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CCIR
Ziarulmara.ro: Oamenii de afaceri apreciază DNA: Oamenii de afaceri apreciază
DNA
Replicaonline.ro: Ministrul de Externe, însoţit de cea mai importantă delegaţie
economică de până în prezent - La 26 de ani de la Revoluţie, România
redescoperă potenţialul economic al Iranului
Cursdeguvernare.ro: Strategia – the next level: Exportator competitiv, sau piață
de desfacere pentru străini? Contăm, sau ne ocolesc toate drumurile? Și, deaici, discuții
Capital.ro: Daraban, CCIR: Iran, o piaţă eliberată de sancţiunile economice,
oportunitate pentru România
Evz.ro, Ziare.com: Daraban, CCIR: Iranul a devenit o piaţă extrem de atractivă
pentru România
Agerpres.ro: Peste 280 de firme din 15 țări încep, joi, bătălia ofertelor de
vacanță la Târgul de Turism al României
CCI BRAȘOV
Bzb.ro, Bizbrasov.ro: CCI Braşov organizează un curs de „evaluator proiecte”
CCI IAŞI
24-ore.ro,

Ziarulevenimentul.ro,

Ziaruldeiasi.ro,

Nordestnews.ro,

Bittv.ro,

7est.ro: Antreprenorii se pot instrui în domeniul marketingului online la
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
Stiri.telem.ro: Mii de companii cer autostrada
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro, Oradetimis.oradestiri.ro: Ultimele modificări aduse Codului
Fiscal și Codului de Procedură Fiscală pe înțelesul mediului de afaceri din
Timiș!

CCI VASLUI
Obiectivvaslui.ro: Prefectul faţă cu realitatea: Olteanu s-a lovit de sărăcie
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Marius Bucur mută opt companii din imperiul agricol Brise sub o singură
umbrelă
Capital.ro: Crescătorii de porci vor primi 2,3 milioane de euro din sprijinul
european acordat României
ENERGIE
Zf.ro: Hidroelectrica estimează cel mai bun an din punctul de vedere al
rezultatelor şi vrea un profit de 1,3 mld. lei
Zf.ro: Afacerile americanilor de la Emerson au ajuns la 154,5 mil. euro după un
avans de 26%
Zf.ro: Un proiect de redezvoltare a Petrom pentru 2,5% din producţie este
abandonat
Zf.ro: Acţiunile Electroputere au dublat banii investitorilor într-o săptămână
Zf.ro: Producătorii de petrol vor înfrunta în curând un duşman formidabil:
tehnologia
Economica.net: Noua factură unică la energie electrică intră în vigoare de la 1
martie. Cum arată şi ce aduce nou.
Zf.ro: Directorul Electrica părăseşte postul. În locul lui vine fostul şef al E.ON
România - surse
Bursa.ro: REUTERS: Gazprom anunţă o nouă rută de aprovizionare cu gaze
naturale din Marea Neagră
Bursa.ro: ARABIA SAUDITĂ:"Petroliştii americani să taie cheltuielile sau să
lichideze afacerile"
Bursa.ro: Petrofac iese din contractul cu OMV Petrom privind creşterea
producţiei de ţiţei din zona Ţicleni

Mediafax.ro: Minerii de la Mina Lonea au renunţat la protest
Hotnews.ro:

Nuclearelectrica,

despre

motivul

rezilierii

contractului

cu

Compania Nationala a Uraniului: Au cerut un pret cu 76% mai mare, fiind
imposibil de sustinut financiar
Economica.net: Engie, fostul GDF Suez, a avut pierderi de 4,6 miliarde euro în
2015, din cauza scăderii preţurilor la petrol şi gaze
FISCALITATE
Economica.net:

