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AGRICULTURĂ
Zf.ro: Reprezentanţii crescătorilor de porci şi păsări au cerut ministrului
Agriculturii reglementarea preţului de vânzare a animalelor vii şi măsuri
de relaxare fiscală
Economica.net: Suntem invadaţi de carne de import la preţuri sub costul
de producţie. Ministerul Agriculturii ar putea notifica Bruxelles-ul
Agerpres.ro: Achim Irimescu: Căutăm soluții legale pentru rezolvarea
revendicărilor fermierilor
ENERGIE
Zf.ro: Cristina Filip, casa de avocatură PeliFilip: Niciodată nu a fost mai
puţin favorabil contextul pentru negocierea redevenţelor
Zf.ro: Kinga Daradics, MOL: Avem o poziţie pe cash puternică. Putem
face achiziţii, dar nu cu orice preţ

Zf.ro: Fonduri de investiţii care administrează sute de miliarde de euro se
numără printre cei mai importanţi investitori instituţionali la Transgaz
Zf.ro: Factura la energie a Marii Britanii ar putea creşte cu 700 mil. dolari
în cazul unui Brexit
Economica.net: Emil Cindrea, directorul general adjunct al Romgaz, şi-a
dat demisia
Economica.net: OMV Petrom ar putea amâna listarea secundară pe bursa
de la Londra
FISCALITATE
Hotnews.ro: Doua noi taxe din zona jocurilor de noroc au fost adaugate
in nomenclatorul impozitelor si taxelor platite la buget/ In acest moment,
nomenclatorul cuprinde 71 de taxe si contributii ce se achita in contul
unic
GUVERN
Economica.net: Primăriile se vor putea împrumuta de la Trezorerie
pentru finalizarea a 222 de proiecte finanţate din fonduri europene
Bursa.ro: Greenpeace România și Bankwatch România dau în judecată
Guvernul
INVESTIŢII
Zf.ro: Şeful Siemens România: În orice ţară orientată către viitor,
infrastructura reprezintă un domeniu-cheie
Zf.ro: Şeful Nestlé: O autostradă de la Timişoara la Constanţa ne-ar ajuta
să creştem exporturile
Zf.ro: Mecanica Ceahlău împarte circa jumătate din profit cu acţionarii:
randamentul dividendului este de 4,5%

Zf.ro: Lanţul de centre de nutriţie Naturhouse vrea să se extindă la nivel
naţional
Zf.ro: Magazinul Cocor a obţinut profit cu 16,5% mai mare pe anul 2015
Zf.ro: Austriecii de la Rondocarton vor să investească 10 milioane de
euro în fabricile din Cluj şi Târgovişte
Zf.ro: Benvenuti deschide două noi magazine şi modernizează alte zece
unităţi existente
Zf.ro: Cum au ajuns fraţii Todoran din Mureş să vândă telemea de
Ibăneşti de 6 mil. € pe an
Zf.ro: Şeful celei mai puternice reţele de retail din România, cu afaceri de
2 mld. euro, vorbeşte despre noile planuri de extindere: “Mai este loc în
România. Doar în Bucureşti putem deschide 20 de magazine”
Economica.net: Arabesque a deschis cel mai mare magazine al reţelei
sale, la Piteşti. Investiţie de 10 milioane de euro
Bursa.ro: BVB A CERUT ACORDUL AGA PENTRU FUZIUNEA CU SIBEX Conducerea BVB: "Resursele Sibex trebuie folosite pentru dezvoltare, în
locul cronicizării pierderilor"
Bursa.ro: Steen Jakobsen, Saxo Bank: "Dacă Marea Britanie iese din UE,
va fi finalul politicilor europene"
Bursa.ro: Surse: Marii acţionari ai Deutsche Börse îndeamnă la precauţie
în fuziunea cu LSE
Capital.ro: Retailerul care a vândut aproape 3 milioane de perechi de
pantofi în 2015, în România

