CCI IAŞI
7est.ro, preluată de Ziare.com, Ziaruldeiasi.ro, Topiasi.ro, Ziarelive.ro,
Ziare-pe-net, Ultimele-stiri.eu, Actualitati.net: Aeroportul Iaşi a făcut
primul pas în iniţierea clusterului de turism în capitala Moldovei
Ziaruldeiasi.ro,

preluată

de

Newspascani.com,

Realitatea.net,

Actualitati.net, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Camera de Comerţ
organizează un curs privind gestionarea deşeurilor
CCI SUCEAVA
Orasulsuceava.ro, preluată de Svnews.ro, Ziare.com, Newsme.ro: Agro
Expo Bucovina (2016)
CCIA TIMIŞ
Tion.ro, preluată de Pentrutimisoara.ro, Ziare.com, Stiritransilvania24.ro,
Ziarelive.ro, Diacaf.com, Ziar.com, Actualitati.net: Dezbatere pe tema
Legii antifumat, protectiei consumatorului si combaterii evaziunii fiscale
la Timisoara
Banatulazi.ro, preluată de Banatulmeu.ro, Gazetadinvest.ro, Radioiasi.ro,
Telem.ro: Siguranța alimentelor și protecția consumatorilor în atenția
mediului de afaceri din Timiș
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Mai poate fi salvată România rurală? Numărul de oi şi boi s-a
înjumătăţit în ultimii 25 de ani, numai populaţia ocupată cu agricultura a
rămas aceeaşi
Capital.ro: Mii de fermieri protestează în fața Parlamentului
ENERGIE
Zf.ro: Transgaz plăteşte dividende acţionarilor cu un randament de 7,9%
Zf.ro: Cătălin Dumitru, vicepreşedinte KMG Internaţional: Nu trebuie să
ne bucure scăderea preţurilor dintr-o anumită industrie
Economica.net: Un fond de investiţii al statului chinez negociază
cumpărarea parcului eolian al Petrom

Economica.net: Romgaz vrea să vândă 800.000 de MWh de gaze naturale
pe bursa OPCOM
Agerpres.ro: Prețul petrolului în scădere după atentatele de la Bruxelles
Agerpres.ro: Hunedoara: Sindicatul "Muntele" cere accesarea unei
subvenții pentru exploatările de huilă din Valea Jiului
Ziare.com: Romania si energia nucleara: Ce se intampla cu reziduurile de
la reactoare? Care sunt costurile si riscurile?
FISCALITATE
Zf.ro: Ajustarea TVA ca efect fiscal privind invalidarea codului de TVA,
urmare a depunerii formularului 088. Studiu de caz
GUVERN
Economica.net: România ar putea să atragă încă 464 milioane euro din
bugetul UE 2007-2013 prin 40 de proiecte retrospective
Agerpres.ro: Ministerul Fondurilor Europene lansează public modulul
'Depunere Cerere de finanțare' în MySMIS din 28 martie
INVESTIŢII
Zf.ro: Unde investesc fondurile de pensii banii de bătrâneţe ai românilor:
peste 60% din active s-au dus în titluri de stat. Pe bursă, doar 20%
Zf.ro: Premise bune pentru economie: sumele refuzate la plată au scăzut
de trei ori într-un an
Zf.ro: Dezvoltatorul Kaufland ridică o galerie comercială în Tulcea, iar un
nou hipermarket al reţelei va fi construit în Mangalia
Zf.ro: Legea bulinei roşii a dat peste cap activitatea proprietarilor de pe
Calea Victoriei, Unirii şi Magheru
Zf.ro: Albalact nu va plăti dividende acţionarilor, deşi anul trecut a făcut
profit
Zf.ro: România este a doua cea mai importantă piaţă din Europa de Est
pentru Stihl, după Polonia
Bursa.ro: Enel va investi 2,5 miliarde de euro pentruu dezvoltarea unei
reţele naţionale de fibră optică

