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CCI ALBA
Ziarulunirea.ro: În 3 martie, la CCI Alba: Seminar de
informare privind oportunitățile de finanțare pentru IMM-uri
și microîntrprinderi
CCI IAȘI
Topiasi.ro: 3000 de firme din Moldova cer construcţia
autostrăzii Iaşi - Târgu Mureş. Parlamentarii ieşeni dorm
însă în papuci pufoşi
CCI MARAMUREȘ
Maramedia.ro:

ULTIMELE

PREGĂTIRI

PENTRU

„MARAMEDICA 2016”: Joi se deschide a XIII-a ediţie a
manifestării ştiinţifice şi expoziţionale MaraMedica
CCI NEAMȚ
Jurnalneamt.ro:

Dragoș Chitic: “Voi da în judecată orice

jurnalist va asocia persoana mea cu cea a lui Gheorghe
Ștefan, inclusiv pe Silviu Mănăstire”
CCI PRAHOVA
Ziarulprahova.ro,

preluat

de

Goldfmromania.ro,

Realitatea.net: Firmele prahovene au fost informate cum sa
faca fata provocarilor legate de protectia mediului
Prahovabusiness.ro, preluat de Ziare.com: Green Business
Index, prezentat la Ploiesti
CCIA TIMIȘ

Oradetimis.oradestiri.ro: Se deschide Salonul Industriei
Uşoare, miercuri, la CRAFT. Vezi ce program ţi-au pregătit
organizatorii
Opiniatimisoarei.ro: CCIAT vine in sprijinul agentilor
economici care genereaza deseuri. Cand incep cursurile
pentru specialisti in managementul deseurilor
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Încă un program „prima“: După Prima casă, Prima
maşină şi Prima firmă urmează Primul utilaj
Zf.ro: Fostul director general al Prodlacta Braşov a fost
numit şef al Fiscului în Republica Moldova
Economica.net: Preţul cărnii româneşti se prăbuşeşte la
poarta fermei. Nu şi pe rafturi
ENERGIE
Zf.ro: Antreprenorii români din energie se uită la pieţele
externe pentru creşterea afacerilor şi iau în calcul listarea
la bursă
Zf.ro: Piaţa locală a energiei încearcă să construiască o
strategie combinând conceptele de smart grid cu producţia
tradiţională
Zf.ro: Consiliul Concurenţei: Lanţurile de hipermarketuri ar
putea deschide benzinării în România după modelul din
Occident
Zf.ro: Un vicepreşedinte Schneider Electric România,
promovat la nivel de grup

Zf.ro: Protestele se extind în Valea Jiului. Ministrul de
resort: Nu sunt soluţii în afară de muncă!
Zf.ro: Vin americanii...cu petrol
Zf.ro:

Activitatea

fabricilor

germane

şi

americane

semnalizează „riscuri severe pentru economie“
Hotnews.ro: Directorul general al CE Hunedoara si-a dat
demisia
Mediafax.ro: Vânzările MOL în România au crescut anul
trecut cu 17%, in volum
Bursa.ro: HUNEDOARA: Eşec parţial al negocierilor purtate
cu minerii de la Lonea şi Vulcan
Economica.net: Centrala de la Cernavodă are un nou
furnizor de uraniu, Camenco Inc. din Canada. Totul despre
această firmă
FISCALITATE
Economica.net: Percheziţii la firme ce importau produse
din carne. Prejudiciu estimat de peste 21 milioane de lei
Capital.ro: Premierul Cioloș vrea impozit pe locuințe în
funcție de valoarea de piață a acestora. Sistemul propus de
premier va duce la creșterea impozitelor plătite la primării
GUVERN
Zf.ro: Ministrul Agriculturii cere front comun pentru
închiderea supermarketurilor în weekend. „Eu nu am mai
văzut aşa ceva în Europa”

