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CCIR
Oranoua.ro: Andreea Paul: Lansare de carte – “Forţa economică a
femeilor”
Turnulsfatului.ro, preluată de Stireadesibiu.ro, Soridapress.ro: Sibiu Girl
Power: 4.800 de femei de afaceri creează peste 16 mii de locuri de muncă
CCI BRAŞOV
Bizbrasov.ro, preluată de Bzb.ro: Cursuri de Power Point pentru afaceri
la CCI Brașov
CCI CLUJ
Gazetadeagricultură.ro, preluată de Revista-presei.com, Ziareonline.com,
Ziarulfermierului.ro, Infoziare.ro: Targul de agricultura AGRA EXPO
TRANSILVANIA 2016
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Caşcavalul de Săveni şi cârnaţii de Pleşcoi,pe lista produselor ce
vor fi înregistrate de CE
Economica.net: UE, optimistă în privinţa agriculturii româneşti în 2016.
Am putea ocupa primele poziţii la creşterea randamentelor
Economica.net: Producţia de grâu a crescut în 2015, deşi suprafaţa
cultivată s-a diminuat
Capital.ro: Guvernul a stabilit valoarea subvențiilor pe care le vor primi
fermierii, în acest an
Capital.ro: Anul trecut producţia agricolă vegetală a scăzut la majoritatea
culturilor
Bursa.ro: FLORIAN-EMIL DUMITRU, PREŞEDINTE PRO AGRO: "România
nu este cobaiul UE"
ENERGIE
Zf.ro: Strategia energetică: În 20 de ani, România rămâne fără petrol

Zf.ro: BERD: Toate finanţările din energie verde au fost restructurate.
Avem o expunere de 250 mil. euro
Zf.ro: Borza: Hidro nu trebuie listată pentru bani, ci pentru protecţie.
Pentru o astfel de companie, fondurile ar veni oriunde
Zf.ro: Templeton şi fondul suveran al Norvegiei, cei mai activi vânzători
pe acţiunile Petrom
Zf.ro: Şeful ArcelorMittal: Preţurile de dumping din China şi certificatele
verzi ne ameninţă supravieţuirea
Zf.ro: Comănescu vânează contracte în Rusia şi Iran ca să susţină GSP
Economica.net: Şeful OMV: Rafinăriile grupului nu vor face parte din
acordul cu Gazprom
Agerpres.ro: Borc: Proiectul BRUA va permite României ca, în 2020, să
devină jucător regional pe piața de energie
Bursa.ro: PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE - Preţul mediu al energiei
electrice a crescut cu 0,23%
Bursa.ro: Raiduri la "Shell" Olanda, în legătură cu o anchetă din Nigeria
FISCALITATE
Hotnews.ro: Formularul 394 a fost "simplificat"de ANAF si de la 9 pagini
a ajuns la 18 pagini. Au fost introduse obligatii suplimentare de declarat
GUVERN
Zf.ro: Plafonul pentru Prima maşină a fost stabilit la 100 mil. lei.
Programul, corelat cu Rabla
Zf.ro: Ministrul agriculturii Achim Irimescu: „În România sunt cazuri în
care salamul se spală cu oţet şi se pune iar în vânzare. România este o
piaţă de mâna a zecea în care se aduc produse din străinătate cu
termene expirate“
Economica.net: Cine are cartelă prepay va trebui să îşi declare
identitatea - Ministrul Comunicaţiilor
Economica.net: Mutarea pe feroviar a 10% din marfa transportată pe
rutier ar asigura 50% din fondurile pentru administrarea infrastructurii

Hotnews.ro: Guvern: 80 de cladiri cu bulina au fost incluse in 2016 in
Programul privind reducerea riscului seismic
Hotnews.ro: Guvernul infiinteaza Comitetul Interministerial pentru
Competitivitate
INVESTIŢII
Zf.ro: Ergo are undă verde de la ASF pentru preluarea Credit Europe
Asigurări
Zf.ro: Darea în plată se va aplica şi creditelor personale cu ipotecă
Zf.ro:

Aristocraţii

dividendelor:

Banca

Transilvania,

Romgaz

şi

Transelectrica
Economica.net: Ringier plătește 21 de milioane euro pentru preluarea
imobiliare.ro, plus 10 milioane euro în următorii doi ani
Capital.ro: Cele mai scumpe apartamente vechi din Capitală au trecut
pragul de tranzacționare de 1.500 euro pe metru pătrat util
Bursa.ro:

CONFERINŢA BURSA STRATEGIA DE

DEZVOLTARE A

ROMÂNIEI - EDIŢIA A II-A
Mircea Ursache, ASF: "Investiţiile au o dependenţă excesivă de
creditarea bancară"
Bursa.ro: IONEL BLĂNCULESCU: "Capitalul autohton este copilul vitreg
al mediului nostru economic"
IT
Zf.ro: Finanţare de 14 mil. $ pentru un start-up danez care furnizează
soluţii pentru planificarea orelor de muncă
Zf.ro: Estimare: piaţa locală a serviciilor de externalizare a comerţului
electronic a atins 10 mil. euro
Zf.ro: Piaţa de tablete în 2015. Samsung şi Allview au dominat o piaţă în
picaj
Zf.ro: JLL România: Piaţa de birouri iese din era call-centrelor şi intră în
cea a centrelor de cercetare şi dezvoltare
Zf.ro: Skin Media: Ajungem la afaceri de 50 milioane de euro în 2016

Zf.ro: Afacerile Qualitance au urcat anul trecut cu 40%, la 4,2 mil euro
Capital.ro: Studiu EY: Sunt companiile de media şi entertainment
pregătite pentru Generaţia Z?
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Mişu Negriţoiu, ASF: Compensarea directă va rămâne cel mai
probabil opţională
Capital.ro: Parlamentul Argentinei a aprobat planul de soluţionare a
disputelor cu ultimii creditori
Agerpres.ro: Stab (FIC): Birocrația, infrastructura și legislația reprezintă
ariile în care membrii noștri așteaptă îmbunătățiri
Agerpres.ro: Ursache (ASF): Finanțarea economiei naționale trebuie să
se mute "cu bagaje" în zona pieței de capital
Agerpres.ro: Geoană (Institutul Aspen România): Trebuie să scoatem
administrația statului român din paralizia fricii de semnătură
SISTEM BANCAR
Zf.ro: România a rămas pe podiumul european în funcţie de expunerea
băncilor faţă de stat
Zf.ro: Dolarul atinge cel mai scăzut nivel al ultimelor cinci luni. „Moneda
americană scade după discursul prudent al şefei Fed“
Zf.ro: Directorul general al ERB Retail Services a fost revocat din funcţie
Zf.ro: Dobânda medie pentru depozitele în lei cu scadenţa sub un an s-a
înjumătăţit într-un an, coborând la 1,3%/an
Zf.ro: Bank of America le interzice angajaţilor să pronunţe cuvântul
Brexit
Zf.ro: Darea în plată: astăzi au loc discuţiile în Comisia juridică. „Legea
trebuie să se aplice şi creditelor de nevoi personale cu ipotecă“
Zf.ro: Bancpost a raportat profit de 35 mil. lei în 2015 după ce a închis
anul precedent pe pierdere

Zf.ro: Statisticile BNR confirmă că bancherii au mai puţine bătăi de cap.
Ponderea restanţierilor în totalul debitorilor băncilor a scăzut sub 20%
pentru prima oară în ultimii opt ani
Bursa.ro: Yellen, Fed: "Precauţia în majorarea dobânzilor este garantată
în mod special"
Bursa.ro: "Până ce moartea ne va despărţi" nu e valabil în relaţia cu
banca
Bursa.ro: BCE nu va duce dobânzile la niveluri negative "absurde"
TELECOM
Capital.ro: Orange şi Bouygues prelungesc discuţiile pentru o fuziune
pentru câteva zile
TURISM
Agerpres.ro: Inaugurarea Centrului de promovare și educație despre
Delta Dunării, joi la Conferința Națională de Ecoturism
Capital.ro,

preluată

de

CCIR
Psnews.ro,

Diacaf.com,

Revistapresei.eu,

News.ournet.ro, Discard.ro, Ziar.com, News.portal-start.com, Ziarelive.ro,
Ziare-pe-net.ro,

Stiri-presa-online.ro,

Pfinance.ro,

Press-mania.ro,

Ultimele-stiri.eu: Noi punţi de colaborare România – China discutate la
Camera de Comerţ şi Industrie a României
AGRICULTURĂ
Economica.net: România, pe primul loc în UE la producţia şi suprafaţa
cultivată de floarea-soarelui, în 2015
ENERGIE
Zf.ro: Condmag raportează pierderi mai mari în 2015
Economica.net: Preţul petrolului a revenit pe scădere din cauza
supraofertei din piaţă
Economica.net: Transgaz: Coridorul Sudic de gaze devine o necesitate.
Proiectul trebuie realizat fără a pune povară pe umerii societăţii

