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Gazeta-afacerilor.ro: Informare Camera de Comert si
Industrie a României cu privire la Proiectele de proceduri
de implementare pentru programe dedicate IMM-urilor
CCIA ARAD
Newsar.ro: „A(R)picultura” – Eveniment dedicat sectorului
apicol la Expo Arad
CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Timponline.ro: Noutăți din domeniul fiscal cu aplicabilitate
începând cu 2016, seminar la AJFP
CCINA CONSTANŢA
Ziuaconstanta.ro, preluat de Ziuanews.ro, Realitatea.net:
CCINA Constanta organizeaza un eveniment cu traditie
pentru zona Dobrogea, ajuns la editia 66
Infopress.tv, Ziuanews.ro, Ziare.com, Realitatea.net: Agenţi
economici din Perugia, în vizită la CCINA Constanţa
CCI HUNEDOARA
Gazetadedimineata.ro: Cu un nou preşedinte. Oamenii de
afaceri

din

Petroşani

cer

instituţiilor

lămurească ignorarea dezvoltării judeţului
CCI NEAMŢ

1

judeţene

să

Mesagerulneamt.ro: Învățământul profesional și Camera de
Comerț și Industrie Neamț
Ziarulceahlaul.ro:

Starea

jalnică

a

căilor

de

acces,

principalul necaz al turismului nemțean
Mesagerulneamt.ro: Mihai Apopii: ”Nu cred că oamenii de
afaceri mai pot fi ignorați”
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro, Ziare.com: Masa rotunda pe teme de
mediu la Ploiesti
CCI TIMIŞ
Oradetimis.ro: Legislaţia muncii, sănătatea și securitatea în
muncă în 2016, în dezbatere la CCIAT
AGRICULTURĂ
Zf.ro: România are peste 500 de produse tradiţionale. Ce
fac producătorii pentru "ştampilă"
Economica.net: Adevărul din cutia de lapte. Ce se întâmplă
cu alimentul înainte de a ajunge pe rafturile magazinelor
Bursa.ro:

"Salamul

de

Sibiu",

produs

de

Indicaţie

Geografică Protejată
Agerpres.ro: MADR: Aproape 9.000 de tone de miere au
fost exportate în primele 10 luni din 2015; scădere cu 5%
față de 2014
Capital.ro: Fermierii pot testa calitatea produselor proprii la
Universitatea de Ştiinţe Agronomice
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ENERGIE
Zf.ro: Câţi bani a plătit la stat în 2015 Petrom, cel mai mare
contribuabil
Zf.ro:

Sebastian

Tcaciuc,

administrator

şi

al

Nuclearelectrica, a fost numit provizoriu în boardul Romgaz
Zf.ro: Cinci ani. 7 miniştri. Trei listări şi o insolvenţă. Chiar
nu se poate mai mult?
Zf.ro: Aflat sub control judiciar al DNA, Ionel Bucur,
suspendat de la conducerea CNE Cernavodă
Economica.net: Iranul trimite ţiţei către Lukoil prin portul
Constanţa
Economica.net: Petrom a dat mai mulţi bani statului român
în 2015, an cu pierdere, decât în 2014, an cu profit de 500
de mil. de euro
Economica.net: Alegeri la ANRE. Cine sunt cei 14 care se
bat pentru 6.000 de euro lunar şi au pe mână o piaţă de 30
mld. euro
Bursa.ro:

TRANSELECTRICA

ACUZĂ:

"Consiliul

de

Administraţie al Smart SA a decis, în mod nelegal,
acordarea a 500.000 euro către Smart Tanzania Company"
Bursa.ro: ELECTROMAGNETICA SE DELIMITEAZĂ DE
"BĂIEŢII DEŞTEPŢI" DIN ENERGIE - Eugen Scheuşan:
"Contractul nostru diferă faţă de altele, având clauze
favorabile Hidroelectrica"
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Capital.ro: Petrolul ieftin îi bagă în corzi pe giganţi
Zf.ro: Kinga Daradics, country chairman MOL România:
2015 a fost primul an când a existat o tendinţă de revenire
pe piaţa energetică
Zf.ro:

Vasile

încurajate

Iuga,

partener

investiţiile

PwC

pentru

România:

menţinerea

Trebuie

securităţii

energetice şi pentru creşterea producţiei
FISCALITATE
Bursa.ro:

