie
Zf.ro: BRD Sogelease are un nou director de bancassurance după ce precedentul
a fost revocat din funcţie
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Case pe datorie: cât e realitate şi cât iluzie
Zf.ro: Cum arată tabloul financiar al României în ianuarie 2016. BNR a plătit
ultimii bani din împrumutul luat de la FMI în 2009
Zf.ro: Depozitele străinilor au intrat sub pragul de 5 mld. euro în ianuarie pentru
prima oară din mai 2008 încoace
Zf.ro: UniCredit va plăti 50% din profit sub formă de dividende către minoritari
MIHAI DARABAN
Dcnews.ro, preluată de Ziarulprofit.ro: Eveniment unic pentru Adrian Năstase:
Rămâne în sarcina posterității...
CCIA ARAD
Vestic.ro, preluată de Ziare.com, Newsar.ro, Livearad.ro, Goldfmromania.ro,
Arq.ro, Racnetul.ro, Actualitati-arad.ro: Prezentare finanţări POR, PNDR şi
transfrontaliere RO-HU la Expo Arad
CCI BRAŞOV

Brasovultau.ro, preluată de Goldfmromania.ro, Stiribv.ro: Word pentru oamenii
de afaceri din Brașov
CCI DÂMBOVIŢA
Radiominisat.ro: Seminar pe tema finanțării europene, la Târgoviște
CCINA CONSTANŢA
Infopresstv.ro: Mamaia: Salonul de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică –
LITORAL 2016 si Târgul de Mobilă
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziuanews.ro, Realitatea.net, E-politic.ziuanews.ro,
Replicaonline.ro: CCINA Constanţa, eveniment în parteneriat cu Ambasada
Marii Britanii
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziuanews.ro, Realitatea.net, Constantaxpress.ro:
Seminar despre turismul pe litoralul românesc în sezonul 2016
CCI SUCEAVA
Suceavalive.ro: Workshop „afaceri.ro”, la Suceava
AGRICULTURĂ
Economica.net: Se schimbă legea pieţelor: PFA-urile vor avea acces în spaţiul
destinat producătorilor agricoli
Mediafax.ro: APIA începe rambursarea sumelor pentru diferenţa de acciză la
motorină în agricultură
Ziare.com: Ingrijorator: In Romania se face agricultura ca in anii '60
Hotnews.ro: Crescatorii de animale vor primi ajutoare de peste 11 milioane de
euro
ENERGIE
Agerpres.ro: ANRE: Consumul de gaze al României a scăzut cu 4,5% anul trecut,
până la 121,1 milioane de MWh

Economica.net: Rodin Traicu, Mihai Albulescu şi Florin Roman, votaţi de
comisiile parlamentare pentru Comitetul de reglementare al ANRE
Capital.ro: ANRE: Consumul de gaze al României a scăzut cu 4,5% anul trecut
Hotnews.ro: Profitul net al Electrica a crescut cu 17% în 2015
FISCALITATE
Hotnews.ro: Investitorii straini: Sistemul de taxare din Romania este
necompetitiv, iar birocratia, excesiva
Agerpres.ro: Jiru (MFP): România se împrumută la costuri minime, dar primim
semnale de îngrijorare de la investitori din cauza dării în plată
Capital.ro: Biriş: Legislaţia fiscală din România alimentează din nou o bulă
speculativă, ca în perioada 2005-2008
Agerpres.ro: Biriș (MFP): Cu formularul 088 de înregistrare în scop de TVA am
trecut de la nimic la prea mult; lucrăm la modificarea formularului
Zf.ro: Taxele şi impozitele locale în anul 2016 - Evoluţie şi/sau involuţie?
Capital.ro: Studiu de caz: Deprecierea creanței şi implicațiile fiscale
GUVERN
Bursa.ro: DACIAN CIOLOŞ :"Guvernul nu va mai aproba bugetele companiilor
din subordinea ministerelor fără o explicaţie de cheltuire a banilor"
Capital.ro: Care va fi soarta proiectelor de infrastructură
Economica.net: Costescu: La Tarom vor mai avea loc schimbări. Sunt îndreptări
de politică şi de abordare
Bursa.ro: RALUCA PRUNĂ: "România este capabilă să contribuie substanțial la
activitatea anti-mită a OCDE"
INVESTIŢII