Bursa.ro: Aro Palace vrea să investească 14 milioane de euro în ridicarea
gradului de confort al aripii vechi
Capital.ro: Constructorii nu mai pot miza pe preţul cel mai mic la
construcţia de autostrăzi
Economica.net: Kingfisher pierde cu Brico Depot în România: minus 9
milioane de lire sterline numai din activitatea comercială
IT
Zf.ro: Entersoft România ţinteşte afaceri de cel puţin 650.000 de euro
anul acesta
Zf.ro: Un softist în tehnologiile Apple câştigă cu 9% mai mult în Capitală
decât în provincie
Zf.ro: Managerii din domeniul IT primesc oferte salariale de până la 4.000
de euro net pe lună. „Se găsesc mai uşor manageri în IT decât
programatori“
Zf.ro: Lorand Pavai, fondator SiNE: Vrem să implementăm soluţia
noastră software de casă inteligentă în 4.000 de locuinţe anual
Zf.ro: Şeful Vodafone România: Traficul de date din reţeaua noastră se
dublează la fiecare 3 luni. Rata de penetrare a smartphone-urilor din
România este acum comparabilă cu cea din Occident
Zf.ro: Serhan Kiymaz este noul director pentru dezvoltare tehnologică a
platformei elefant.ro
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Europa vrea să schimbe eticheta produselor alimentare.
Vom şti din ce ţară provine fiecare ingredient
Economica.net: Dragnea: PSD respinge eliminarea plafonului în legea
dării în plată, zilele următoare vom afla mai multe informaţii
Economica.net: Încă o săptămână de amânare la legea dării în plată. PNL
vrea excluderea programului Prima Casă
Bursa.ro: SENATUL VREA ÎNAPOI LEGEA FALIMENTULUI PERSONAL Piperea: "Legea insolvenţei persoanelor fizice nu poate fi aplicată fără
norme"

Agerpres.ro: Erste: România ar putea avea cel mai rapid ritm de creștere
a economiei din CEE anul acesta
Agerpres.ro: Croitoru (BNR): Deficitul bugetar va depăși 3% în acest an
și 4% în 2017
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Este oficial: Comisia Juridică a stabilit data la care se va discuta
legea dării în plată. Epopeea dării în plată, pe ultima sută de metri
Zf.ro: Erste: Leul va fluctua în intervalul 4,4-4,6 lei în acest an. BNR va
continua să menţină volatilitatea sub control
Zf.ro: Raiffeisen majorează comisioanele aferente operaţiunilor la ATMurile din străinătate
Zf.ro: Operaţiunile de factoring ale BRD au ajuns la 920 mil. € în 2015, în
scădere faţă de 2014
Zf.ro: Şeful Société Générale de la Paris a încasat în 2015 o remuneraţie
de circa 3 milioane de euro
Zf.ro: Idea Bank a avut pierderi de aproape 37 milioane de lei în 2015, dar
şi-a majorat activele cu o treime
Zf.ro: Bancherii au cele mai mari bătăi de cap pe segmentul creditelor de
consum garantate. Rata de neperformanţă a crescut de 21 de ori din 2008
încoace
Economica.net: Credit Suisse va concedia 6.000 de angajaţi şi vrea
economii de 1,7 miliarde de franci elveţieni în 2016
Economica.net: Transferurile de bani sunt de două ori mai ieftine prin
firme independente şi portofel electronic decât prin bancă
Economica.net: UniCredit Bank: Efectul legii dării în plată asupra
creditelor în derulare ar putea fi mai mic decât cel estimat
Economica.net: Banca Naţională a Ungariei a redus în mod neaşteptat
dobânda cheie, pentru a susţine inflaţia
Economica.net: UniCredit: BNR ar trebui să amâne majorările dobânziicheie, chiar dacă ar putea îngusta coridorul

