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MIHAI DARABAN
Replicaonline.ro: REPLICA A INTRAT ÎN AL 15-LEA AN DE
EXISTENŢĂ!
CCIA TIMIŞ
Monitorulexpres.ro, preluat de Ziare.com: Proiect business
pentru mame singure
Banatulmeu.ro:

Sărbătoarea

Dragobetelui

aduce

la

Timişoara Salonul Industriei Uşoare
Banatulmeu.ro: Fără un Colectiv în Timiş! Ce trebuie să
facă firmele pentru a obţine autorizaţia de securitate în
incendiu?
Oradestiri.ro: Finanțări nerambursabile pentru toată lumea!
Vezi programele de anul acesta
CCI BRAŞOV
Monitorulexpres.ro, Bizbrasov.ro, Bzb.ro: Certificatul „Risc
Partener“ - un nou serviciu al CCI Braşov
Amosnews.ro,

Uzp.org.ro,

Promptmedia.ro:

Forum

economic ”Redăm încrederea investitorilor români și
italieni în economia românească”
CCIA VASLUIObiectivvaslui: Statul, marele frânar al
economiei: Vasluiul vede lumânarea de la capătul tunelului

CCIRO ITALIA
Upz.org.ro: Impreună pentru a ne cunoaște mai bine la
Sărbătoarea Mărtișorului – Târgul România-Italia
AGRICULTURĂ
Mediafax.ro: Fermierii vor putea obţine adeverinţe pentru
subvenţii chiar dacă au datorii la bugetul local
Zf.ro: Smithfield renunţă la Agroalim şi Frigorifer la zece
ani după ce le-a achiziţionat de la Mounir Halawani. Fostul
proprietar preia activele
Zf.ro: România are o treime din fermele de familie din
Uniunea Europeană. Tiparul micului fermier care creşte
animale pentru un mic venit se schimbă încet. Apare
orăşeanul cu venituri medii care vrea legume sănătoase şi
pui de casă
Capital.ro: Cargill iese de pe piaţa input-urilor agricole din
Europa Centrală și de Est pentru a se concentra pe
achiziţionare
ENERGIE
Zf.ro: Care sunt riscurile „meseriei“ de antreprenor în
energie într-un domeniu dominat de străini sau de
monopoluri de stat
Economica.net: RCS&RDS a cumpărat energie de la
Hidroelectrica, la unul dintre cele mai mici preţuri
înregistrate vreodată

Zf.ro: Coşmar la Petrom: Compania înregistrează primele
pierderi de la privatizare. Barilul ieftin aduce un minus de
690 de milioane de lei în 2015
Agerpres.ro: OMV mizează pe Rusia pentru creșterea
producției de hidrocarburi până în 2020
Zf.ro: Ambasador: Firmele britanice, atrase de sectorul
energetic românesc; diversitatea producţiei, un atu
Zf.ro: Pieţele nu cred în acordul ruso-saudit privind
scăderea producţiei de petrol ca să urce preţul barilului
Zf.ro: Italienii de la Ansaldo Nucleare ar putea participa la
construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă
Economica.net: Efectul petrolului ieftin: Rata de înlocuire a
rezervelor scade dramatic, investiţiile în explorare ale
Petrom se tot reduc
Capital.ro: Petrolul creşte după ce Iranul a anunţat că
sprijină îngheţarea producţiei. Ultimele evoluţii
Capital.ro: O nouă companie a intrat pe piaţa locală de
energie. Preţurile sunt cu 30% mai mici
Zf.ro: Romgaz caută perimetre de explorare în Europa şi în
zona Mării Caspice
Economica.net: Petrom a plătit impozitul pe profit aferent
anului 2015, deşi a avut pierderi nete
Economica.net: Enel Distribuţie Dobrogea a încheiat
lucrările de modernizare la staţia de transformare Marmura
din Tulcea

FISCALITATE
Economica.net: MFP aduce completări şi clarificări pe
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal
Bursa.ro:

HAOS

ÎN

LUMEA

IMPOZITELOR

LOCALE:

Primarii duc la extreme noul Cod Fiscal
Startupcafe.ro, preluat de Hotnews.ro: Veste buna pentru
firme si PFA: Impozit redus pe domiciliul fiscal din locuinta,
daca NU se deduc cheltuielile cu utilitatile (proiect)
GUVERN
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Un obiectiv de țară, în
concepția ministerului, trebuie să îl constituie bunăstarea,
nu antisărăcia
Zf.ro:

Guvernul

transparentizează

pentru

prima

dată

conţinutul actelor normative pe care le discută în şedinţe, o
propunere făcută de ZF acum cinci ani
Hotnews.ro: Senator PNL: Strigator la cer! Ministerul
Justitiei nu se implica in discutiile asupra controversatei
clauze ISDS
Ziare.com: Ministrul Energiei sprijina o decizie pe care
Ponta nu a vrut s-o ia cand era premier
Mediafax.ro: Cioloş: Nu îmi fac iluzia că într-un an vom
porni sau finaliza toate măsurile de combaterea sărăciei.
Pachetul de măsuri, finanţat de la buget şi din fonduri UE

Agerpres.ro: Baciu (Ministerul Economiei): 25 de companii
de stat, selectate în prima etapă pentru implementarea
managementului profesionist
Capital.ro: Ministerul Mediului: Trebuie să venim şi cu
soluţii pentru împădurirea terenurilor degradate
Economica.net: Ministerul Energiei: Schema suport pentru
biomasă ar putea fi prelungită şi după 31 decembrie 2016
INVESTIȚII
Zf.ro: Un „vânător“ austriac de active cu probleme a
preluat două fabrici de materiale de construcţii din Ilfov şi
Prahova
Zf.ro: Familia Costea vrea să pună 50 de magazine Secom
pe harta farma
Zf.ro: Proprietarul ferestrelor Qfort pariază 20 mil. euro pe
imobiliare şi ridică şapte blocuri la Craiova
Zf.ro: Românii bogaţi au plasat 20 milioane de lei în conturi
administrate discreţionar
Economica.net: Dezvoltatorul CTP investeşte 100 de
milioane de euro anul acesta în depozite şi fabrici în
România
Zf.ro: Turcii de la ETI au investit 22 mil. euro în fabrica din
Craiova şi mai au de finalizat 40% din proiect
ITZf.ro: Piaţa de computere a stagnat la 760.000 de unităţi.
Aurel Neţin, Lenovo: Peste 70% din computerele vândute
anul trecut au fost laptopuri

Zf.ro: Cel.ro vrea să aducă 500 de comercianţi pe platformă
ca să ajungă la afaceri de 60 de mil. euro în 2016
Ziare.com: Se va crea un nou gigant IT? Fuziune cu miza
mare pentru un segment al pietei
Zf.ro: Start-up-urile locale îşi vor putea prezenta proiectele
investitorilor din Silicon Valley, odată cu încheierea
parteneriatului dintre TechHub şi Google
Zf.ro: Innovation Labs va organiza în 2016 concursurile
hackathon şi la Sibiu şi Timişoara
Hotnews.ro:

Mobile

World

Congress

Barcelona

-

Smartphone-uri, realitate virtuala, dispozitive purtabile Care sunt principalele noutati asteptate
Economica.net: GfK a achiziţionat Netquest, continuând
procesul de digitalizare globală
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Proiectul de Lege privind darea în plată a
trecut de votul senatorilor din comisiile economică şi
juridică
Bursa.ro: CONFERINŢA "CODUL INSOLVENŢEI" - EDIŢIA A
III-A: Piperea: "Insolvenţa - o procedură de sacrificiu
necesară şi eficientă"
Economica.net: Marii retaileri au intrat în capcana taxei pe
ambalaj.

Cer

dezastruoase

schimbarea

legii,

consecinţele

pot

fi

Economica.net: Noi reguli pentru magazinele online din
România, în beneficiul cumpărătorilor
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Lupta dintre BRD şi Banca Transilvania pentru locul
doi în sectorul bancar se dă acum cot la cot. În perioada de
criză o bancă a crescut, cealaltă a scăzut. Cinci indicatori
care analizează evoluţia celor două bănci în ultimii 8 ani
Zf.ro: Leul are o lună februarie de vis: dobânzile sunt la
minime, iar faţă de euro a câştigat 1,5%. Supralichiditatea
din piaţa interbancară şi dobânzile negative din Europa îşi
spun cuvântul
Zf.ro: Comisiile parlamentare: Darea în plată se va aplica şi
creditelor din programul Prima casă
Zf.ro: Umbrărescu închide toate agenţiile BRCI din ţară
până la sfârşitului lunii martie şi încearcă să vândă banca
Ziare.com: Predai cheia casei si ai scapat de credit:
Recomandarile bancilor si efectele darii in plata - Interviu
Zf.ro: UniCredit a acordat credite de peste un miliard de
euro pentru fonduri europene nerambursabile
Zf.ro: Războiul contra cash-ului. Bancnota de 500 de euro,
la un pas de dispariţie
Zf.ro: BNR dezvăluie în premieră situaţia la zi a celor care
au credite cu garanţie imobiliară în spate: 474.420 de