Avertisment

FMI:

economia

mondială

este

extrem

de

vulnerabilă
Economica.net: Fiscul francez vrea ca Google să plătească impozite restante în
valoare de 1,6 miliarde euro
Bursa.ro: Percheziții într-un dosar de evaziune în domeniul comerțului cu
materiale de construcții
Hotnews.ro: Ministerul Finantelor vrea sa finalizeze pana in aprilie un proiect
de lege privind impozitarea sectorului petrolier şi minier
Zf.ro: Percheziţii în şapte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu
de 17 milioane de lei
GUVERN
Zf.ro: Ministrul Mediului a dispus controale la microhidrocentralele din ţara
noastră
Capital.ro: BILANȚ Guvernul Cioloş, primele 100 de zile în alb şi negru
Capital.ro: Borc: Refuz să vorbesc cu directorii din companiile de stat! Sunt
plătiţi să decidă ei, nu eu
Agerpres.ro: Borc: Ministerul Economiei și-a pierdut mult din rolul pe care ar
trebui să-l aibă
Mediafax.ro: Ministerul Economiei: Angajaţii din minister aflaţi în CA-ul
companiilor de stat sunt în conflict de interese

Mediafax.ro: Numărul muncitorilor străini admişi pe piaţa forţei de muncă din
România este de 5.500, în 2016
Energia: Cei cu dosare penale nu pot fi şefi la stat. Lista cu astfel de şefi de la
Romgaz, Hidroelectrica şi Electrica
INVESTIȚII
Zf.ro: Arctic a luat 70 de hectare de teren pentru fabrica de maşini de spălat
Zf.ro: NEPI face birouri de 30.000 metri pătraţi pe care-i leagă de mallul
Promenada. Lucrările ar putea fi gata în 2018
Zf.ro: Sensiblu a plătit 2 mil. euro pe spaţii comerciale cumpărate de la
Romarta
Bursa.ro: LISTA CELOR 120 DE PROIECTE ÎN VALOARE DE PESTE 100 DE
MILIOANE DE LEI - AOAR: "Se impune instituirea unui sistem de raportare
publică lunară a avansului
Bursa.ro: DIN PERSPECTIVA INFRASTRUCTURII - Vasile Iuga: "Avem o ţară
fragmentată la interior şi izolată la exterior"
Capital.ro: Se schimbă proprietarul America House. Un nou gigant financiar
intră în România
Capital.ro: Criza care scumpeşte ieşirea României din primitivism
IT
Zf.ro: Catalyst Solutions: „Mediul online pentru candidaţi este ca o cutie
neagră - trimiţi CV-ul şi nu primeşti niciun răspuns“
Zf.ro: Peste 70% din companiile româneşti şi-au promovat businessurile prin
intermediul reţelelor sociale în 2015
Zf.ro: Parlamentarii britanici consideră prea mică suma de 180 mil. $ convenită
cu Google pentru taxele restante
Zf.ro: Finanţare de 20 de milioane de dolari pentru o platformă americană de
investiţii imobiliare
Zf.ro: Unul din doi români declară că este conectat la telefonul mobil atunci
când se află în compania altor persoane
Bursa.ro: ZebraPay este compania românească de software cu cea mai mare
creştere în top INC. 5000 Europe

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Iniţiatorul dării în plată: Luni se va vota în plen legea
Economica.net: Proiectul legii RCA va fi supus dezbaterii publice. Pe 25
februarie, întâlnire în comisii
Economica.net: Decizie a premierului: De exceptările de la plata certificatelor
verzi se va ocupa un secretar de stat de la Economie
Economica.net: Guvernul a aprobat proiectul de lege al tutunului. De la 20 mai,
vom avea noi pachete de ţigări
Economica.net: JTI România: Proiectul de lege adoptat miercuri de Guvern
prevede termene fantasmagorice
Bursa.ro: ÎN URMA CONTROALELOR INOPINATE - ASF cere asiguratorilor să
recalculeze tarifele RCA
Bursa.ro: DUPĂ UN AN DE AŞTEPTĂRI, NORMELE DE APLICARE A LEGII
GAMBLINGULUI AU FOST APROBATE - Odeta Nestor: "Legea jocurilor de
noroc obligă la responsabilitate şi seriozitate"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Guvernatorul BNR surprinde piaţa anunţând creşterea dobânzilor mai
repede decât se anticipa
Zf.ro: Acţionar minoritar: „Raiffeisen a dat dividende de 15%. De la UniCredit
nu am primit nimic“
Zf.ro: Numărul plăţilor contactless cu carduri MasterCard şi Maestro a crescut
anul trecut de peste şapte ori
Zf.ro: Economiştii conservatori îşi reiau atacurile faţă de creşterea cererii de
consum: „Excesul de cerere va destabiliza contul curent şi va majora
îndatorarea externă“
Zf.ro: Prima licitaţie cu titluri de stat în euro din august 2014 încoace: Finanţele
împrumută 500 mil. euro pe cinci ani la un cost de 1%