Bursa.ro: DEPUTAŢII JURIŞTI ÎNCEP DISCUŢIILE PE MARGINEA LEGII
INIŢIATĂ DE PIPEREA ŞI ZAMFIR - Cererea de reexaminare a Legii dării
în plată - pe masa Comisiei Juridice
Bursa.ro: FOSTUL MINISTRU DE FINANŢE SEBASTIAN VLĂDESCU
PROPUNE PENTRU DEBITORII CU PROBLEME: "Ştergerea unei părţi a
datoriei este soluţia, nu legea dării în plată"
Bursa.ro:

ÎMPRUMUTAŢII

ÎN

CHF

REACŢIONEAZĂ

LA

OPINIA

EXECUTIVULUI PE LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ: "Guvernul oferă băncilor
arme să continue abuzul asupra cetăţenilor"
Agerpres.ro: Valoarea depozitelor constituite în bănci a crescut, la limită,
în februarie; economiile în valută ale firmelor, în urcare cu 6,2%
Bursa.ro: CORESPONDENŢĂ DIN COPENHAGA - Kim Fournais, CEO
Saxo Bank: "Instituţiile financiare trebuie să se reinventeze"
Bursa.ro: BCE: "Provizioanele băncilor din zona euro sunt rezonabile"
Capital.ro: Depozitele bancare, între «bail-in» și garanția din partea
statului
Economica.net: Premieră: Românii au credite în lei mai mari decât în
valută, pentru prima dată în ultimii opt ani şi cinci luni
Zf.ro: Creditarea totală a avansat cu 2,4% în februarie 2016 faţă de
aceeaşi lună din 2015. Depozitele, plus 9,5%
Zf.ro: Analiză Fitch: Darea în plată ameninţă recuperarea sectorului
bancar românesc; Programul Prima casă ar putea dispărea
Zf.ro: Şi Organizaţia Salvaţi Copiii se opune legii dării în plată
TURISM
Economica.net: Paravion: Turiştii care au planificat zboruri la Bruxelles
în intervalul 22-31 martie le pot anula sau reprograma
Ziare.com: Strainii vin in Romania mai mult pentru afaceri decat de
placere
CCIR

Dcnews.ro,

preluată

de

Ziarelive.ro,

Infoziare.ro,

Diacaf.com,

Cronicavip.ro, Roportal.ro, Palo.ro: Andreea Paul, lansare în prezența
ministrului Finanţelor, Anca Dragu
CCIA ARAD
Specialarad.ro, preluată de Ghidularadean.ro, Newsar.ro, Ziar.com,
Livearad.ro, Actualitati-arad.ro: CCIA Arad organizează curs de „Auditor
intern al sistemului de management al calităţii”
CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Rasunetul.ro: Doamnele antreprenor din judeţ, invitate la un prânz de
lucru
CCINA CONSTANŢA
Plandeafacere.ro,

preluată

de

Managementul-proiectelor.ro,

Intreprinzatori.ro: Oportunitati si informatii pentru intreprinzatori si
companiile regionale
CCIA DÂMBOVIŢA
Gazetadambovitei.ro: Mâine, seminar de informare pentru oportunităţile
de finanţare europeană
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Fermierii din sectorul laptelui pot depune cerere pentru a primi
ajutor financiar temporal, cu sume cuprinse între 290 euro şi 2900 euro
per beneficiar
Capital.ro: Ministerul Agriculturii se împrumută pentru a plăti subvențiile
Agerpres.ro: 8 aprilie, termen limită pentru depunerea cererilor privind
ajutorul excepțional destinat fermierilor din sectorul laptelui

