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CCIR, FABRICAT ÎN MOLDOVA
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“Fabricat

în

Moldova”!
Monitoruldevaslui.ro: Prezentã consistentã a Vasluiului la
Expozitia «Fabricat în Moldova» 2016
stiripesurse.ro, Banknews.ro: CIRM:Romania a devenit
principalul partener comercial al Moldovei, dar ne dorim sa
fie si principala sursa de investitii in afaceri
Noi.md, preluat de allmoldova.com, ziarelive.ro: Lazăr:
România

trebuie

să

devină

principalul

investitor

al

Moldovei
7est.ro, preluat de ziare-pe-net.ro: România a devenit
principalul partener comercial al Republicii Moldova
Ziaruldevrancea.ro: România a devenit principalul partener
comercial al Moldovei
Evzmd.md: România, principalul partener comercial al
Republicii Moldova
Independent.md, preluat de Point.md: România a devenit
principalul partener comercial al Moldovei

Vasluion.ro: Fabricat în Moldova, târgul cu produse din
vremea fostului URSS
Realitatea.md: Memorandum trilateral Moldova-RomâniaUcraina, cu obiectivul de a facilita comerțul internațional
Vremeanoua.ro, preluat de ziare.com, presaonline.com :
“Fabricat în Moldova”, târgul cu produse din vremea
fostului URSS, vizitat de oamenii de afaceri din Vaslui

CCI ARGEȘ
Jurnaluldearges.ro: „ROMÂNIA POATE FI UN «TIGRU»
ECONOMIC AL EUROPEI DE EST, ARE POTENŢIALUL
PENTRU ASTA”
Ziarulargesul.ro: Judeţ oropsit, caut lider… potrivit!

CCI BRAȘOV
Bzb.ro: CCI Braşov a derulat proiecte europene de aproape
2 milioane de euro anul trecut

GUVERN
Agerpres.ro: Răducu (MFE): În România există blocaje
privind cadrul legislativ în pregătirea proiectelor mari de
infrastructură

Hotnews.ro: Ministerul Finantelor a publicat modul de
completare si depunere pentru situatiile financiare anuale
aferente anului 2015
Zf.ro: OAMENI NOI, NĂRAVURI VECHI: Ministrul fondurilor
se laudă că primeşte de la UE 750 mil. euro, dar uită de cele
7 mld. euro pierdute
Bursa.ro: MINISTRUL COMUNICAŢIILOR: "Scopul nostru
este să vindem acţiunile de la Romtelecom, dar nu la orice
preţ"

ENERGIE
Agerpres.ro: ArcelorMittal intenționează să demareze o
majorare de capital de trei miliarde de dolari
Bursa.ro: Barack Obama va propune o taxă de 10 dolari pe
barilul de petrol în SUA
Hotnews.ro: Vineri: Cotatia petrolului este pe plus
Adevarul.ro: Iranul semnează proiecte de 40 de miliarde de
dolari cu Rusia. Teheranul vrea să vândă petrol către
Rosneft şi să construiască centrale nucleare cu Rosatom
Adevarul.ro: Greva atomică. Nuclearelectrica a reziliat
contractul cu Compania Naţională a Uraniului. Angajaţii
acesteia se pregătesc de grevă generală din cauza situaţiei

Zf.ro: ZF Power Summit 2016. Câţi bani va scoate statul din
listarea celei mai valoroase companii din portofoliu
Zf.ro: Schimbare la vârful unui business de 1 mld. euro cu
2,5 milioane de clienţi. Şeful Enel România părăseşte
funcţia de conducere
Digi24.ro: Importurile de energie ale României, printre cele
mai mici din UE
Ziare.com: Prabusirea pretului petrolului baga in faliment
doua industrii la care poate ca nu te-ai fi gandit
Romanialibera.ro:

Corpul

de

Control

al

premierului:

Translectrica, Contracte SUSPECTE și sporuri de 300
milioane de lei. DNA, sesizată
Economica.net: Consumatorii de gaze cu probleme la plata
facturii pot conveni cu furnizorul plata în rate a debitelor.
Lege ANRE

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Christine Lagarde: FMI analizează întărirea și
extinderea instrumentelor sale financiare preventive
Evz.ro: Comisia Europeană: Economia României va creşte
cu 4,2% în 2016

Startupcafe.ro: 5.000 de firme au primit fonduri europene in
perioada 2007-2015
Zf.ro: Drama crizei continuă. Cele mai mari insolvenţe în
2015: primele 20 de companii au avut afaceri de 5 miliarde
de lei
Zf.ro: Câştig de 5% pentru acţiunile Fondului Proprietatea
în primele zile ale lui februarie
Digi24.ro: Profil. Firmele de stat lucrează cu statul, cele
româneşti între ele, iar cele străine pentru export
Digi24.ro: O companie înfiinţată în România reuşeşte să
supravieţuiască, în medie, şapte ani
FISCALITATE
Mediafax.ro: ANAF va publica numele persoanelor fizice cu
obligaţii fiscale restante de peste 100 de lei
Adevarul.ro: Recensământul datornicilor: Fiscul va publica
lista românilor cu datorii mai mari de 100 de lei la stat. Ce
obligaţii fiscale nu sunt considerate restante
Adevarul.ro: Şi producătorii de BCA sunt încurcaţi de taxa
pe ambalaje. Ei vor să afle cum s-a ajuns la 2 lei/kilogram
Zf.ro: OPINIE SORIN PÂSLARU, REDACTOR-ŞEF AL ZF
Execuţia bugetului pe 2015 arată că scăderea CAS a
funcţionat