Zf.ro: Valeriu Toma, CTP: Am început o campanie de achiziţie a
terenurilor. Luăm în calcul construcţia a 10.000 mp de spaţii speculative
la Cluj
Zf.ro: Laurenţiu Duică, P3: În cinci ani România ar putea ajunge la 8-9
mil. mp de spaţii logistice şi industriale
IT
Zf.ro: Finanţare de 11 milioane de dolari pentru un start-up care produce
căşti de realitate virtuală
Zf.ro: Infrasoft vrea să ajungă la 100 de clienţi pentru soluţia proprie de
management al documentelor
Zf.ro: „În 5-7 ani am putea vedea o dublare a consumului de produse
electroIT”
Zf.ro: Vodafone: Consumul de conţinut video generează 50% din traficul
de date din România
Zf.ro: Operatorii de telecom: Noul iPhone ajunge în România pe 7 aprilie
Bursa.ro: IT-istii romani sunt mai eficienti datorita trainingurilor repetate
Agerpres.ro: Dăianu (BNR): Noile tehnologii sunt definitorii pentru
modernitate, dar înseamnă fragilitate
Bursa.ro: IN CADRUL PROGRAMULUI ŞCOALA ALTFEL, Orange propune
ateliere despre "Un internet sigur şi util pentru copii"
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Săpunaru: Legea supermarketurilor ar putea ajunge în
plenul Camerei în două săptămâni

Economica.net: Valoarea nominală a unui tichet de masă va creşte până
la 13 lei - proiect

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Şeful ANAF, Eugen Dragoş Doroş, nominalizat ca membru al CA al
CEC BANK
Zf.ro: Ionuţ Pătrăhău, bancher: Achiziţia Băncii Carpatica de către
Nextebank a fost cea mai bună soluţie. S-ar putea să mai cumpărăm ceva
Zf.ro: În fiecare zi, 10 familii se mută în casă nouă cu credite intermediate
de membrii Asociaţiei Române a Brokerilor
Zf.ro: Florin Dănescu, ARB: Am fost întrebat cu ce animal aş asocia
sistemul bancar. Sunt de acord că ar fi un crocodil cu gura deschisă
Zf.ro: Dobânzile negative au ajuns la graniţele României: „Am luat pieţele
prin surprindere în mod intenţionat“
Zf.ro: Miliarde din cer? Opţiunea „Bani din elicopter” are din ce în ce mai
mulţi fani
Zf.ro: Banca Naţională scoate la concurs două posturi de consilier juridic
Zf.ro: Erste: România ar putea avea cel mai mare ritm de creştere din
estul Europei în 2016, dar acest lucru se realizează cu preţul relaxării
fiscale şi înăspririi politicii monetare
Zf.ro: Depozitele la bănci au avansat într-un an cu 9,5%, cel mai ridicat
ritm de creştere din februarie 2014 încoace
Zf.ro: SIF Moldova a vândut 4,35 milioane de acţiuni Banca Transilvania

Zf.ro: De ce băncile şi asigurătorii locali nu se listează pe bursă? La BVB
se pot tranzacţiona doar trei bănci şi niciun asigurător
Zf.ro: Ungaria aduce dobânzile negative lângă România
Zf.ro: Bancherii români de la Londra cred că BNR nu ar trebui să
majoreze dobânda. „Dacă vom încerca să rezolvăm problemele fiscale
printr-o întărire monetară, nu vom ajunge prea departe“
Economica.net: Fuziune de şase miliarde de euro: Banco Popolare şi
Banca Popolare di Milano Scarl vor forma a treia mare bancă din Italia
Economica.net: Contractele de credit ale BCR nu conţin clauze abuzive ÎCCJ
Economica.net: Dragoş Zachia-Zlatea, fost şef al Hidroelectrica, numit
preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica
Bursa.ro: De ce fac băncile lobby în loc să-şi majoreze capitalul?
Bursa.ro: DEPUTATUL ZAMFIR A DISCUTAT CU PSD PE LEGEA DĂRII ÎN
PLATĂ - Plafonul ar putea creşte, iar Programul Prima Casă ar putea fi
eliminat
Bursa.ro:
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TRANSPUSĂ PRIN ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ - ANPC va stabili care
vor fi recuperatorii de creanţe
Bursa.ro:

Vot

de

încredere

în

Italia

pentru

vânzarea

creditelor

neperformante din bănci
Agerpres.ro: Dăianu: Sunt grupuri mari, care, în goana după profit, trec
anumite granițe
TELECOM

Hotnews.ro: Ministrul Marius Bostan: Sper ca proiectul legii securitatii
cibernetice sa ajunga in Parlament in luna aprilie si sa fie discutat in
regim de urgenta

TURISM
Economica.net: Cât costă vacanţa de Paşti şi 1 Mai în cele mai căutate
destinaţii din România
Capital.ro: Rezervările prin Happy Tour pentru tratamente medicale la
clinici din Turcia pot fi subvenţionate de statul turc
Capital.ro: Surse: CEO-ul TAROM ar putea fi Gabriel Dumitrescu
CCINA CONSTANŢA
Info-sud-est.ro, preluată de Ziarelive.ro: Oportunități și informații pentru
întreprinzători și companiile regionale

