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CCI BRAŞOV
Monitorulexpres.ro: Finanţări nerambursabile de pînă la 100% pentru
întreprinderi din mediul urban şi rural
CCI NEAMŢ
Zch.ro, Ziarulevenimentul.ro, Ziare.com: Discuții pertinente pe tema
înființării unui parc industrial la Neamț
CCI VASLUI
Plandeafacere.ro,

preluată

de

Managementul-proiectelor.ro,

Intreprinzatori.ro: Pe 25 martie are loc editia a treia a Conferintei
Afaceri.ro la Vaslui
AGRICULTURĂ
Zf.ro: De unde vine deficitul agroalimentar: 35% din importurile de
produse lactate din România provin din Ungaria şi Polonia

ENERGIE
Economica.net: Zig-zag pe banii şoferilor: petrolul urcă la maximul
anului 2016
FISCALITATE
Economica.net: Dezastru în finanţele ţării. Încasările la TVA în februarie
au fost cu 600 mil. lei mai mici decât anul trecut - surse
Hotnews.ro: Trei proceduri birocratice noi aflate in noile norme ale
Codului fiscal si care ne afecteaza viata
GUVERN

Zf.ro: Finanţele au împrumutat 600 de milioane de lei pe patru ani la o
dobândă de 2,14%
INVESTIȚII
Zf.ro: Franklin Templeton şi fondul suveran al Norvegiei continuă
vânzările de acţiuni Petrom
Zf.ro: Grupul românesc Teilor a avut afaceri de 53 de milioane de lei, în
creştere cu 19%
Zf.ro: Agricover a intrat pe piaţa produselor din carne după investiţii de 5
mil. € într-un abator
Zf.ro: Bateriile Varta ambalate la Braşov au ajuns în numai un an în topul
marilor exportatori
Zf.ro: Danezii de la JYSK au ajuns la 30 de magazine. Planul de 100 de
unităţi până în 2020 rămâne în picioare
Zf.ro: Carrefour va ocupa din acest an 10 hectare de depozite, plus 55%
Zf.ro: Şeful celui mai mare producător de biciclete a plecat director de
operaţiuni la o fabrică de tacâmuri din plastic din Argeş
Zf.ro: Exit după un deceniu: Global Finance este pe ultima sută de metri
să vândă acţiunile deţinute la cel mai mare producător de softuri pentru
resurse umane
Zf.ro: Peste 700 de muncitori pe şantierul ParkLake, mallul de pe terenul
fostei baze sportive Spartac din Titan. Ingo Nissen, Sonae Sierra: Am fi
fost gata să deschidem în aprilie, dar am amânat din cauza chiriaşilor
Economica.net: Valoarea activelor aflate în administrarea sistemului de
pensii private a crescut în 2015 cu 28,62%
Bursa.ro: Banca Angliei: "Incertitudinile generate de referendumul pentru
Brexit pot afecta investiţiile"
IT
Zf.ro: Directorul Cyberint (SRI): În România sunt 68 de milioane de
alerte/an privind atacurile informatice

Zf.ro: Raport Liberty Global: Costurile cu conţinutul şi marketingul au
crescut în România anul trecut
Zf.ro: Cine este Dan Bulucea, omul care a pus bazele Google România
Zf.ro: Viziunea Orange: o lume digitală în care tot mai multe obiecte vor fi
online, iar aplicaţiile vor schimba experienţa serviciilor TV
Zf.ro: Finanţare de 6 mil. euro pentru o platformă online pentru bilete de
tren
Zf.ro: O companie din Marea Britanie care produce cipuri pentru Apple
dă afară 200 de angajaţi
Zf.ro: Peste 100 de reprezentanţi ai institutelor de statistică din UE s-au
întâlnit la Bucureşti ca să găsească soluţii pentru modernizarea
statisticilor publice
Zf.ro: Google îi va oferi 100.000 de dolari hackerului care va compromite
Chrome OS
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: FLORENTINA BOBOC, ASF: Legea fondurilor alternative va
aborda şi problema pragurilor de deţinere la SIF-uri
Ziare.com: Parlamentarii nu mai vor sa inchida supermarketurile in
weekend, insa le cer altceva la schimb

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Băncile aduc 35% din clienţii recuperatorilor de creanţe, fiind
urmate de operatorii de telefonie. Pentru 2016, jucătorii vor creşterea
businessului
Zf.ro: Vestea bună: americanii vor majora dobânzile mai lent. Vestea
proastă: creşterea economică încetineşte
Zf.ro: Bancherul cu cea mai lungă istorie de rate negative: Se poate şi
mai jos

Zf.ro: Dolarul suferă după atitudinea prudentă a Fed şi scade faţă de
euro. La Bucureşti dolarul pierde 2% faţă de leu
Zf.ro: „Producţia“ de credite de nevoi personale creşte cu 50% pe an.
Suntem iar în boom?
Zf.ro: UniCredit a raporat pentru 2015 operaţiuni de factoring de 886 mil.
euro, un volum record
Zf.ro: Bogdan Olteanu, BNR: Nu ar fi de aşteptat să vedem dobânzile
mergând mai jos
Zf.ro: Marele câştigător al împărţirii profitului la Banca Transilvania:
Horia Ciorcilă, preşedintele băncii, va încasa 74 de milioane de lei
Zf.ro: KPMG: Presiunea de la centru pentru curăţarea bilanţurilor va
stimula băncile să scape de NPL-uri
Zf.ro: Băncile centrale pierd războiul valutar. Din Japonia până în
Norvegia, valutele se apreciază, în ciuda eforturilor bancherilor de a le
duce în jos
Economica.net: Băncile româneşti ar putea vinde credite neperformante
de 3 miliarde de euro în 2016 - estimare KPMG
Bursa.ro: CARE AR TREBUI SĂ FIE PRIMA RECOMANDARE A
COMITETULUI NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE MACROPRUDENŢIALĂ?
- "Prima Casă" este principalul factor al riscului sistemic din economia
noastră şi trebuie eliminat
Bursa.ro: MARIUS DUNCA, FOST PREŞEDINTE ANPC: "Sunt şocat de
modul în care băncile dezinformează consumatorii"
Bursa.ro: Creaţia monetară şi rezervele fractionate
Agerpres.ro: Un oficial BCE spune că dobânzile mai pot scădea dacă
economia nu își revine
Mediafax.ro: Darea în plată, cea mai disputată lege
Mediafax.ro: Băncile centrale nu reuşesc să câştige teren în lupta
împotriva aprecierii valutelor

TURISM
Zf.ro: Wizz Air creşte frecvenţa zborurilor pe ruta Bucureşti-Londra