Economica.net: ANRE: Românii afectaţi de pene de curent vor primi
despăgubiri de la distribuitori
Economica.net: Complexul Energetic Oltenia a plătit aproape 94 milioane
euro pe certificatele verzi şi de emisii de CO2

FISCALITATE
Economica.net: Tichetele cadou nu mai sunt impozitate. Creşte cu 20%
numărul companiilor care oferă angajaţilor aceste beneficii - Edenred
Ziare.com: Nu-ti declari la timp taxele si impozitele datorate statului?
Cum te urmareste Fiscul ca sa-ti ia banii
Zf.ro: Numărul companiilor care acordă tichete sau cardurilor cadou ca
bonusuri de Paşti ar putea creşte
GUVERN
Capital.ro: Victor Grigorescu: România are peste 100.000 de localităţi
neelectrificate, fără reţea de gaze sau drumuri
Zf.ro: Ministrul Comunicaţiilor, Marius Bostan: Care ar fi problema pentru
un om onest să îşi declare identitatea când cumpără o cartelă?
Economica.net: Guvernul a aprobat finanţarea unei noi etape a
Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină
Zf.ro: Ministrul agriculturii Achim Irimescu: Eu nu iau ciubuc, de aceea
deranjez. Din România s-au scos în ultimii cinci ani 35 de miliarde de
euro cu camionul, în Elveţia.
Mediafax.ro: Cioloş: Infrastructura în Deltă trebuie să ajute la dezvoltarea
economică, dar să nu distrugă mediul
INVESTIŢII
Zf.ro: KFC şi Pizza Hut "merg" în centrul comercial Timişoara Shopping
City
Zf.ro: DTZ: în Bucureşti stocul de spaţii logistice şi industriale va creşte
cu 20%

Zf.ro: Angajatorii au investit 85.000 € în primul hub educaţional, deschis
la Timişoara
Zf.ro: NEPI inaugurează mall-ul Shopping City din Timişoara
Zf.ro: Confirmare: Ringier a achiziţionat portalul imobiliare.ro, una dintre
cele mai mari afaceri online locale
Zf.ro: Automobile Bavaria mai pune pe hartă un centru BMW, la Târgu
Mureş
Zf.ro: Wim Bosman România vrea afaceri de peste 16 mil. euro în 2016
IT
Capital.ro: Mugur Pantaia, HP Inc: “Piaţa de printing va continua să
crească. La finele anului lansăm imprimantele 3D”
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Capital.ro: Inflaţia în zona euro a rămas în teritoriu negativ în luna martie
Zf.ro: Noul preşedinte AmCham este Ionuţ Simion, country managing
partner PwC România
Economica.net: Problema untarului a ajuns la Guvern. Ce măsuri se vor
lua împotriva falsului unt
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Darea în plată: Zamfir acuză intoxicarea.BNR: Există risc ridicat de
prejudiciere a sistemului
Economica.net: BNR menţine dobânda de politică monetară la 1,75% pe
an
Agerpres.ro: Kaspersky Lab: Companiile preferă băncile cu o reputație
intactă în materie de securitate
Economica.net: Darea în plată: Noi dispute între BNR şi Zamfir. Bogdan
Olteanu - Doar bankingul islamic împarte riscurile cu debitorii
Zf.ro: Isărescu, BNR: Un prim pas de acţiune ar fi îngustarea coridorului
de dobândă
Economica.net: 60% dintre clienţii OTP Bank România cu credite în
franci elveţieni au acceptat ofertele de conversie

Capital.ro: Cameră: Proiectul legii dării în plată intră în dezbateri pe
articole marţea viitoare la Comisia juridică
TELECOM
Zf.ro: Grupul Telekom România stă încă 5 ani în proiectul City Gate din
Piaţa

Presei.

Contractul

de

preînchiriere

cu

Papalekas

pentru

Globalworth Campus, sub semnul întrebării
TURISM
Zf.ro: Un municipiu din România se bate cu New York şi Londra, pentru
titlul de ''cel mai bun oraş de vizitat în 2016''
Capital.ro: Ecoturismul, unul dintre pilonii principali ai turismului
românesc