CCI SUCEAVA
Suceavalive.ro: Agro Expo, cel mai mare târg agricol din zona Moldovei

ENERGIE
Zf.ro: Consiliul Concurenţei a câştigat irevocabil procesul cu OMV
Petrom Marketing
Economica.net: Transelectrica propune acordarea de dividende în
valoare totală de 194,2 milioane de lei
Economica.net: FMI: Declinul preţului ţiţeiului încă nu a stimulat
creşterea economiei mondiale
Mediafax.ro: Complexul Energetic Oltenia propune disponibilizarea a 800
de angajaţi ai Minprest Rovinari

FISCALITATE
Mediafax.ro: PROIECT: Uniunea Artiştilor Plastici şi Uniunea Scriitorilor
nu vor plăti impozite sau taxe pentru terenurile aferente clădirilor
deţinute
INVESTIŢII
Zf.ro: Luigi Vendrami, DHL Express: Vrem să facem hub-uri în jurul
aeroporturilor
Zf.ro: Pieţele bursiere globale îşi continuă scăderea. Acţiunile europene
au deschis şedinţa de joi pe minus
Mediafax.ro: TIMOn: Proiectele imobiliare lansate la târg totalizează 1500
de locuinţe
Bursa.ro: COLLIERS INTERNATIONAL: Piața imobiliară locală continuă
ciclul de creștere
Zf.ro: Constantin Isac, UNTRR: Infrastructura rutieră este cea mai mare
frână în dezvoltarea economică a României
Economica.net: Piaţa imobiliară continuă ciclul de creştere. Investitori
internaţionali, tot mai interesaţi de România - Colliers
Economica.net: Depozit în loc de mall la Slatina. Plaza Centers a vândut
terenul către distribuitorul Nitela
Capital.ro: Dezvoltator de locuinţe: "Dacă avansul la credite ajunge la
35% mergem în altă ţară"
Zf.ro: Automobile Bavaria se extinde în Moldova şi deschide un
showroom BMW la Bacău
Capital.ro: Tranzacţiile imobiliare au atins în 2015 vârful ultimilor opt ani
Economica.net: Lira a atins cel mai redus nivel din ultimele 15 luni faţă
de euro, din cauza riscului de Brexit
Zf.ro: Investitorii au pariat aproape 16 mld. dolari pe căderea lirei sterline
la nivelul anilor ‘80
Bursa.ro: Wind Speed a investit 1,8 milioane euro într-un depozit
frigorific în orasul Victoria

Agerpres.ro: Atelierele Pegas lansează o nouă colecție de biciclete, după
o investiție de 3 milioane de euro
IT
Economica.net: SRI: Autorităţile ar trebui să înceapă din gimnaziu
programe de educare a copiilor cu privire la protecţia cibernetică
Agerpres.ro: Câmpeanu (ANSSI): Orice persoană poate da atacuri
cibernetice; un atac DDOS, 2 dolari/oră
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Capital.ro: 56% dintre oamenii de afaceri braşoveni estimează o creştere
de două cifre a profitului, în 2016
Mediafax.ro: UDMR vrea eliminarea sancţiunilor la primul control făcut
de ANAF la agenţii economici: Actualul sistem este o formă vicioasă prin
care se încearcă, în mod perfid, îmbogăţirea vistieriei de stat
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Patria Credit a ajuns să deţină 64% din Banca Carpatica după
finalizarea ofertei publice de preluare
Economica.net: Banca Naţională a Elveţiei a achiziţionat valută de 88 de
miliarde de dolari pentru a deprecia moneda naţională
Economica.net: Politicile BCE şi ale Băncii Japoniei fac un cadou de 500
mld. dolari companiilor americane şi asiatice - Bloomberg
Zf.ro: Agenţia de rating Fitch: Darea în plată ameninţă revenirea
sectorului bancar; Prima casă ar putea dispărea
Capital.ro: BCE, aproape de limita politicii monetare
TELECOM
Capital.ro: Tarifele maximale pentru acces la reţelele de comunicaţii
electronice de pe proprietatea publică, stabilite de ANCOM
Economica.net:

Abonaţii

serviciilor

telecom

pot

rezilia

contractele, dacă operatorul modifică termenii contractuali

unilateral

TURISM
Zf.ro: Românii consideră destinațiile de vacanță interne sigure; ei își
propun să călătorească în Transilvania, Bucovina și Delta Dunării

