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CCI BUCUREŞTI
Business-adviser.ro:

Interes

pentru

dezvoltarea

colaborarii economice si comerciale romano-bosniace
CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro, preluat de Ziare.com: Curs de
formare a responsabililor de gestionarea deșeurilor, la CCI
Covasna
CCINA CONSTANŢA
Ziuaconstanta.ro: CCINA Constanţa dă startul Târgului
TINIMTEX, ajuns la ediţia cu numărul 66
Replicaonline.ro: Val de evenimente organizate de CCINA
Constanţa
Ziuanews.ro, Ziuaconstanta.ro: Ramanem in Asociatie?“:
Taxa de promovare a statiunii Mamaia, cheia intelegerii
dintre Decebal Fagadau si patronii de pe litoral?
Cugetliber.ro, Ctnews.ro: Pregătiţi portofelul! Se deschide
TINIMTEX, în Mamaia
Telegrafonline.ro: Târg de mărțișoare și cadouri alese, la
Maritimo
Telegrafonline.ro: Ce târguri au loc la Constanța în prima
parte a anului?

CCI NEAMŢ
B1.ro, preluat de Psnews.ro: Silviu Mănăstire dezvăluie
dedesubturile politicii din Neamț: Moștenirea lui Pinalti
murdărește toți liberalii
CCI TIMIŞ
Banatulazi.ro: Sute de firme din județ implicate în acțiunile
din aceste zile ale mediului de afaceri timișean!
Tion.ro, preluat de Realitatea.net: Saptamana plina de
evenimente, la Camera de Comert Timis
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Producţia record de cereale din 2014 rămâne un vis
îndepărtat şi în acest an
Economica.net: Programul Naţional Apicol 2017 - 2019 va fi
transmis Comisiei Europene pentru aprobare, în martie MADR
Capital.ro: CONFERINȚĂ CAPITAL - Anca Dragu: Pregătim
un program pentru agricultorii care doresc să se asocieze
Economica.net: Fermierii pot depune cererile unice de
plată începând cu 1 martie 2016
Economica.net: Programul "Primul tractor" începe în 2-3
luni. Toţi fermierii se pot înscrie
ENERGIE
Zf.ro: ZF Power Summit 2016: Energia, domeniu de 30 mld.
€, primeşte încă o promisiune de strategie până în toamnă

Zf.ro: Recesiunea din sectorul energiei din SUA s-a
propagat în patru state şi ameninţă alte trei. Dolarul
puternic agravează situaţia. „Dacă, oricare ar fi motivul,
consumul populaţiei se opreşte, problemele vor fi mari“
Zf.ro: ZF Power Summit 2016: Sectorul energetic are nevoie
de investiţii, dar şi de predictibilitate legislativă. Ministerul
promite că strategia va fi gata la toamnă
Economica.net: 1,1 milioane de lei a încasat Laurenţiu
Ciurel ca director al Complexului Energetic Oltenia. În
medie, 6.300 de euro pe luna
Zf.ro: IE: Revenirea preţului petrolului este puţin probabilă
pe termen scurt
Zf.ro: Volatilitatea din sectorul petrolier este simţită şi în
bucătăriile restaurantelor
Bursa.ro:

EXTINDEREA

CARIERELOR

DE

CĂRBUNE,

AMENINŢARE PENTRU SATELE DIN GORJ - Greenpeace:
"Este nevoie urgentă de negociere cu locuitorii, pentru
despăgubiri corecte"
Mediafax.ro: Administratorul judiciar al Hidroelectrica:
Companiile energetice de stat pierd anual zeci de milioane
de euro din cauza exporturilor
Mediafax.ro: Directorul Companiei Naţionale a Uraniului a
fost înlocuit din funcţie

Zf.ro: Remus Hirceagă, CEO Ţiriac Energy: Dacă oamenii
vor să facă cumpărături în retail sau la un mall, trebuie să
poată să şi alimenteze
Zf.ro: Gheorghe Ciubotaru, proprietar Electroalfa: Strategia
unei ţări pleacă de la strategia energetică
Zf.ro: Ştefan Gadola, vicepreşedinte executiv EnergoBit: Ne
gândim ca peste câţiva ani să facem un exit, pe bursă sau
către alt investitor strategic, dar nu prea curând
Zf.ro: Valeriu Binig, partener EY România: Companiile din
energie se aşteaptă să apară un comportament distructiv, o
idee inovatoare, pe care dacă o ratezi eşti pierdut
Economica.net:

Concurenţa

cere

o

aplicaţie

de

monitorizare a preţurilor din benzinării şi publicarea
analizelor de calitate a carburanţilor
FISCALITATE
Bursa.ro: CONSECINŢA SCHIMBĂRII STANDARDELOR DE
CONTABILITATE, LA CERINŢA ASF - FP nu datorează
impozit pe profit pentru 2015
Capital.ro: Comisia Europeană vine cu noi propuneri
pentru combaterea evaziunii fiscale
Economica.net: Lupta dintre fraţii Micula şi statul român se
înteţeşte la Bruxelles. Au chemat a treia oară în instanţă
Comisia Europeană
Economica.net: Finanţele încurajează înfiinţarea CAP-urilor

GUVERN
Economica.net:

Costescu:

Dacă

se

vor

respecta

procedurile, Autostrada Transilvania ar putea fi gata până
în 2020
Economica.net: Cioloş: Legea salarizării nu e finalizată.
Vreau un proiect care să ţină cont de posibilităţile bugetare
ale ţării
Zf.ro: Statul s-a împrumutat mai scump la licitaţia de ieri de
800 de milioane de lei
Mediafax.ro:

Ministrul

Transporturilor,

chestionat

de

deputaţi pe tema autostrăzii Transilvania
Agerpres.ro: Ministrul Finanțelor despre o nouă reducere a
CAS: Nu există bani în buget
Capital.ro: Ministrul Apărării: În România ar putea ajunge
aproape o mie de militari americani
Capital.ro: Costescu: În 30 de zile vom avea muncitori şi
utilaje pe şantierul Suplacu de Barcău-Borş
Zf.ro: Cioloş: Românii din diaspora trimit acasă 1,5 miliarde
de euro pe an, potenţialul - zeci de miliarde
INVESTIȚII
Zf.ro: Fond de 520 mil. euro: „Ne-am crescut expunerea pe
acţiunile româneşti“

Zf.ro: Mobila produsă în fabrica Lemet ajunge în 74 de
magazine. „Banii pe care i-am avut i-am investit în
producţie, în reţea“
Zf.ro: Cora vorbeşte despre reluarea expansiunii la trei ani
după ce a pus pe hold toate proiectele
Economica.net: Cele mai multe proiecte de investiţii
publice se află într-un stadiu avansat de realizare, de peste
75%
Economica.net: Fondurile suverane ar putea vinde acţiuni
în valoare de 404 miliarde de dolari în acest an
Bursa.ro: CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 12-19
FEBRUARIE - Aldea, Intercapital Invest: "Perspectiva unor
dividende bune a impulsionat cotaţiile Transelectrica şi
Romgaz"
Bursa.ro: TERRA MILENIUL III: "ONG-urile cer excluderea
din TTIP a unor privilegii legislative pentru investitorii
străini"
Agerpres.ro: România va achiziționa două radare avansate
de la Lockheed Martin
Zf.ro: NEPI şi Ovidiu Şandor încep a treia fază a proiectului
de birouri The Office din Cluj-Napoca
Zf.ro: Familia Pogonaru a luat 25 mil. euro de la Raiffeisen
pentru construcţia mallului Veranda din zona Obor
Zf.ro: Şeful Compa Sibiu: Rezolvaţi infrastructura! Piaţa e
pregătită pentru un nou constructor de maşini

IT
Zf.ro: Grupul britanic SCC vrea să îşi dubleze numărul de
angajaţi din România, la 2.000 în următorii trei ani
Zf.ro: Bittnet şi-a multiplicat de cinci ori profitul anul trecut.
Conducerea va propune o majorare de capital cu acţiuni
gratuite
Hotnews.ro: Mark Zuckerberg sustine Apple in scandalul
cu FBI: Credem in criptare. Este o unealta importanta
Zf.ro: Lupta celor mai mari titani din America privind datele
personale. Google şi Apple sunt împotriva FBI, în timp ce
Bill Gates de la Microsoft spune că ar trebui sa coopereze
cu autorităţile
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Se introduce franşiza în preţul poliţei RCA.
Normele metodologice vor stabili cât va fi
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Viceguvernator al BNR: Dacă acum cineva strânge
avansul la Prima casă într-un an, în viitor îl va strânge în
opt ani
Zf.ro: Restructurările au permis bancherilor o creştere
salarială de 30% din 2009 încoace
Zf.ro: Ionuţ Lupu,Honda Trading: Legea dării în plată ajută
dealerii auto. Băncile se uită la credite pentru maşini