persoane fizice tremură pentru 77 mld. lei. O treime dintre
ei au făcut investiţii imobiliare
Zf.ro: ING: Leul a înregistrat una din cele mai bune
performanţe din lume de la începutul anului în rândul
monedelor emergente
TELECOM
Zf.ro: Şeful Consiliului Concurenţei: „Monitorizăm cu multă
atenţie“ care va fi impactul alianţei Telekom – Orange
Hotnews.ro: Seful Google ia aparea Apple in scandalul cu
FBI: Fortarea unor companii sa deblocheze terminalele ar
pune in mare pericol datele utilizatorilor
Zf.ro: Digi Mobil a „aspirat“ încă 40.000 de clienţi de la
rivali în ianuarie
TURISM
Zf.ro: Eximtur din Cluj se îndreaptă spre afaceri de 45 mil.
euro
CCIA TIMIŞ
Tion.ro, preluat de Realitatea.net: Zeci de comercianti din
Romania si Ungaria, la Salonul Industriei Usoare de la
Timisoara
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: România, al cincilea producător de cereale și
al treilea crescător de ovine din UE

Startupcafe.ro, preluat de Hotnews.ro: Cand vin banii de la
UE pentru producatorii romani de fructe
ENERGIE
Economica.net: Petrom a oprit producţia la 350 de sonde,
în 2015, şi închide alte 350 în acest an
Economica.net: OMV Petrom şi ExxonMobil au investit 1,5
miliarde de dolari în perimetrul Neptun din Marea Neagră
Capital.ro: Iulian Iancu:Poluatorul ar trebui să contribuie
printr-o redevenţă verde către cel care investeşte în
tehnologii nepoluante
Bursa.ro: Enel Green Power intră pe piaţa peruană în urma
rezultatului pozitiv din licitaţie
Ziare.com: Tara producatoare de petrol unde pretul
combustibilului a crescut cu 6.000%
Zf.ro: Gheorghe, OMV Petrom: În absenţa unui cumpărător
pentru Arpechim, probabil vom desfiinţa rafinăria
Economica.net: Şeful Petrom: Anul acesta am putea
recurge la reduceri de personal, dar nu ne-am propus o
ţintă
FISCALITATE
Capital.ro: OECD a înrăutăţit estimările de creştere a
economiei mondiale

GUVERN
Hotnews.ro: Ministerul de Finante vrea sa faca un nou
sistem IT prin care cetatenii vor putea plati online orice
taxe si impozite, preluand functionalitati deja existente in
Ghiseul.ro
Economica.net: Finanţele au împrumutat 500 de milioane
de lei de la bănci pe nouă ani la un randament mediu de
3,36% pe an
Zf.ro: Ajutor umanitar în valoare de peste 16 milioane de lei
pentru Moldova, aprobat de Guvern
INVESTIŢII
Capital.ro: Skanska începe două proiecte noi de birouri pe
terenurile cumpărate anul trecut
Zf.ro: ASF şi-a dublat anul trecut excedentul, la 36,5
milioane lei, din nerealizarea investiţiilor
Zf.ro: An record pentru piaţa de fuziuni şi achiziţii: 119
dealuri cu o valoare de peste 3 mld. euro, dublă faţă de
2012
Capital.ro: Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut
venituri de 157,3 milioane lei
IT
Ziare.com: Inteligenta artificiala va distruge omenirea sau o
va ajuta? 5 milioane de dolari pentru ca robotii sa ne fie
prieteni

Capital.ro: Newsman vrea afaceri de un milion de euro în
2016, după preluarea platformei Dudaverde
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: AMRCR cere anularea taxelor de penalitate
pentru ambalaje si sistem de colectare garantat de stat

SISTEM BANCAR
Zf.ro: România a redeschis emisiunile de eurobonduri prin
care a atras 2 miliarde euro în octombrie
Zf.ro: Firmele ţin un munte de bani în conturile bancare.
Cash-ul este mai important decât investiţiile. Banii ţinuţi de
companii la bancă au crescut în 2015 cu 14%, cu toate că
dobânzile au scăzut dramatic
Economica.net: Bancherii cer aplicarea mai rapidă a legii
falimentului personal, preferabilă celei a dării în plată
Economica.net: CSM: Procedura de urgenţă din legea dării
în plată trebuie să asigure garanţiile unui proces echitabil
TURISM
Economica.net: Wizz Air, cea mai valoroasă linie aeriană a
anului - Air Transport World
Economica.net: Air France-KLM a revenit pe profit pentru
prima dată din 2010

