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CCI BUCUREŞTI
Bucurestifm.ro: La „Intâlniri Capitale” invitat Sorin Dimitriu, presedintele
Camerei de Comerț și Industrie București
CCINA CONSTANŢA
Afaceri.ro: Oportunitati si informatii pentru intreprinzatori si companiile
regionale
CCIA DÂMBOVIŢA
Mditv.ro: OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE
CCI DOLJ
Saptamana.net: Turismul din Vâlcea, promovat cu succes la prima ediţie
a Târgului de Turism al Olteniei
CCIA TIMIŞ
Debanat.ro, preluată de Ziaretimisoara.ro, Ziarelive.ro, Actualitati.net:
CCIAT face cursuri pentru inspectori în domeniul securitatii si sanatatii in
munca

CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro, preluată de Ziarelive.ro: Tinerii vasluieni abandonează
şi studiile, şi pregătirea profesională: Piaţa muncii se prăbuşeşte
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Producătorii din industria laptelui cer adoptarea unui preţ minim
garantat
Zf.ro: Expur rămâne la peste un miliard de lei, deşi vânzările au scăzut cu
3%
Economica.net: Oierii români sunt campionii Europei: Au contribuit cel
mai mult la creşterea producţiei de carne. Preţurile scad
Capital.ro: Negriţou, despre fondurile mutuale din agricultură: Singurul
obiectiv atunci a fost ca să se ia subvenţiile de la Bruxelles
Capital.ro: Ne mor fermele de vaci! Cine câștigă nesimțit din prețul
laptelui la raft?
Agerpres.ro: Vâlcea: Fermă avicolă cu peste 50.000 de păsări, realizată
cu fonduri europene, în Voicești
ENERGIE
Zf.ro: Hidroelectrica a câştigat procesele cu Energy Holding şi EFT AG
Zf.ro: Neil Morgan, director Petrom: Integrarea noastră este esenţială.
Avem un buget de 700-800 mil. € în 2016, aşa că gândim pe termen lung
Zf.ro: Proprietarii mallului AFI Palace Cotroceni atacă piaţa energiei
Economica.net: Decapitalizarea şi insolvenţa CE Hunedoara au fost
planificate încă de la înfiinţarea companiei - raport
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condiţiilor de pe piaţă pentru vânzare unor active de 15 mld. euro”
FISCALITATE
Hotnews.ro: Chemam sau nu evaluatorul? Cum ne calculam impozitul pe
locuinta (analiza)
Hotnews.ro: Hotararea care ar trebui sa clarifice modul in care calculam
impozitul pe locuinta a fost publicata in Monitorul Oficial. Din pacate,
clarificarile continua sa lase loc interpretarilor
GUVERN
Zf.ro: Ministerul a împrumutat un miliard de lei pe un an la un cost în
creştere: 0,68% pe an
Zf.ro: Guvernul a lansat, la Ciugud, Pachetul de măsuri pentru
dezvoltarea clasei de mijloc la sate
Economica.net: Cioloş: Nu putem închide frontiera să nu mai vină
produse din afară, dar ne putem educa consumatorii
Economica.net:
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de
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legislaţie

care

să

consfinţească rolul fermierului din fermă familială ca antreprenor
Agerpres.ro: Irimescu: Plățile directe pe suprafață, din 8 aprile, iar cele
pentru animale, la sfârșitul lunii mai
Agerpres.ro: Guvernul a lansat Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea
clasei de mijloc la sate
INVESTIŢII
Zf.ro: Alin Burcea a luat 1 mil. euro de la Banca Transilvania pentru a
finaliza un proiect imobiliar din Snagov

Zf.ro: Vast Resources investeşte în dublarea capacităţii de producţie a
minei de la Mănăila, Suceava
Zf.ro: Fondul de investiţii suveran al Norvegiei şi cea mai mare bancă din
Danemarca, printre cei mai mari investitori instituţionali la Conpet
Ploieşti
Zf.ro: Artizanul expansiunii Zara a fost recrutat de Iulian Dascălu, regele
mallurilor, pentru proiectul de 220 mil. euro din Timişoara
Zf.ro: Austriecii de la Greiner aşteaptă 40 mil. euro din afaceri cu
ambalaje
Zf.ro: Americanii de la Ford mai aduc 200 mil. euro la Craiova pentru a
produce din 2017 noul SUV Ecosport
Capital.ro: Acţiunile companiilor aeriene europene şi ale lanţurilor
hoteliere scad semnificativ, în urma exploziilor din Bruxelles
Bursa.ro: Surse: Euronext ar putea fi interesată de Borsa Italiana
IT
Zf.ro: World Class a investit 150.000 € într-o platformă online pentru
individualizarea antrenamentelor
Zf.ro: Inginerii şi IT-iştii rămân cei mai căutaţi candidaţi pentru angajatorii
români
Zf.ro: Compania care administrează elefant.ro şi-a schimbat numele şi
forma juridică
Zf.ro: Numărul românilor care achită online mâncarea comandată pe
internet, în creştere cu 10%
Economica.net: Dezvoltatorii Java, cel mai bine plătiţi programatori.
Câştigă între 1300 euro şi 1750 euro pe lună

