CCIR
Bookmarking.ro: Dorin Cojocaru, APRIL: Suntem nevoiți să plătim
pentru distrugerea zerului de la lapte când alții îl valorifică
Zf.ro: Preşedintele Camerei de Comerţ, îngrozit de avansul
importurilor: „Creşterea economică în care ne aflăm este o bulă
bazată pe o rostogolire a unor taxe şi a unor mărfuri consumate din
import”
Oranoua.ro: Mihai Daraban: Creşterea economică în care ne aflăm
este o bulă bazată pe o rostogolire a unor taxe şi a unor mărfuri
consumate din import
CCIA ARAD
Arad24.net: Vicii & Delicii, târg de vinuri și salon gastronomic, în acest
weekend la Expo Arad
CCI BRASOV
Mytex.ro: Brașov. Companiile pot accesa finanțări pentru sprijinirea
investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență prin POIM 2014-2020
AGRICULTURA
Capital.ro: Cornel Ștefan (MADR), Conferința Capital: Există plăți
efectuare 1,89 miliarde euro și un grad absorbție 25,6%
Capital.ro: Conferința CAPITAL Alexandra Toderiță: Marii fermieri nu
au curajul să dea utilaje de sute de mii de euro pe mâna unor angajați
necalificați
Capital.ro: Conferința CAPITAL. Valeriu Tabără: Valorificarea grâului
se face la un preţ foarte mic
ENERGIE
Capital.ro: În ce perioadă a anului se vând cele mai multe centrale
termice
Agerpres.ro: Ambasadorul Marii Britanii: Subvenționarea energiei prin
contracte pentru diferență poate fi aplicată și în România, pentru
reactoarele 3 și 4
Capital.ro: Plumb despre creşterea preţurilor la carburanţi: "Eu de o

lună de zile nu am alimentat"
Economica.net: Havrileţ, ANRE: Dacă nu creştem preţul final al
gazelor, furnizorii pot sista alimentarea către consumatorii casnici
Economica.net: Havrileţ, despre anchetarea ANRE:Va fi un moment al
adevărului. Sunt interese puternice şi televiziuni care au atacat
liberalizarea gazelor
TELECOM
Economica.net: Posibile clauze abuzive în contractele furnizorilor de
servicii TV, internet şi telefonie. Dezabonarea este foarte complicată
INVESTITII
Economica.net: Piaţa imobiliară şi creşterea economică fac din
România paradis pentru bricolaje. Leroy Merlin vrea 10 magazine în
Bucureşti
Capital.ro: Diaspora românească: 56% dintre românii emigrați își
doresc să investească în România
Zf.ro: Laurenţiu Bănescu, Co-fondator, Berea Zăganu: Vrem să ne
extindem dar vrem să păstrăm calitatea produsului pentru că asta este
baza
Zf.ro: Andreea Micu, Avocat, Proprietar, Crama Avincis: Pentru ca un
brand să aibă vocaţia să devină internaţional, are nevoie să capete un
renume pe piaţa naţională prima dată
Economica.net: Metrorex vrea să organizeze licitaţie pentru achiziţia a
13 trenuri ce vor circula pe tronsonul Eroilor - Drumul Taberei
Agerpres.ro: Peste jumătate dintre românii emigrați vor să
investească în România, dar bariera este corupția (studiu)
Zf.ro: Liviu Dragnea, la uzinele Dacia: Licitaţia tronsoanelor autostrăzii
Piteşti-Sibiu, în noiembrie
Zf.ro: Liviu Dragnea: Programul Rabla trebuie dezvoltat. O maşină
produsă în România ne aduce 3.500 de euro
Economica.net: Volkswagen vrea să diminueze concurenţa venită de

la Skoda
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SISTEM BANCAR
Capital.ro: Curs BNR: O nouă întărire a leului, după deciziile și
declarațiile lui Isărescu
Mediafax.ro: “Prima Casă” îşi reduce treptat plafonul. Ce variante
alternative au pregătit băncile
Economica.net: Guvernatorul BNR cere 35 de milioane de euro pentru
ca Arenele BNR să revină la Ministerul Sportului
FISCALITATE
Agerpres.ro: UE trece la ofensivă împotriva Amazon și Apple
GUVERN
Capital.ro: Ministrul Transporturilor: „Angajaţii TAROM care ar putea fi
disponibilizaţi nu vor mai primi 18 salarii compensatorii, ci în jur de
opt”
Ziare.com: Tudose insista ca uraganul e de vina ca s-au scumpit
combustibilii in Romania: Pretul nu a crescut din cauza accizei
IT
Zf.ro: Radu Andrei, director de management consulting KPMG:
Impactul automatizării asupra pieţei muncii va fi dramatic, dar mereu
s-au găsit joburi care să solicite mai mult inteligenţa oamenilor