Economica.net: Ministerul Agriculturii vrea să lanseze un
Fond de Creditare pentru Agricultură până în toamnă
Bursa.ro: DACIAN CIOLOȘ: "Azi lansăm platforma online
maisimplu.gov.ro pentru debirocratizarea administrației"
INVESTIȚII
Zf.ro: Cea mai tare săptămână din real-estate. Cinci
proiecte de 250 milioane de euro au fost anunţate în două
zile. Zona Orhideea „fierbe“
Zf.ro: Forte Partners pune la bătaie 20 mil. euro pentru
clădirea The Bridge şi vrea un credit de 40 mil. euro
Zf.ro: Migraţia care începe să apese greu. Guvernul nu mai
vrea 2 miliarde de euro de la căpşunari. Vrea zeci de
miliarde
Zf.ro: Ion Florescu, fondul de investiţii RC2: Preţul din
oferta Lactalis – Albalact, identic pentru toţi investitorii
Zf.ro: Familia Pogonaru a luat 25 de milioane de euro de la
Raiffeisen pentru mallul Veranda din zona Obor
Zf.ro: Erste Group împrumută Blackstone pentru a cumpăra
spaţii logistice în România
Zf.ro: Constantin Deleanu, Cotnari: Sunt adeptul ideii de a
dezvolta o afacere numai până în punctul în care poţi să o
controlezi
IT
Zf.ro: Piaţa de electro-IT a crescut la 2,3 mld. euro anul
trecut, apropiindu-se de nivelul din 2008

Zf.ro: Sănătatea, energia şi IT-ul vor ţine „prima pagină“ a
tranzacţiilor în acest an
Economica.net: Radiografia rateurilor pe care le-au dat
sistemele informatice ale CNAS care au costat peste 154 de
milioane de euro
Ziare.com: Securitatea companiilor - un job cu program
24/7. Cum pot baga hackerii in faliment afaceri intregi Interviu
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Legea dării în plată, între agonie şi extaz. Unul dintre
susţinătorii legii dării în plată punea ieri cruce acesteia, dar
ulterior a revenit. Legea ar urma să se discute în această
săptămână
Zf.ro: Soarta Prima casă nu a fost decisă deocamdată. În
Comisiile din Senat a fost egalitate de voturi, iar decizia va
fi în plen. „Urmează ca amendamentul să fie supus votului
în plen”
Economica.net: Încep negocierile pe salariul minim. Este
deja la 46% din cel mediu, peste media UE. Valoric, doar al
bulgarilor e mai mic
Bursa.ro: RAPORTUL COMISIILOR PE LEGEA DĂRII ÎN
PLATĂ - "O scrisoare pierdută", în versiunea senatorilor
noştri
Bursa.ro: GHEORGHE PIPEREA: "Legea dării în plată nu
are ca efect desfiinţarea Programului Prima Casă"

Economica.net: Legea dării în plată: cererea PNL pentru
discutarea proiectului în plenul de azi a fost respinsă
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Semne bune la început de an. Creditarea totală şi-a
continuat creşterea în ianuarie, pentru a şasea lună
consecutiv, trasă de accelerarea împrumuturilor în lei
Zf.ro: Cele mai mari credite neperformante vândute anul
trecut în regiune au fost în România
Zf.ro: Isărescu vrea să rămână independent. Independenţa
băncii centrale faţă de influenţa politică este esenţială
pentru o supraveghere eficientă
Zf.ro: Posibilul Brexit pune presiune pe lira sterlină care se
depreciează puternic faţă de euro şi faţă de leu
Zf.ro:

Carmen

Maftei

preia

„fraiele“

HR-ului

băncii

americane Citi şi pentru Cehia şi Slovacia
Zf.ro: Care sunt diferenţele dintre un credit imobiliar
standard şi Prima casă?
Economica.net: 8.000 de clienţi păgubiţi ai OTP Bank pot
cere băncii banii înapoi. Îi vor primi în maximum opt luni
Economica.net: Profiturile băncilor din SUA au urcat la
aproape 41 de miliarde de dolari în T4 - FDIC
Capital.ro: Profiturile băncilor din SUA au urcat la 41 de
miliarde de dolari în T4