Economica.net: Protestul crescătorilor de animale, la final. O delegaţie a
protestatarilor, primită la Guvern
ENERGIE
Agerpres.ro: IEA: Discuțiile privind înghețarea producției de țiței nu au
un impact major asupra prețului
Agerpres.ro: INTERVIU Cristian Secoșan (Romelectro): Mixul energetic ar
trebui realizat prin mecanisme de piață, nu administrative
Zf.ro: Şeful OMV şi ministrul austriac de Finanţe merg în Rusia
Economica.net: ANRM va încasa 1,5 miliarde de lei din redevenţe în 2016,
cu 15% mai mult decât în 2015
Economica.net: Total este interesat de activităţile de explorare şi
producţie ale Engie
FISCALITATE
Agerpres.ro: Termenul pentru plata taxelor și a impozitelor locale,
prelungit până la 30 iunie
GUVERN
Hotnews.ro: Ministerul Comunicatiilor a afisat din greseala pe site ca a
platit 256.000 de lei luna trecuta catre Omnilogic pentru portalul
eRomania
Economica.net: Guvern: Ajutoare de urgenţă de peste 1,1 milioane de lei
pentru 272 de familii şi persoane singure
Agerpres.ro: Ministerul Agriculturii: 11 judeţe din România nu au niciun
produs tradiţional

Hotnews.ro: OUG aprobat de Guvern: Primariile se vor putea imprumuta
de la Trezorerie, in limita a 400 de milioane de lei, pentru finalizarea unor
proiecte din fonduri europene
INVESTIŢII
Zf.ro: Volatilitatea pieţelor de capital îi ţine pe investitori în expectativă:
Valoarea IPO-urilor la nivel global din primele trei luni ale anului la cel
mai redus nivel din ultimii şapte ani
Economica.net: CA Immo a găsit primul chiriaş pentru o suprafaţă de
20% din birourile la Pasajul Basarab
Economica.net: Soţia milionarului Comănescu mută magazinul Marina
Yachting din Mega Mall în Promenada
Economica.net: Volatilitatea este în creştere pe piaţa valutară - analiză
Saxo Bank
Capital.ro: Investitorii imobiliari aşteaptă rezultatele DNA pentru a veni în
România
Capital.ro: Document: Românii circulă pe o autostradă expirată de trei
ani
IT
Bursa.ro: Xerox România a semnat un parteneriat cu Infrasoft pentru a
oferi clienţilor soluţia Documenta DMS
Bursa.ro: Kaspersky Lab: Portalurile de clienți și sistemele de
autentificare a 38% dintre companiile internaționale, afectate de atacuri
DDoS, în 2015
LEGILAŢIE ECONOMICĂ

Capital.ro: Simona Man, la Conferinţa ThinkFood: Proiectul ”51%
produse româneşti în magazine” este curajos şi revoluţionar
Economica.net: Se schimbă legea. Pe cutia de lapte va scrie originea
laptelui crud, procentul de lapte praf şi cum a fost procesat
Economica.net: Legea supermarketurilor ar putea ajunge în plenul
Camerei în două săptămâni
Capital.ro: Consiliul înţelepţilor din Germania a înrăutăţit estimarea de
creştere a economiei
Agerpres.ro: CE a demarat o procedură de consultare publică cu privire
la insolvența în Uniunea Europeană
Economica.net: Consiliul Concurenţei nu a primit undă verde de la
parlamentari să-i premieze pe denunţătorii companiilor
SISTEM BANCAR
Economica.net: Agenţia de rating Fitch: Dacă introduceţi darea în plată,
Prima Casă dispare, iar piaţa imobiliară se va prăbuşi
Economica.net: Apare o nouă lege a creditelor. Executarea silită nu se
face mai devreme de 3 luni, reguli mai dure pentru recuperatori
TELECOM
Zf.ro: RCS&RDS revine şi cu preţurile pentru acces la net prin Vodafone:
1,7 euro pe lună pentru 100 MB sau 3,4 euro pentru 250 MB
Zf.ro: Guvern: Furnizorii de reţele publice de comunicaţii vor avea acces
la infrastructura operatorilorTURISM
Zf.ro: Wizz Air a lansat miercuri o nouă cursă pe ruta Târgu MureşKarlsruhe/Baden-Baden

Zf.ro: Blue Air introduce trei rute noi pe plan intern