Ziare.com: Fiscul te face de rusine pe Internet, daca nu ti-ai
platit darile la stat: Ce sa faci ca sa nu apari pe lista neagra

SISTEM BANCAR
Bursa.ro: CE: LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ - UN RISC
MACROECONOMIC MAJOR
Piperea: "Comisia Europeană a preluat mesajul lobbyiştilor bancari, cu tot cu erori"
bursa.ro: Lagarde, FMI: "Sistemul monetar internaţional
trebuie actualizat"
Bursa.ro:

VALENTIN

LAZEA

(BNR):

"Creşterea

PIB,

«dopată» cu măsuri fiscale şi monetare, care se vor dovedi
nesustenabile"
Bursa.ro: SIBEX: Lira sterlină şi euro câştigă teren în raport
cu dolarul
Adevarul.ro: „Prima Casă” – Etape pentru a primi creditul
Zf.ro: FINANŢE PERSONALE: Un fond mutual a câştigat
dobânda pe şase ani într-o lună
Zf.ro: Studiu BNR: radiografia economiei în ultimii 20 de
ani. Economia trebuie recapitalizată, discriminarea pozitivă
a IMM-urilor şi a companiilor străine trebuie să înceteze

Zf.ro: Curăţarea bilanţurilor de neperformante continuă.
Intesa a vândut un portofoliu de neperformante de 287 mil.
euro
Zf.ro: Spectrul unei recesiuni la americani bântuie liber prin
lume
Zf.ro: Banca elveţiană Credit Suisse taie în carne vie după
ce a raportat o pierdere de 2 mld. euro: 4.000 de oameni,
afară
Zf.ro: „Mă îngrozeşte ce-mi arată graficele pe termen lung“:
Acţiunile băncilor europene şi americane au scăzut atât de
mult în atât de puţin timp, că se vorbeşte deja de o criză
Economica.net: Şeful Bundesbank: Limitarea tranzacţiilor
cu numerar ar trimite semnale false populaţiei
INVESTIȚII
Bursa.ro: Indicii BVB au deschis în urcare
Bursa.ro: BVB semnează un protocol de colaborare cu
Ministerul Comunicaţiilor
Bursa.ro: Wall Street a închis în urcare
Bursa.ro: BVB: Prime Transaction: "Creşteri semnificative
pentru indicii locali"
Evz.ro: EVZ vă prezintă traseul probabil al autostrăzii SibiuPitești

Evz.ro: Se dărâmă şi Autostrada Lugoj-Deva? Ministrul
Transporturilor: Deocamdată nu mă pronunţ!
Capital.ro: Adrian Mitroi: "Valul de criză este într-un format
fără sunet, mai puţin spectaculos decât ne-am obişnuit"
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
Capital.ro: Cu ce finanţăm un start-up
Zf.ro : Doar trei dintre cei mai mari zece retaileri de la nivel
mondial au pus România pe harta proprie
Zf.ro: REAL-ESTATE: Cehii de la CTP sunt în discuţii să
cumpere birourile Swan din Pipera
Zf.ro: BERD îşi măreşte deţinerea la bursă şi devine al
treilea cel mai influent acţionar după NN şi SIF3
Zf.ro: Companii de 20 mld. lei îşi anunţă pe bursă
bilanţurile pe 2015 săptămâna viitoare
Zf.ro: Peste 20 de nave de croazieră şi-au anunţat sosirea
în Portul Constanţa în acest sezon
Zf.ro: Globinvest fuzionează două fonduri închise de
investiţii
Zf.ro : Şeful Orange România pleacă în Polonia să conducă
un business de trei ori mai mare. La Bucureşti vine şefa
operaţiunilor de la Chişinău, care lucrează pentru francezi
de 18 ani

Digi24.ro: Autostrăzile se prăbușesc, șosele crapă, dar
banii rămân necheltuiți
Ziare.com: Motivul pentru care RATB, Metrorex si RADET
nu pot fi modernizate cu fonduri europene
Jurnalul.ro: Ni se promit 80 de kilometri noi de autostradă
Stiritvr.ro:

CNADNR

a

început

peticirea

Autostrăzii

Soarelui. Din 31 martie se reface stratul de asfalt

IMM-URI
Bursa.ro:

SCRISOARE

DESCHISĂ:

Sindicaliştii

din

FNGIMM cer demisia directorului general Silvia Ciornei
TURISM
Bursa.ro: ANT vrea ca la rectificarea bugetară din a doua
jumătate a anului să se acorde vouchere de vacanţă şi
pentru bugetari
IT
Adevarul.ro: Profitul giganţilor IT se măsoară în mii de
dolari pe secundă INFOGRAFIE
AGRICULTURĂ
Stiritvr.ro: Afaceri în agricultură. 124 de tineri din Colibaşi
au primit câte 30.000 de euro, bani nerambursabili

CCINA CONSTANȚA
Radioconstanta.ro:
dezintegrază.