Zf.ro: Solvabilitatea mare arată că băncile pot să intensifice
creditarea
Zf.ro: Cum arată acum structura oficială a acţionariatului
băncii Carpatica: Nextebank are 55%, iar Carabulea a
rămas cu 18%
Zf.ro: În pofida pierderilor, salariul bancherilor a crescut cu
30%, în ritm cu salariul mediu
Zf.ro: Cu 810 clienţi şi o valoare medie a portofoliului de
500.000 de euro, divizia de private banking de la UniCredit
gestionează active de 417 mil. euro
Zf.ro: Gura de oxigen mult aşteptată de economie: sumele
refuzate la plată încep 2016 la cel mai scăzut nivel din
ultimele 12 luni
Zf.ro: Directorul general pentru Europa Centrală şi de Est al
Deutsche Bank ajunge mâine în România
Zf.ro: Cota de piaţă a grecilor a alunecat anul trecut la
10,6%, în timp ce băncile cu capital românesc au ajuns
„temporar“ la 22,6%
Economica.net: Mâine se votează în Senat legea dării în
plată. După respingerile ANPC, avizul CSM a luat prea
târziu apărarea bancherilor

Hotnews.ro: Cei 200.000 de romani din UK trimit mai putini
lei in tara din cauza devalorizarii lirei. De ce cade moneda
Marii Britanii si cat ar mai putea dura deprecierea?
Bursa.ro: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI CSM S-AU EXPRIMAT
PE TEXTUL LEGII, LA SOLICITAREA SENATULUI - Zamfir:
"Senatorii întârzie din nou aprobarea Legii dării în plată"
Bursa.ro: DUPĂ CE INSTANŢA A DISPUS ELIMINAREA
CLAUZELOR ABUZIVE DIN CONTRACTELE SIMILARE ALE
BĂNCII - Debitorii cer ANPC să aplice sentinţa dată în
procesul colectiv cu OTP Bank
Bursa.ro: Austria ameninţă stabilitatea financiară a Europei
Capital.ro: Să fim atenți la direcția EURUSD
Zf.ro: Creditarea înregistrează un plus anual de 2,8%, mai
lent faţă de decembrie 2015. Depozitele populaţiei, tot pe
un trend ascendent: 8,8% într-un an
Zf.ro: Soldul creditelor pentru firme şi populaţie a scăzut în
ianuarie cu 0,7% faţă de decembrie
TELECOM
Zf.ro: Claudia Nemat, Deutsche Telekom: Până la finele
anului vrem să avem 2 milioane de gospodării acoperite de
reţeaua de fibră optică în România
Zf.ro: Aproape 180 de studenţi pot face stagiul de practică
la Orange anul acesta

Economica.net: Orange ar putea prelua Bouygues în
următoarele săptămâni
TURISM
Zf.ro: Bulgaria, Turcia şi Grecia, cele mai cerute destinaţii
externe de vară. Pe litoral sunt căutate Mamaia, Venus şi
Eforie
Economica.net: Atenţionare de călătorie Grecia: 3 vămi
blocate la graniţa cu Macedonia, una - la cea cu Albania
Bursa.ro: SUTE DE DESTINAŢII AUTOHTONE, EUROPENE
SAU EXOTICE, LA TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI Burcea, ANAT: "Promovare puternică pentru Turcia şi oferte
la jumătate de preţ, în urma atentatelor teroriste"
Agerpres.ro: Turcia, principala destinație externă pentru
români în 2016; creșteri cu 10% a cererilor pentru Grecia,
Croația și Muntenegru
AGRICULTURĂ
Capital.ro: CONFERINȚĂ CAPITAL - Mihaela Popa(CEC
Bank): Cele mai multe credite din agricultură au fost
acordate pentru subvenții

Capital.ro: CONFERINȚĂ CAPITAL: George Stanson, Case
IH & Steyer Balkans: Utilajele vechi poluează aerul și
compactează solul
Capital.ro: CONFERINȚĂ CAPITAL - Laurențiu Baciu,
președinte LAPAR: Mulți angajați APIA sau AFIR nu au în
nimic în comun cu agricultura
Capital.ro: CONFERINȚĂ CAPITAL: Emil Dumitru, Pro Agro:
Cultivarea de OMG ar trebui să fie o prioritate pentru
România
ENERGIE
Agerpres.ro: Stab (GDF Suez): România nu are nevoie de
centrale mari, precum reactoarele 3 și 4 sau hidrocentrala
Tarnița
Mediafax.ro: Remus Borza: Toţii indicatorii Complexului
Energetic Oltenia anticipează insolvenţa
Zf.ro: Corneliu Bodea, Adrem Invest: Producătorii de petrol
simt avansul pe care energia regenerabilă l-a luat şi au
început o cursă pentru a-şi vinde resursa
Zf.ro: Cristian Secoşan, Romelectro: Vorbim de smart grid
şi smart home în România, dar avem o problemă gravă cu
starea reţelelor