ANAF DESPRE DOSARUL PREŢURILOR DE

TRANSFER: "Pierderea fiscală a fost diminuată cu 334
milioane de lei, în cadrul inspecţiilor fiscale finalizate în
2015"
Bursa.ro: FMI: Statele din Golf pot face ajustările fiscale
necesare pentru a face faţă declinului preţului ţiţeiului
Hotnews.ro: ANAF a publicat modelul si instructiunile de
completare

pentru

unele

declaratii

privind

inregistrarea/anularea in scopuri de TVA. Vezi in text, cine,
cand si unde se depun acestea
GUVERN
Zf.ro: România a împrumutat de pe pieţele externe 1,25
mld. euro, prin vânzarea de eurobonduri pe 10 şi 20 de ani
Bursa.ro: MINISTRUL ENERGIEI: "Singura soluţie pentru
salvarea Complexului Energetic Oltenia
devalizării companiei"
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este oprirea

Agerpres.ro: Ministrul Energiei: A venit timpul pentru o
schimbare radicală la Complexul Energetic Oltenia
Agerpres.ro: Ministerul Economiei: Numărul mediu de
angajați la operatorii economici din industria de apărare va
fi în 2016 de maximum 1.368 persoane (proiect)
Agerpres.ro: Ministerul Energiei a elaborat un plan de
acțiune pentru a repune companiile energetice pe drumul
corect
Agerpres.ro: MFE a inițiat selectarea de proiecte strategice
din IT&C pentru acordarea de asistență retroactivă prin
POSCCE
Hotnews.ro: Romania a selectat achizitii IT de 200 de
milioane de euro facute de institutii si vrea sa le deconteze
de la Comisia Europeana
INVESTIȚII
Zf.ro: Horaţiu Ţepeş vrea să ducă Bilka la 100 mil. euro
până în 2020. „Încheiem etapa de expansiune pentru
rezidenţial, după care mergem pe industrial.“
Zf.ro: Cine sunt miliardarii lumii care au pus România pe
harta lor de investiţii. Căderea comunismului a deschis o
piaţă anuală de zeci de miliarde de euro
Zf.ro: Şeful SIF Banat-Crişana: Intenţionăm să extindem
investiţiile în agricultură

5

Zf.ro: Fondul imobiliar NEPI propune dividende sau acţiuni
noi de 51 milioane de euro
Zf.ro: Mallul Armonia din Brăila stă de patru ani la vânzare
Zf.ro: Tymbark a terminat într-un an şi jumătate un proiect
în care a investit 6 mil. euro pentru care a luat ajutor de stat
Zf.ro: Dedeman este al patrulea cel mai mare jucător din
bricolaj în Europa Centrală şi de Est, o piaţă de 26 mld.
euro anual
Zf.ro: Ahmed Hassan şi Andreea Zoescu, Deloitte România:
Companiile din România sunt optimiste, se gândesc la
investiţii mari, evaluează proiecte. Mai puţin optimiste sunt
în privinţa forţei de muncă
Economica.net:

Calea

ferată

Vâlcele-Râmnicu

Vâlcea,

îngropată definitiv. Apare în Masterplan, dar nu primeşte
niciun ban până în 2020
Agerpres.ro: Investiții estimate la peste 150 milioane lei
pentru Administrația Canalelor Navigabile, în 2016
Hotnews.ro: Castigul e intodeauna legat de riscul asumat
Capital.ro: CA Immo a desemnat PORR Construct ca
antreprenor al turnurilor de birouri din zona Orhideea
Capital.ro: CN Administraţia Porturilor Maritime Constanţa
și-a propus investiţii de 98,148 mil. lei în 2016
Economica.net: Terenul din Bucureşti care se transformă
cu 160 de milioane de euro
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IT
Zf.ro: România a exportat servicii în 2015 de peste 16
miliarde de euro
Zf.ro: Google a mutat 10,7 mld. de euro în insulele Bermude
în 2014 prin intermediul subsidiarei din Olanda
Zf.ro: Vânzările de smartwatch-uri au depăşit pentru prima
oară livrările de ceasuri elveţiene
Zf.ro: Bilanţul ajutoarelor de stat „pentru IT&C“ pentru
2015: companiile au creat 4.174 de joburi din cele 5.149
asumate
Bursa.ro:

DEZBATERI

APRINSE

LA

MINISTERUL

COMUNICAŢIILOR -Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet
vrea schimbarea integrală a proiectului Legii securităţii
cibernetice
Bursa.ro:

RAPORT

CISCO

-

92%

dintre

directorii

companiilor admit că nu sunt siguri de punctele forte ale
securităţii IT
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Actualele pachete de ţigări dispar de pe
piaţă în trei luni. Cum vor arăta noile pachete
SISTEM BANCAR
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Zf.ro: Bank of Beirut încearcă să convingă BNR să-i dea
aprobarea pentru preluarea Marfin Bank
Zf.ro: Săptămână decisivă: Legea dării în plată se votează
în plenul Senatului şi apoi intră în discuţie la Camera
Deputaţilor
Zf.ro: Mandatele preşedintelui şi cele pentru patru membri
din boardul Alpha Bank expiră în primăvară
Zf.ro: Şeful băncii centrale portugheze este acuzat de
subminarea încrederii şi de amânarea excesivă a unor
decizii
Zf.ro: JPMorgan: Frica a luat locul lăcomiei pe pieţe
Zf.ro: Ironia politicii: la Senat, menţinerea programului
Prima Casă în forma actuală sau includerea lui în Legea
dării în plată a depins de votul lui „Miki Şpagă”. „Domnule,
nu înţelegi că nu contează votul meu pentru că Legea se
duce în Camera Deputaţilor?”
Zf.ro: Problema Băncii Naţionale nu este când se va retrage
Mugur Isărescu, ci când nu va mai fi domnul Adrian
Vasilescu
Economica.net: ANPC se judecă cu 11 bănci în 40 de
procese. Topul băncilor cu clauze abuzive
Economica.net: Dobânzi negative la credite: băncile taie
din marjele de profit ca să acopere indicii negativi
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Bursa.ro: "Credit Suisse", suspectată de spălare de bani şi
evaziune în Italia
Bursa.ro: Profitul net al HSBC a scăzut anul trecut cu 1,2%,
la 13,52 miliarde de dolari
Bursa.ro: Dobânzile overnight au stagnat
Bursa.ro: "Citigroup" renunţă la operaţiunile retail din
Brazilia, Argentina şi Columbia
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME - Temeri cu privire la
sectorul bancar European
Bursa.ro: ÎN TIMP CE CLIENŢII SE SUFOCĂ SUB POVARA
CREDITELOR - BNR anunţă profit de 1 miliard de euro
pentru sistemul bancar
Capital.ro: Banca Transilvania, Fondul Proprietatea și
Electrica, cele mai tranzacţionate pe bursă
Zf.ro: Restructurarea şi consolidarea sectorului bancar în
opt ani. Mai mult de o cincime dintre salariaţi şi un sfert din
sucursale au dispărut în criză, băncile ieşind amputate de
la „terapie intensivă“
Zf.ro: Iniţiatorul dării în plată consideră că programul Prima
casă nu este afectat de această lege, contrar opiniilor celor
mai mulţi bancheri şi analişti
TELECOM
Zf.ro: D-Link: Vedem potenţialul de creştere pe segmentele
business şi telecom în România. Vrem să creştem afacerile
cu 15% anul acesta
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Zf.ro: Mihai Struţeanu a revenit pe poziţia de director
comercial B2B în cadrul RCS, după ce a fost la Vodafone şi
UPC
Zf.ro: UPC confirmă externalizarea operaţiunilor de teren
către Huawei România. „Transferul va fi realizat în acest
an”
Zf.ro: Cartelele SIM vor fi înlocuite treptat cu cipuri care vor
facilita schimbarea companiei de telefonie
Economica.net: Orange: clienţii vor putea utiliza serviciile
digitale MasterPass pentru efectuarea de plăţi
TURISM
Mediafax: Regiunea din România de pe primul loc într-un
top al celor mai atractive locuri ce merită vizitate
CCINA CONSTANŢA
Radiosky.ro: CCINA vrea extinderea sediului Pavilionului
Expoziţional pentru a putea face faţă numărului mare de
firme participate la târguri
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Rentierii agricoli, chemaţi să-şi vizeze carnetele
ENERGIE
Zf.ro: Mihai Aniţei, director general Azomureş: Fără
industrie chimică, gazul din Marea Neagră se va duce afară
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Zf.ro: Neil Anthony Morgan, membru al directoratului OMV
Petrom: Sper că barilul de 100 de dolari nu va fi istorie
pentru următorii 5 ani
Zf.ro: Vasile Ciolpan, director Romgaz: Scăderea din zona
chimică se va menţine şi nu o vedem rezolvată
Zf.ro: Răzvan Nicolescu, executive lead advisor în cadrul
Deloitte: Până să ajungem noi să investim în Iran, s-ar
putea să investească Iranul în România
Economica.net: Rompetrol va deschide 15 noi benzinării în
România, în 2016
Capital.ro: Rompetrol: Parteneriatul cu chinezii de la CEFC
va fi benefic pentru economia României
Bursa.ro: HIDROELECTRICA: "Opoziţiile la deschiderea
procedurii insolvenţei s-au soluţionat definitiv după 1339
zile"
Zf.ro: Petru Ruşeţ, Siemens România: Siemens este foarte
aproape de momentul producerii de energie
Economica.net: Proiectul de explorare a gazelor din Marea
Neagră este printre puţinele care merg bine - Nicolescu,
Deloitte
Zf.ro:

Mihai

Iordache,

director

Microsoft

România:

Proiectele pilot din energie trebuie implementate în
practică
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Zf.ro: Mihnea Crăciun, deputy director BERD: Nu schimba
regulile jocului când partida încă se joacă. Din 2013
legislaţia a luat-o pe o pantă greu de anticipat, cu efecte
adverse
Zf.ro: Irina Moinescu, Ţuca Zbârcea&Asociaţii: Interesul
pentru cumpărarea de regenerabile a scăzut considerabil
din 2013
Zf.ro: Sebastian Enache, Monsson Group: Regenerabilele
sunt singurul mediu reglementat aflat în faliment
FISCALITATE
Zf.ro: ANAF rambursează în februarie TVA în valoare de
peste 1,5 miliarde lei
Economica.net: Şeful FMI recomandă statelor din Golful
Persic să înceapă să-şi taxeze cetăţenii
GUVERN
Economica.net: Ministrul Energiei: Discuţiile legate de
restructurarea CE Hunedoara sunt complicate
Economica.net: Cioloş despre regionalizare: Consiliile
judeţene ar putea dispărea. Judeţele s-ar putea contopi în
regiuni
Capital.ro: Dacian Cioloș vrea alt sistem de impozite şi taxe
locale, mai ales pentru impozitul pe proprietate
Mediafax.ro: Ministrul Energiei: În toamnă vom pune pe
masă Strategia energetică a României
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Mediafax.ro:
companiilor

Grigorescu:
energetice

Principala
de

stat

vulnerabilitate

ţine

de

cum

a

sunt

administrate
Capital.ro: MFP a împrumutat astăzi 800 de milioane de lei
de la bănci
Bursa.ro: MINISTRUL AURA RĂDUCU: "Avem proiecte de
infrastructură în valoare de 10 miliarde de euro"
INVESTIŢII
Capital.ro: Cora anunță investiții pe segmentul online
Capital.ro: Veniturile principalelor bănci de investiţii au
scăzut anul trecut cu 9%
Economica.net: Veniturile principalelor bănci de investiţii
din lume au scăzut anul trecut cu 9%
Bursa.ro: BILKA a încheiat anul cu o creștere a afacerilor
de 42% și investiții de 4 milioane de euro
Capital.ro: Cel mai mare mall din România se extinde
IT
Zf.ro: La World Mobile Congress din Barcelona vor fi
prezente şi 14 companii de pe piaţa din România
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Proiect lege: RCA se va putea plăti în rate
lunare. Decontarea directă, valabilă doar pentru avaria
maşinii
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Agerpres.ro: CNS Cartel ALFA solicită o întrevedere cu
premierul Dacian Cioloș pentru rezolvarea salarizării în
sistemul bugetar
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: CEC Bank lansează serviciul de Mobile Banking
Capital.ro: 453 de angajați ai HSBC au fost plătiți anul
trecut cu peste 1 milion de euro
Economica.net: Sumele refuzate de bănci la plată au scăzut
de peste trei ori în ultimele 12 luni, la 316 milioane de lei
Hotnews.ro: Ministerul Justitiei si CSM avizeaza negativ
proiectul legii darii in plata. Miercuri, proiectul s-ar putea
dezbate in plenul Senatului. Initiatorii sustin ca logica legii
e de partea lor
Bursa.ro: ANALISTUL FLORIN CÎŢU: "În 2016 singurii care
nu sunt protejati de creditori sunt persoanele fizice"
Hotnews.ro:

BNR,

despre

darea

in

plata:

Votul

parlamentarilor, pus la grea incercare
TELECOM
Agerpres.ro: Partenariat între Orange și Google pentru
dezvoltarea smartphone-urilor în Africa și Orientul Mijlociu
TURISM
Agerpres.ro: Peste 280 de firme din 15 țări își prezintă
oferta la ediția de primăvară a Târgului de Turism al
României
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