Bursa.ro: ECONOMISTUL CFA ADRIAN MITROI: "Depozitele
bancare contraperformează cu câteva procente pe an, în
termeni reali"
Bursa.ro: BCE: "Unele bănci din zona euro îşi asumă prea
multe riscuri"
Economica.net: S-au eliberat banii pentru Prima Casă 2016
TELECOM
Capital.ro: Rossini, Vodafone: "Clienţii viitorului sunt cei
care vorbesc tot mai puţin la telefon"
TURISM
Zf.ro: Aeroportul Otopeni a avut a doua cea mai mare
creştere din regiune, dar nu trece de Budapesta sau
Varşovia
Economica.net: Qatar Airways dublează zborurile pe ruta
Doha-Bucureşti începând din vară
Capital.ro: Strategia de turism a Serbiei: cât mai mulți
turiști români în 2016
Bursa.ro: MARIUS PANDEL, CHRISTIAN TOUR : "Mediul
privat, tot mai interesat de modernizarea bazelor hoteliere
şi de tratament"
CCI NEAMŢ
Mesagerulneamt.ro, Zch.ro: Târgul de Mărțișor se deschide vineri la Casa
Căsătoriilor
CCIA TIMIŞ
Opiniatimisoarei.ro: Mediul de afaceri Timis, mai bine informat cu privire la
securitatea in munca, dupa un nou seminar organizat de CCIAT

AGRICULTURĂ
Economica.net: Fermierii ar putea plăti impozitul pe norma de venit după
încasarea plăţilor directe. Urmează discuţii cu MFP
Mediafax.ro: Zece judeţe concentrează 65% din viţa-de-vie din România
Economica.net Ministrul Agriculturii revine: nu vrea să reducă programul
hipermarketurilor în week-end
ENERGIE
Mediafax.ro: Angajaţii termocentralei Mintia - în a doua zi de protest, au obţinut
demisia conducerii
Zf.ro: Petrofac iese din contractul cu OMV Petrom privind creşterea producţiei
de ţiţei din zona Ţicleni
FISCALITATE
Capital.ro: Fiscul va pune lupa pe schemele de optimizare cu micro și PFA
Zf.ro: Peste 90 de firme din sectorul cerealelor au fraudat statul cu peste 21
milioane euro
Agerpres.ro: ANAF declanșează operațiunea 'Venus'; vor fi controlate comerțul
cu flori, unități de alimentație publică și saloane de înfrumusețare
GUVERN
Economica.net: Cioloş vrea debirocratizarea administraţiei prin eliminarea unor
documente: Am lansat platforma online maisimplu.gov.ro
Economica.net: Borc: Ministerul Economiei trebuie să renunţe la administrarea
companiior de stat
INVESTIȚII
Economica.net: Cargill va investi 100 de milioane de dolari în Ucraina
Zf.ro: Cinci „mari puteri“ şi-au redus expunerea pe companiile locale în zece
ani. Franţa, SUA, Marea Britanie, Italia şi Austria mai au doar 27% din capitalul
străin, faţă de aproape 40% în 2006
Zf.ro: Lazea: Avem patru veşti bune pentru România în ce priveşte exporturile

Zf.ro: O comună cu 4.000 de locuitori devine „sediul” fabricii de 100 milioane
de euro a Arctic
Zf.ro: O companie israeliană analizează achiziţia activelor din România ale
proprietarului AFI Cotroceni
Bursa.ro: Spălătoria Kromatik a făcut o investiţie de 800.000 de euro pentru
sustenabilitate si protectia mediului
IT
Agerpres.ro: 74% dintre companiile din România se promovează pe rețele de
socializare, în special pe Facebook (studiu)
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Preţurile ţigărilor vor creşte; producătorii caută soluţii pentru a evita
falimentul
Hotnews.ro: Piperea: Darea in plata nu are cum sa afecteze obligatiile Statului
roman rezultate din programul Prima casa. Olteanu: Daca Statul isi reneaga
propriile obligatii, este o forma de default
Bursa.ro: Guvernul a aprobat proiectul de lege privind fabricarea, prezentarea
și vânzarea produselor din tutun
SISTEM BANCAR
Economica.net: Isărescu anunţă că BNR va înăspri politica monetară din cauza
inflamării consumului
Economica.net: Profitul Bundesbank a ajuns anul trecut la 3,2 miliarde de euro
TURISM
Ziare.com: Inchiriere in regim hotelier, ultimul trend pentru calatorii
Economica.net: Tarom oferă acelaşi preţ ca Blue Air la biletele de pe ruta
Bucureşti-Iaşi
Zf.ro: Costin Borc a prezentat în Guvern un proiect de relansare a turismului
balnear