Zf.ro: Peter Tils, directorul general ECE al Deutsche Bank, în vizită la premierul
Dacian Cioloş
Zf.ro: Nextebank are undă verde de la ASF pentru a face ofertă publică de
cumpărare lui Carabulea pentru pachetul minoritar de acţiuni de la banca
Carpatica
Zf.ro: Scad comenzile pentru fabricile italiene, semn că economia riscă să se
împotmolească pe rampa de relansare
Zf.ro: Un sfert de secol pe piaţa valutară. Unde au fost şi unde au ajuns. Ce
poziţii ocupă cei care au lucrat în trezoreriile băncilor
Bursa.ro: STRATEGIA BNR ÎN FAŢA CRIZEI - Valentin Lazea a spălat putina
Bursa.ro: Bundesbank: "Pofiturile băncilor vor scădea dacă se menţin prea
mult dobânzile mici"
Agerpres.ro: BERD nu are dovezi privind fraudarea creditului acordat primăriei
din Sfântu Gheorghe
Zf.ro: Isărescu, BNR: Este confuzie în societatea românească. A se vedea legea
dării în plată. Haiduc în engleză înseamnă outlaw, deci legea în afara legii
Zf.ro: Isărescu, BNR: Noi am avut suişuri şi coborâşuri dar nu prăbuşiri
TELECOM
Zf.ro: Şeful Vodafone la nivel global: Pentru moment, în România ne
concentrăm doar pe mobil
Zf.ro: Rezultatele Telekom Mobil: veniturile din servicii au crescut în trim. 4 cu
2,5% la 83 mil. euro; plus de 12% pe abonamente
Zf.ro: Rezultatele Telekom Fix: baza de clienţi pe TV şi-a continuat creşterea şi
s-a apropiat de 1,5 milioane de clienţi

Zf.ro: Grupul Telekom obţine o creştere de 4% a veniturilor în trim. 4, la 263 mil.
euro, susţinută în principal de operaţiunile mobile
Zf.ro: Rezultatele Telekom România pe 2015: venituri de 984 mil. euro, aproape
egale cu cele din 2014, şi un EBITDA de 205 mil. euro, în scădere cu 23%
Economica.net: RCS&RDS, campioana clauzelor abuzive în contractele de
telefonie mobilă
Economica.net: RCS&RDS va distribui acţionarilor dividende în valoare de 40
milioane lei până la sfârşitul acestui an
Hotnews.ro: Tim Cook spune ca cererea FBI-ului in scandalul iPhone-ului ce
trebuie deblocat este echivalentul software al cancerului
Economica.net: Vodafone oferă o zi pe lună de Internet gratuit pentru orice
abonat nemulţumit de reţea
TURISM
Zf.ro: România ar putea avea cel mai mare parc naţional din Europa în zona
munţilor Făgăraş
Economica.net: Aeroportul din Dubai îşi majorează capacitatea la 90 de
milioane de pasageri pe an
Economica.net: Guvernul pregăteşte măsuri pentru revigorarea turismului
balnear
Bursa.ro: Turişti israelieni în Oradea, prin turoperatorul Meshek Wings
CCIR
Adevarul.ro: Care este cea mai promovată zonă românească în cadrul Târgului
de Turism din acest an
Eoficial.ro, preluată de Prahova24.ro şi Valcea24.ro: Președintele CCIR a
deschis la Romexpo Târgul de Turism al României
Ziare.com: Presedintele CCIR a deschis la Romexpo Targul de Turism al
Romaniei
CCI BUCUREŞTI
Business-adviser.ro: Oportunitati de afaceri pe piata elvetiana