Zf.ro: Danezii de la Kuma au avut afaceri de 3,3 mil. euro în 2015 în România şi
vor să deschidă o fabrică de lavoare în Republica Dominicană
Agerpres.ro: Cei mai mulți acționari ai firmelor din România au între 40 și 49 de
ani
Agerpres.ro: Piața auto din România a avut a treia mare creștere din UE în
perioada ianuarie - februarie 2016
Economica.net: Vânzările de autoturisme Dacia în UE au crescut cu 9,1% în
februarie
Hotnews.ro: Guvernul va aproba un proiect de OUG privind accelerarea
investitiilor in infrastructura
Zf.ro: Mallurile Sibiu Shopping City, Suceava Shopping City şi Felicia Iaşi au
avut vânzări în creştere cu până la 18,5% în 2015
Zf.ro: CREŞTERE DE PESTE 50% PE PIAŢA LOCALĂ
Afacerile Vola.ro au trecut de 40 mil. euro în România anul trecut
Zf.ro: Kiseleff-Aviatorilor, polul preţurilor mari la locuinţele scoase la vânzare.
Care sunt cele mai scumpe zone din marile oraşe ale ţării
Agerpres.ro: Eurostat: România, locul doi în UE la scăderea lucrărilor de
construcții, în ianuarie
Zf.ro: BCR acordă companiei Chimpex un credit de 27 milioane euro pentru un
nou terminal de cereale în portul Constanţa
Economica.net: Majoritatea investitorilor străini din România se aşteaptă la
creşteri ale afacerilor în acest an
Zf.ro: Camera Deputaţilor a adoptat reducerea preţului de vânzare a locuinţelor
ANL din Bucureşti
Economica.net: România, punct fierbinte pentru investiţiile în imobiliare - Savills

Economica.net: Fondul de investiţii Aberdeen Asset Management a vândut
clădirea de birouri Phoenix din Bucureşti
Hotnews.ro: Asistenti de la BEI, BERD si BM vor ajuta Romania sa
implementeze proiectele finantate din fonduri europene
IT
Bursa.ro: CERT-RO: "Creştere a incidentelor cibernetice care au afectat
autorităţi publice locale"
Capital.ro: PREMIERĂ: Orange oferă viteze de până la 375 Mbps

LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Acord de fuziune între Deutsche Boerse și London Stock Exchange
Group
Economica.net: Rezerva de stat in cazul creșterii costurilor de finanțare este de
5,5 miliarde de euro
Zf.ro: Piaţa de colectare a creanţelor a crescut cu 27% în 2015
Zf.ro: Consiliul Concurenţei a dat “undă verde” vânzării Europharm
Distrubuţie, deţinut de britanicii de la GSK, către Interbrands
Bursa.ro: MUGUR ISĂRESCU: "Situaţia macroeconomică bună nu se reflectă la
nivelul populaţiei şi firmelor"

SISTEM BANCAR
Bursa.ro: INDIFERENT DE DECIZIA FED PRIVIND DOBÂNDA; Analişti:
Dolarul mai poate creşte cu cel puţin 10% anul acesta
Antena3.ro: România paradoxală. Suntem campioni la creștere economică și la
sărăcie. Ce se întâmplă cu salariile românilor

Zf.ro: Raiffeisen Bank a obţinut profit de 100 mil. euro în 2015 în România
Zf.ro: ING: Decizia Rezervei Federale a SUA din această seară înclină spre un
mesaj favorabil unei politici monetare relaxate. Leul s-ar putea întări puţin mâine
Economica.net: Darea în plată la "Prima Casă" ar putea costa bugetul circa un
miliard de euro, 0,7% din PIB
Bursa.ro: PROPUNERE DE LA MUGUR ISĂRESCU PENTRU LEGEA DĂRII
ÎN PLATĂ: Băncile, să raporteze BNR stadiul negocierilor cu clienţii
Bursa.ro: Bogdan Drăgoi, SIF1: "Programul de răscumpărare este o alternativă
mai avantajoasă pentru acţionari"
Economica.net: Raiffeisen Bank România a obţinut anul trecut un profit în
scădere la 98 milioane euro
Capital.ro: Olteanu (BNR): Parlamentul a dat votul final pe legislaţia de
înfiinţare a Comitetului Naţional de Supraveghere Macroprudenţială
Zf.ro: Conducerea băncilor mari din România este dominată de români. Însă,
poziţiile de CEO revin preponderent expaţilor
TELECOM
Hotnews.ro: GTS Telecom deschide primul sau centru de date din Cluj-Napoca
printr-o investitie initiala de aproximativ 500.000 de euro
Economica.net: Orange ar putea prelua Bouygues în viitorul apropiat.
Negocierile sunt aproape finalizate.
TURISM
Gandul.info: Una dintre cele mai populare staţiuni din România ar putea deveni
tabără de refugiaţi: ''Noi trăim din turism, avem şi copii, nu suntem de acord''
Capital.ro: Ce produse turistice cumpără românii online: bilete de avion low-cost
Economica.net: Wizz Air va opera zboruri din Sibiu spre Milano, Madrid,
Memmingen şi Nurnberg, din a doua jumătate a anului

