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CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro: Misiune economică la “Confort Construct&Instal”
CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Radiotransilvania.com: Reteaua de femei antreprenor se va reuni
saptamana viitoare intr-un dejun de lucru
CCINA CONSTANŢA
Cugetliber.ro: Turiştii vor fuma numai pe plajă în noul sezon estival
Adevarul.ro: Ne plângem că avem puţini turişti străini pe litoral, dar nu
alocăm bani pentru promovare. România participă doar la 35 de târguri
de profil în acest an
CCI NEAMŢ
Mesageruldeneamt.ro: Agricultura – domeniul strategic strivit sub
bocancul statului
Ziare.com: Anularea costurilor pentru avizele destinate institutiilor
statuluiAGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Simona Man (MADR): Mare parte dintre produsele ecologice
din România merge la export
ENERGIE
Zf.ro: Prospecţiuni şi-a redus la jumătate pierderile
Zf.ro: PwC: Preţul petrolului s-ar putea stabiliza în perioada următoare

Zf.ro: Cu datorii imposibil de plătit, complexurile energetice merg rapid
spre faliment
Zf.ro: Surse: Saudi Aramco are în vizor companii de rafinare şi fabrici de
produse chimice din SUA
Zf.ro: Gadola, EnergoBit: România are nevoie de reţele bune de energie.
Este mult de lucru şi aici, enorm
Capital.ro: OMV, ADNOC şi Occidental vor explora zăcămintele offshore
de ţiţei şi gaze naturale din Abu Dhabi
Capital.ro: Dan Coflea, Bulrom Gas: Ne aşteptăm în continuare la o
scădere a preţului petrolului
Capital.ro: Importurile de ţiţei au crescut cu 3,9% în ianuarie 2016;
producţia s-a redus cu 5,1%
Capital.ro: OPCOM: 15,1 milioane de certificate verzi emise în 2015 şi
2016
Capital.ro: Moody's a retrogradat ratingul OMV la "Baa1", cu perspectivă
stabilă
FISCALITATE
Zf.ro: Şeful Cel.ro: Administraţia Fiscală ar trebui să verifice utilizatorii
cu multe anunţuri de vânzare pe Okazii sau Olx
Capital.ro: Anularea datoriilor: Cum şi când se aplică facilitatea pentru
obligaţiile stabilite de inspecţia fiscală?
GUVERN
Economica.net: Guvernul critică dur legea privind darea în plată în
punctul de vedere trimis Camerei Deputaţilor

INVESTIŢII
Zf.ro: Povestea incredibilă din spatele celui mai de succes fond de
investiţii din lume din toate timpurile
Zf.ro: Şeful Deutsche: Pieţele europene vor ajunge la mâna SUA dacă
fuziunea LSE-Deutsche Boerse eşuează
Zf.ro: Franklin Templeton şi fondul suveran al Norvegiei continuă
vânzările de acţiuni Petrom
Zf.ro: Singura investiţie străină de la zero din industria laptelui a devenit
cel mai mare exportator
Zf.ro: Retailerul german Kaufland pariază pe regiunea Moldovei pentru
cel de-al treilea depozit
Zf.ro: Teofil Mureşan, Electrogrup: România are nevoie de investiţii în
infrastructură
Zf.ro: Reţeaua de centre de înfrumuseţare No+Vello vrea să se extindă în
oraşele medii de provincie
Zf.ro: Magazinele de lux strâng 25% din vânzările Braiconf. „Anul acesta
dezvoltăm segmentul premium“
Zf.ro: Dezvoltatorii preiau tehnologia folosită la clădirile de birouri verzi
pentru a reduce costurile de întreţinere la complexurile rezidenţiale
Zf.ro: Coaliţia pentru Dezvoltarea României: Legea dării în plată, în forma
actuală, ar afecta grav încrederea investitorilor în România
Economica.net: Fuziunea Delhaize-Ahold va produce schimbări la Mega
Image. Una dintre ele: creşterea numărului de branduri proprii
Zf.ro: Efectul Inter IKEA pe piaţa imobiliară din Bucureşti: zona care
devine punct fierbinte pentru construcţia de locuinţe

Economica.net: 10.000 de euro de la stat pentru cine îşi deschide firmă.
Au apărut normele pentru programul SRL-D 2016
Capital.ro: Cine este micul constructor care reclădeşte Romania
Zf.ro: Mureșul, energizat de nemți și elvețieni
Mediafax.ro: Investitorii încep să resimtă riscul unui Brexit şi îşi iau
măsuri de precauţie
IT
Zf.ro: Recesiunea din Rusia, o „maşină de bani“ pentru echivalentul
OLX-ului deţinut de Naspers în Rusia
Zf.ro: Pariu de 25.000 de euro pentru o aplicaţie de consultanţă pentru
fermieri
Zf.ro: Ciprian Donciu, Asus: Vânzările de PC-uri trec de 800.000 de unităţi
în acest an
Zf.ro: Tibor Gulyas, Possible: Un copil de 14 ani are aceleaşi interese în
materie de jocuri şi în România, şi în SUA. De aceea ne axăm pe
audienţe, nu pe zone geografice
Zf.ro: Britanicii de la Trainline îşi cumpără cu 165 mil. euro rivalii francezi
de la Captain Train
Zf.ro: Facultăţile de Informatică cer mai multă susţinere din partea
mediului de business
Zf.ro: eMag: Piaţa locală de ceasuri şi brăţări inteligente va ajunge la
200.000 de unităţi în trei ani
Economica.net: România ocupă locul cinci în topul ţărilor europene cu
cele mai dinamice companii - presa americană