CCIA ARAD
Adevarul.ro: Târg de apicultură, la Expo Arad. Numărul expozanţilor a crescut
faţă de anul trecut
CCI CLUJ
Ziardecluj.ro: Greg O’Connor, atasatul comercial din cadrul Ambasadei SUA in
Romania, in vizita la Camera de Comert
CCI MARAMUREŞ
Voceatransilvaniei.ro: Maramedica, ediţia 2016, deschisă în prezenţa unui
reprezentant al Ministerului Sănătăţii
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro: Camera de Comerţ și Industrie Suceava acuză faptul că diverse
persoane își arogă performanţele și rezultatele instituţiei
CCIA TIMIŞ
Opiniatimisoarei.ro: ‘Ziua Agricultorilor la Timisoara’, organizata de CCIAT
AGRICULTURĂ
Mediafax.ro: Trei sute de fermieri merg la un schimb de experienţă în Franţa şi
vor susţine echipa naţională
ENERGIE
Zf.ro: ProMotor: Preţul benzinei e aproximativ 4,50 lei/litru. Cât din această
sumă sunt taxe şi impozite
Mediafax.ro: PNL se opune înfiinţării comisiei parlamentare de anchetă privind
Complexul Energetic Hunedoara
Capital.ro: Nuclearelectrica a cumpărat combustibil nuclear din Canada,
motivând că preţul era mai bun ca la CNU
Zf.ro: Grupul MOL intră în clubul local al miliardarilor în euro, propulsat de
achiziţia italienilor de la ENI şi de volumele mai mari care au atenuat scăderea
preţurilor

FISCALITATE
Economica.net: Biriş, MFP: Avem o fraudă uriaşă pe TVA. Nu cumva din cauză
că legislaţia europeană a ajuns o invitaţie la fraudă?
Zf.ro: Pensionarii cu pensii mai mari de 872 lei vor plăti contribuţia la sănătate.
Pentru restul plăteşte statul - proiect OUG
GUVERN
Economica.net:

Ministerul

Economiei

vrea

să

înfiinţeze

un

Comitet

Interministerial de Competitivitate
Agerpres.ro: Costea: Ministerul Muncii are un proiect intitulat "Bunicii
Comunității", pentru protecția acestei categorii de persoane
Zf.ro: Tractoare mai scumpe ca în Germania, din fonduri europene. Ministrul
Agriculturii a făcut verificări într-un potenţial caz de fraudă
Capital.ro: Costescu: Simplificăm procedura pentru construcţia de autostrăzi
INVESTIŢII
Zf.ro: Plaltforma online de curierat Eurosender estimează în România cel puţin
70.000 de livrări în 2016
Zf.ro: Austriecii de la Wienerberger înregistrează venituri record pe măsură ce
românii şi bulgarii îşi construiesc tot mai multe case de cărămidă
Zf.ro: Arctic confirmă: Vom construi o fabrică de 105 milioane de euro şi vom
cere ajutor de stat
Economica.net: Carrefour deschide al 19-lea supermarket din Bucureşti
Economica.net: Direct One negociază achiziţia Netcity Telecom de la UTI,
tranzacţie estimată în jurul a 30-35 mil. euro
IT
Zf.ro: Google a creat un sistem ultrarapid de accesare a ştirilor online

LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: CE cere României să respecte Directiva aplicării taxelor rutiere
şi transpunerea celei pentru spaţiul feroviar
Zf.ro: Avestis: Recuperarea creanţelor datorate de persoanele juridice ridică
riscuri sporite de neîncasare
Economica.net: Dacia: Sindicaliştii protestează pe 7 martie, la Mioveni, pentru
susţinerea construcţiei autostrăzii Sibiu-Piteşti
SISTEM BANCAR
Economica.net: România a avut a doua inflaţie negativă din Uniunea
Europeană, în ianuarie
Zf.ro: Isărescu, jigniri la adresa "tânărului doctor" care promovează legea dării
în plată
Economica.net: Documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a Băncii
Comerciale Carpatica, aprobat de ASF
Economica.net: BNR: Mit și adevăr privind darea în plată în SUA
TELECOM
Economica.net: Directorul financiar al grupului Telekom România: Aveam peste
200.000 de clienţi pentru pachetele fix-mobil la finele anului; investiţiile în
infrastructură au erodat EBITDA
Capital.ro: Deutsche Telekom a majorat dividendele, în condiţiile în care
profitul net a crescut cu 70%
Zf.ro: Telekom România: Numărul de clienţi B2B a crescut cu 8% pe segmentul
mobil; evoluţie pozitivă şi pe fix
TURISM
Capital.ro: Târg de turism: Reduceri de 45%, bilete la 1 euro cu Memento Bus,
tombole şi călătorii cu 1 euro pentru copii