Zf.ro: Florentina Totth, Schneider Electric România: Pe
piaţa locală, există peste 400 de automobile electrice şi
hibride
Hotnews.ro: Cum a ajuns controversatul Constantin Iacov
sa finanteze ilegal o firma din Tanzania, cu banii SMART
SA, filiala a Transelectrica
Zf.ro: Daniela Lulache, Nuclearelectrica: Lăsaţi producătorii
de energie să vândă la export, dacă vrem să avem jucători
regionali
Zf.ro: Niculae Havrileţ, ANRE: ANRE a avut o poziţie în
privinţa exportului de energie, nu o reglementare
Zf.ro: Răzvan Purdilă, Transelectrica: Avem nevoie de
producători români puternici şi pe piaţa internă şi la export.
Zf.ro: Remus Borza, Hidroelectrica: În aprilie, inaugurăm
centrala de la Bretea
Zf.ro: Radu Pop, Complexul Energetic Oltenia: Compania
este într-o situaţie financiară stabilă, nu există datorii
restante, nici la bănci, nici la stat
Economica.net: Shell caută petrol şi gaze în apele
teritoriale ale Bulgariei
Economica.net: Cel mai mare parc de turbine eoliene din
Europa va fi construit în Norvegia
GUVERN

Agerpres.ro: Irimescu: România a dezangajat 940 de
milioane de euro din bani europeni; e o mare pierdere
pentru mediul rural
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii: Cercetarea agricolă are
nevoie urgentă de restructurare; practic, este în colaps
Bursa.ro: MINISTRUL ENERGIEI: "Singura cale de a salva
CE Hunedoara este munca şi seriozitatea"
Capital.ro: CONFERINŢĂ CAPITAL Achim Irimescu, despre
organismele modificate genetic: Decizia este la latitudinea
fiecărui stat membru
Agerpres.ro: Irimescu: Funcționarul român dă cu banul
atunci când trebuie să ia decizii și, de cele mai multe ori,
greșește
Agerpres.ro: Irimescu: Funcționarul român dă cu banul
atunci când trebuie să ia decizii și, de cele mai multe ori,
greșește
INVESTIŢII
Zf.ro: Românii de la Forte au demarat construcţia
proiectului de birouri The Bridge în valoare de 100 mil.
euro. Discuţiile cu BCR pentru închiriere continuă
Capital.ro: Băncile sunt interesate să finanţeze proiecte de
clădiri de birouri bine poziţionate în piaţă

Economica.net: Thyssenkrupp va construi o nouă uzină de
componente auto în Ungaria
Capital.ro: Transportatorii de mărfuri: venituri în creştere,
profituri insuficiente
IT
Capital.ro: Samsung încheie parteneriate cu lideri din
industrie pentru o soluție auto inovatoare
Ziare.com: Ce fac romanii la evenimentul IT al momentului:
Varf de gama Allview la Barcelona
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Sondaj: 80% din brokerii imobiliari consideră legea
dării în plată „un risc major” pentru piaţa imobiliară. „Va
scădea preţul imobilelor, dar vor creşte chiriile”
Hotnews.ro: Gheorghe Piperea: Citeva argumente de ordin
principial relative la necesitatea legii darii in plata si unele
critici

ale

"argumentelor"

de

ordin

emotional

ale

opozantilor acestei legi
Bursa.ro: GHEORGHE PIPEREA: "Din acest moment cred
că putem pune cruce Legii dării în plată"
Bursa.ro: MIRCEA COŞEA, UNPR: "Legea dării în plată este
necesară, însă trebuie rescrisă"

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Dobânda în funcţie de care se calculează nivelul unui
credit în lei scade la minimul istoric. De la începutul anului
şi până în prezent, Robor a scăzut cu 25%
TELECOM
Capital.ro: Un român consumă 167 MB, trimite 74 de SMSuri și vorbeşte 251 de minute pe lună
Hotnews.ro: Studiu GFK: Vanzarile bunurilor de folosinta
indelungata au crescut cu 13% pana la 2,3 miliarde de euro
in 2015/Doar piata foto a scazut in ultimul trimestru
Capital.ro: Progrese în tranziția către 5G