Mediafax.ro: Aniculăesei: Piaţa de arhivare a datelor, potenţial ridicat de
creştere în următoarea perioadă
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Cele opt ţări din Uniunea Europeană care riscă să rateze ţinta de
3% deficit bugetar. România este pe listă
Agerpres.ro: Lagarde consideră că deschiderea economiei Chinei este
un element cheie pentru tranziția acestei țări
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cine sunt cei mai îndatoraţi români. Debitorii băncilor cu venituri
sub 900 de lei sunt cel mai greu încercaţi când vine vorba de a-şi plăti
ratele
Zf.ro: Care a fost omul care a salvat lumea financiară de la colaps în
toamna lui 2008? Americanii încep să desecretizeze discuţiile dramatice
din birourile de pe Wall Street. „Sistemul financiar s-ar fi prăbuşit dacă
acest om nu ar fi răspuns la telefon”. Cei mai importanţi bancheri habar
n-aveau ce se petrecea
Zf.ro: Cea mai rezonabilă soluţie pentru stingerea revoltei celor care au
luat credite în valută şi care au fost loviţi de creşterea cursului şi
scăderea valorii apartamentelor. Înainte de a fi prea târziu
Zf.ro: UBS oferă prime în creştere, în timp ce rivalele europene îşi
restrâng plăţile
Zf.ro: Hirp, noua opţiune probabilă a băncilor centrale de stimulare a
economiilor, după Zirp şi Nirp
Zf.ro: Darea în plată. Guvernul spune că legea afectează dreptul la
proprietate, deputatul Zamfir afirmă că Cioloş este premierul „băncilor“

Zf.ro: Dobânzile cu minus la bonduri îi pun la grea încercare pe
asigurători
Zf.ro: Mihăescu, IFC: Există riscul ca în cazul unei reluări agresive a
creditării să observăm din nou creşterea neperformantelor
Zf.ro: Dacă nu vom reuşi să stabilim o nouă criză mare în viitorul
apropiat nu este exclus să se ajungă la separarea băncilor de credit de
cele de depuneri
Zf.ro: Constantin Stroe, ACAROM, către antreprenori: Investiţi în
producţia de componente auto din mase plastice, jante din aluminiu,
componente pentru tracţiune, motoare în roată, baterii pentru vehicule
electrice
Economica.net: Apar amendamente noi la legea dării în plată. E vizată
Prima Casă - surse
Economica.net: Interesului băncilor pentru atragerea resurselor în lei
este în scădere
Bursa.ro: REPLICI - Declaraţie comună CPBR şi ARB referitoare la Masa
Rotundă despre Legea Dării în Plată
Bursa.ro: REPLICI - Părinţii bancherilor au plăsmuit scutirea motivată
pentru absenţe
Bursa.ro: DUPĂ TRECEREA LA IFRS - Ursache, ASF: "Este normal ca
SIF-urile să aibă un tratament fiscal similar băncilor"
Bursa.ro: ÎMPRUMUTAŢII ÎN CHF STRÂNG BANI CA SĂ CONTRA-ATACE
ARGUMENTELE BĂNCILOR - Debitorii vor să reclame Guvernul la
instituţiile UE pentru lipsa de reacţie a ANPC

TELECOM
Zf.ro: Şeful Liberty Global: Investim în extindere pe mai multe pieţe,
inclusiv în România; uşa rămâne deschisă pentru Vodafone
Zf.ro: Babis Mazarakis a fost numit preşedintele CA-ului de la fostul
Cosmote România
TURISM
Economica.net: Lacul Văcăreşti devine parc natural şi arie naturală
protejată
Economica.net: O companie hotelieră americană intră în Cuba, prima de
la revoluţia din 1959 încoace
Economica.net: Accident aviatic la Rostov: Flydubai are cea mai tânără
flotă de avioane care zboară în România
CCI CLUJ
Ziarulfaclia.ro: Seminar despre finanţarea nerambursabilă a IMM-urilor
CCIA DÂMBOVIŢA
Gazetadambovitei.ro,

preluată

de

Stirimuntenia24.ro,

Ziarelive.ro:

Programul Operațional Competitivitate suţine programe de Cercetare
Inovare
CCI SUCEAVA
Radioimpactfm.ro, preluată de Vivafm.ro: Camera de Comerţ şi Industrie
Suceava pregătește conferinţa Afaceri.RO

AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: Producătorii de lapte solicită Guvernului o subvenție de 50
de bani pe litru pentru a depăși criza în care se află
ENERGIE
Economica.net: Hidroelectrica a câştigat procesele cu Energy Holding şi
EFT
Agerpres.ro: Consumatorul trebuie să fie în centrul noii strategii
energetice (secretar de stat)
GUVERN
Bursa.ro: MINISTRUL TRANSPORTURILOR: "Dezaprob lipsa de interes şi
responsabilitate a lui Christian Heinzmann cu privire la activitatea
Tarom"
Bursa.ro: TREI PRODUSE ROMÂNEŞTI, PROTEJATE LA NIVELUL
UNIUNII EUROPENE - Irimescu: "Noi avem trei produse protejate, alte
state UE au sute"
Bursa.ro: MINISTRUL ENERGIEI: "Am învăţat o lecţie dificilă din modul
cum am dezvoltat sectorul eolian şi fotovoltaic"
Zf.ro: Premierul României, Dacian Cioloş: Alerta italienilor referitoare la
produsele româneşti a fost greşită, am cerut clarificări.
Zf.ro: Premierul Dacian Cioloş, despre greva din sănătate: Nu ne
permitem să dezechilibrăm situaţia bugetară
Economica.net: Cioloş: Alerta CE nu vizează toată producţia românească
de brânză, ci doar produsele Lactate Brădet
Economica.net: Cioloş: Legea dării în plată trebuie să vizeze într-adevăr
cazurile sociale. E importantă stabilitatea sistemului bancar

Zf.ro: Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu: România va avea cea mai
mare subvenţie pe cap de bovină din Uniunea Europeană
Capital.ro: Ministrul Energiei: Nu există nicio soluţie politică pentru
Complexul Energetic Hunedoara
Agerpres.ro: Grigorescu: Discuția cu Comisia Europeană pentru ajutorul
de stat la Complexul Energetic Hunedoara este de lungă durată
Economica.net: Fondul de rezervă bugetară a fost majorat de aproape 15
ori în 2014. Unde au fost direcţionaţi cei mai mulţi bani
Economica.net: Cioloş: Nu îmi doresc ca pământul să fie vândut
străinilor. Dacă îl pierdeţi, greu poate fi obţinut înapoi
INVESTIŢII
Bursa.ro: Sherwin Williams a achiziţionat Valspar într-o tranzacţie
evaluată la aproximativ 9,3 miliarde de dolari
Bursa.ro: Daniela Nemoianu, AmCham: "Remarcăm o uşoară creştere a
fluxului de investiţii"
Zf.ro: Generali România a încheiat 2015 cu prime brute subscrise în
creştere cu 5%
Capital.ro: Semnal de alarmă pe calea ferată
Capital.ro: Negocieri între magnaţi: AFI Cotroceni ar putea fi cumpărat de
moştenitoarea celei mai bogate familii israeliene
Agerpres.ro: Starwood a acceptat o ofertă îmbunătățită de preluare în
valoare de 13,6 miliarde de dolari făcută de Marriott
IT

Hotnews.ro: Cum vrea statul sa previna infectarea PC-urilor prefecturilor
cu virusi care cer bani pentru decriptarea fisierelor: Un sistem de
securitate IT in valoare de 9,2 milioane lei
Economica.net: Apple va lansa un iPhone mai mic şi mai ieftin pentru a
contracara scăderea vânzărilor de telefoane
Zf.ro: Americanii de la Cisco vor investi 100 de milioane de dolari pentru
ca satele din India să aibă acces la internet
Zf.ro: Uber a plasat o comandă de 100.000 de modele Mercedes S-Class
către Daimler
Zf.ro: Retailerul online Alibaba a avut vânzări de 463 de miliarde de dolari
anul trecut
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: BCE cere guvernelor să-şi redirecţioneze cheltuielile
spre investiţii, cercetare şi educaţie
Agerpres.ro: Crăciunescu: Ministrul Mediului a folosit toate pârghiile
pentru a lovi în Romsilva, pentru destabilizare; Regia nu a blocat piața
lemnului
Economica.net:

Întârzierea

transpunerii

Directivei

17

duce

la

imposibilitatea conversiei creditelor în condiţii avantajoase - Birchall
Capital.ro: Western Union se extinde în Cuba
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: BCE poate să reducă din nou dobânzile
Bursa.ro: BCE îndeamnă "Banco Popolare" şi "Banca Popolare di
Milano" să fuzioneze
Zf.ro: BNR va fi autoritate de rezoluţie dacă o bancă va avea probleme

Economica.net: Erste: BNR ar putea majora dobânda cheie la sfârşitul lui
2016
Economica.net: Directiva europeană privind creditele ipotecare a intrat în
vigoare
Zf.ro: Topul celor mai mari cinci bănci după active în 2015. Anul trecut
administrau active de aproximativ 218 mld. lei, reprezentând aproape
60% din total
TURISM
Zf.ro: Agenţia Paralela 45 estimează pentru acest an afaceri de 50
milioane euro