Moștenirea

Demisionează

lui

Radu

Corina

Mazăre

Martin

de

se
la

conducerea Asociației Litoral Delta Dunării?
CCIB
Comunicatemedia.ro: In martie 2016, saptamana tunisiana
la Bucuresti
INVESTIȚII
Agerpres.ro: Volumul tranzacțiilor de închiriere a spațiilor
de birouri în afara Capitalei a crescut, în 2015, la 49.661
metri pătrați (analiză)
Bursa.ro: Cinci indici BVB au deschis în creştere
Capital.ro: Holcim România are un nou director general,
după fuziunea cu Lafarge
Capital.ro: Mega Image continuă să se extindă și deschide
primul magazin din 2016
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de 1,84 milioane de euro pe BVB
Bursa.ro: Bursele asiatice au închis în scădere
Bursa.ro: Activitatea Philips în sud-estul Europei este
coordonată de doi români

Economica.net: Bursa din Atena, la cel mai scăzut nivel de
după 1990. Acţiunile principalelor bănci pierd peste 19%
Jurnalul.ro: (P) Hidroizolatii terase, acoperisuri circulabile,
necirculabile sau cu vegetatie
B1.ro: Chinezii vor să refacă "Drumul Mătăsii". După ce au
cumpărat portul Pireu, urmează și compania de căi ferate
Realitatea.net: Care sunt giganții care produc într-o
secundă mai mulți bani decât poate consuma cineva într-o
lună
Bursa.ro: OVIDIU RAEŢCHI (PNL), CĂTRE MINISTRUL
TRANSPORTURILOR:
"Vă rog să deblocaţi şi urgentaţi construcţia magistralei 7"
Digi24.ro: Video. Cum arată autostrada Gilău-Nădășelu,
blocată într-o pădure după ce lucrările au ajuns la jumătate
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: Efectele Legii dării în plată: 60% dintre clienți
nu vor mai putea accesa un împrumut
Mediafax.ro: Referinţa BNR coboară pentru prima dată în
acest an sub 4,5 lei/euro
Adevarul.ro: Cele mai bune credite imobiliare în 2016. La ce
costuri ascunse trebuie să fie atenţi românii care vor să ia
un împrumut pentru locuinţă

Agerpres.ro: Rezervele valutare ale Chinei au scăzut cu
aproape 100 de miliarde de dolari în ianuarie
Bursa.ro: Finanţele au împrumutat luni peste 419 de
milioane de lei de la bănci, la un randament de 3,65% pe an
IT
Agerpres.ro: Temerile legate de securitate au descurajat
utilizatorii de Internet din România să cumpere online
Agerpres.ro: Cea mai mare zonă de Internet gratuit din
Europa, disponibilă la metroul bucureștean din 8 februarie
Agerpres.ro: În 2020, numărul persoanelor cu telefon mobil
îl va depăși pe al celor care au electricitate, apă potabilă
sau mașină
ENERGIE
Adevarul.ro: Criza petrolului şi foamea la buget: Rusia
impune taxa pe sucuri, snacks-uri, ţigări electronice şi ulei
de palmier
Bursa.ro: Complexul Energetic Oltenia a cerut revizuirea
autorizaţiei
Turceni

integrate

de mediu

pentru

termocentrala

B1.ro: Zăcămintele submarine nu mai aduc profit, iar
platformele petroliere din Marea Nordului ar putea scădea
în următorii 10 ani
Agerpres.ro: Stocurile de țiței ale SUA, cel mai mare nivel
din ultimii 80 de ani (analiză)
GUVERN
Antena3.ro: Ministrul Răducu: Cercetarea, inovarea și IT-ul,
primele domenii care vor beneficia de banii europeni
Hotnews.ro: Ce crede Ministerul Comunicatiilor despre
modalitatea de acces la datele clientilor prevazuta in noul
proiect de lege privind securitatea cibernetica
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Adevarul.ro: 10 semne care indică intrarea economiei
globale într-o nouă perioadă de criză
Zf.ro: Cash-ul înseamnă libertate. Cum ar arăta lumea fără
bani lichizi
Zf.ro: India a depăşit China şi înregistrează cea mai rapidă
creştere a PIB dintre marile economii
Bursa.ro: Western Union şi Viber vor furniza servicii
transfrontaliere de transfer de bani
AGRICULTURĂ

Antena3.ro:
României

Străinii

urcă

preţul
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cu

voia