Agerpres.ro: ZenithOptimedia: publicitatea pe Internet o va devansa pe
cea pe TV până în 2017
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Creşte îngrijorarea că România nu va putea respecta deficitul
bugetar
Economica.net: BCE cere Germaniei să se împrumute mai mult pentru a
sprijini creşterea zonei euro
Economica.net: Senatul respinge OUG care amâna intrarea în vigoare a
Legii privind insolvenţa persoanelor fizice
Agerpres.ro: Directiva europeană privind creditele ipotecare a intrat în
vigoare
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Video ZF Live. Vasile Humă, client al unei bănci, cu credit în CHF:
Comisionul de administrare este o dobândă mascată
Zf.ro: Urmează etapa finală. Darea în plată poate intra mâine pe ordinea
de zi a Camerei Deputaţilor
Zf.ro: Cum va salva BNR băncile cu probleme
Zf.ro: Într-un top al capitalelor din estul Europei, bucureştenii rămân cu
cei mai puţini bani în mână după ce-şi plătesc chiria
Zf.ro: Şeful Raiffeisen International, de la Viena, câştigă aproape 2
milioane de euro pe an
Zf.ro: BCE încearcă să rezolve problema împrumuturilor neperformante
pentru a stimula băncile să acorde noi credite
Capital.ro: Care sunt cele mai ieftine credite ipotecare

Bursa.ro: DEZBATERE A MEDIULUI ACADEMIC PE LEGEA DĂRII ÎN
PLATĂ - Bogdan Glăvan: "BNR şi Guvernul operează în cârdăşie cu
sistemul bancar"
Bursa.ro: Preşedintele Asociaţiei Băncilor Greceşti exclude posibilitatea
reducerii valorii depozitelor bancare şi o nouă recapitalizare
TELECOM
Economica.net: STS a dat contracte de 218 milioane de euro în perioada
2007-2015. Cine a primit cei mai mulţi bani
Zf.ro: Parteneriat între Germanos şi PayPoint pentru plăţile facturilor la
utilităţi şi servicii
Zf.ro: Orange şi-a dublat numărul dispozitivelor 4G vândute în
„magazinul inteligent” de la Cluj-Napoca
TURISM
Economica.net: Gabriel Stoe a fost numit director general interimar şi
accountable manager al Tarom, în locul lui Christian Heinzmann
Economica.net: Tarom a plătit despăgubiri de 1 milion de dolari din
cauza curselor anulate sau întârziate în ultimii 2 ani - raport
Agerpres.ro: WTTC: Turismul a contribuit cu 7.200 de miliarde de dolari
la economia mondială
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CCI BUCUREȘTI
Business.adviser.ro: Acord de colaborare intre CCIB si CCI Sfax
Business-point.ro: Dezvoltarea relatiilor romano-chineze, pe agenda
CCIB
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Mișu Negriţoiu: La un fond mutual stabileşti ce acoperi, iar
contribuţia nu se mai returnează

ENERGIE
Capital.ro: Morgan Stanley ar putea intermedia vânzarea diviziei OMV din
Turcia
Economica.net: Am scăpat de ruşi: Populaţia şi termocentralele nu vor
mai consuma gaze de import în următorul an
FISCALITATE
Economica.net: Dumitru (Consiliul Fiscal): Anul 2015 ne-a dat şansa
ieşirii din prociclicitate, dar am ratat-o
GUVERN
Bursa.ro: AURA RĂDUCU (MFE): "Rata absorbţiei fondurilor europene
poate creşte cu 5 puncte procentuale dacă se aprobă proiectele
retrospective"
INVESTIȚII
Economica.net: România este pe ultimul loc în indexul inovării la nivelul
Uniunii Europene
Capital.ro: CEO-ul Ford Europa: Fabrica din Craiova are un viitor
puternic în sistemul de producţie Ford

Agerpres.ro: ANAR: România a finalizat Planul de Management al
Riscului la Inundații; raportarea către CE s-a făcut la termen
Zf.ro: Markit fuzionează cu IHS într-o tranzacţie de 13 mld. $
Zf.ro: CEO-ul NEPI deţine acţiuni de 34 mil. lei pe Bursa de la Bucureşti.
Cât au ceilalţi acţionari
Hotnews.ro: Exploziile din Bruxelles au depreciat euro in fata dolarului si
a yenului japonez. Cu un sfert de ora inainte ca BNR sa afiseze cursul
mediu, leul se tranzactiona la un curs de 4.47/euro
Capital.ro: Daimler va investi alte 250 mil. euro în uzina sa din Ungaria
Capital.ro: Efectul Bruxelles: Acţiunile scad, aurul şi obligaţiunile cresc
Zf.ro: Reţeaua Regina Maria preia Ponderas Hospital
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Marile magazine obligate să notifice la Consiliul
Concurenţei preţurile de vânzare a produselor - proiect
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Bundesbank avertizează cu privire la inegalitatea în creştere din
Germania
Bursa.ro: BRD a realizat în 2015 operaţiuni de factoring de 920 milioane
de euro
Zf.ro: UniCredit Bank: În timp ce legea dării în plată ar putea conduce la
o înăsprire a condiţiilor financiare, efectul asupra creditelor în derulare ar
putea fi mai mic decât cel estimat
TELECOM
Economica.net: Senatul a adoptat un proiect de lege care poate lăsa
Bucureştiul fără semnal la mobil
Hotnews.ro: Clientii Digi Mobil vor fi taxati pentru folosirea internetului
mobil in reteaua Vodafone, incepand cu 1 aprilie 2016

TURISM
Zf.ro: Experţii în turism îi sfătuiesc pe români să îşi anuleze vizitele la
Bruxelles
Zf.ro: Berlin, Istanbul şi Budapesta, destinaţiile preferate de români
pentru city break-uri

