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CCIR
Evz.ro: Ce afaceri fac românii cu superputerea chineză
CCI BRĂILA
Obiectivbr.ro: Alegeri la Camera de Comerţ Brăila
CCI HUNEDOARA
Valeajiuluipress.ro: O nouă asociaţie: de Promovare şi Dezvoltare a
Turismului din judeţul Hunedoara
CCI MUREȘ
Radiomures.ro,

preluată

de

Administratie.ro,

Comisarul.ro,

Mesageruldecovasna.ro, Weradio.ro, Iis.ro: Ajutor de minimis pentru
firmele din Sf. Gheorghe
CCIA SIBIU
Tribuna.ro: Cerinţe şi soluţii în fiscalitate
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Seceta a ars culturile de porumb şi floarea- soarelui: minus 3 mil.
tone de cereale în 2015
Agerpres.ro: Bucureștenii, așteptați să se "îndulcească" în acest
weekend la Târgul Național al Mierii, organizat pe Platforma Apicolă
Băneasa
ENERGIE
Zf.ro: Draftul de strategie energetică: România rămâne fără petrol şi gaze
în 20 de ani
Zf.ro: Megalomania producătorilor de oţel provoacă suferinţă
Zf.ro: Preţul gazului din import a ajuns la minimul ultimului deceniu.
Consumul intern, la fel

Zf.ro: Rompetrol, tot mai aproape de braţele chinezilor. Negocierile
continuă în ceea ce ar putea fi tranzacţia anului 2016
Capital.ro: Petrol şi gaze: 7 milioane de americani ameninţaţi de
cutremure provocate de fracturarea hidraulică
Mediafax.ro: Decizie finală la CEO: Sute de angajaţi ai Minprest Rovinari
vor fi concediaţi
GUVERN
Zf.ro: Achim Irimescu, ministrul agriculturii: „Din România s-au scos, (…)
pe vremea lui Băsescu, 35 mld. € cu camionul, în Elveţia“
Economica.net: Ministrul Comunicaţiilor: Proiectul privind reglementarea
cartelelor prepaid nu se va face "de pe o zi pe alta"
Economica.net: Statul vrea să suplimenteze programul de emisiuni de
titluri de stat cu 2 miliarde euro, la 20 miliarde euro
INVESTIȚII
Zf.ro: SIF Muntenia cere vot cumulativ pentru alegerea administratorilor
BRK
Zf.ro: Ce susţin investitorii străini. Legea dării în plată alungă potenţialii
investitori, iar protecţia socială nu se poate face pe banii băncilor
Zf.ro: ZF Antreprenorii României: „Susţineţi produsele concepute şi
realizate în România. Ele aduc valoare adăugată în economie“
Zf.ro: Capitalul privat românesc aduce doar 15% din exporturi: 14.000 de
companii trimit peste graniţe produse de 7,5 – 8 miliarde de euro anual
Zf.ro: De la lohn, la proiectare şi acum la design de modă. Simiz, Pandora
Prod: Aprecierea dolarului, creşterea salariilor din Asia şi tensiunile
geopolitice pun România într-o lumină favorabilă
Zf.ro: SaladBox face topul profitabilităţii pe restaurante: malluri, birouri
şi spaţii stradale
Zf.ro: Intră în luptă cu pieţele şi bazarurile. Retailerul polonez cu preţuri
mici Pepco a ajuns într-un an la aproape 50 de magazine şi continuă
expansiunea

Bursa.ro: CONFERINŢĂ BURSA / STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
ROMÂNIEI - Anca Vlad, CNPR: "Trebuie să acordăm atenţie investitorilor
autohtoni, care mizează pe România"
Bursa.ro: CONFERINŢĂ BURSA / STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
ROMÂNIEI - Mircea Ursache, ASF: "Finanţarea economiei trebuie să se
mute «cu bagaje» pe piaţa de capital, în detrimentul băncilor"
Capital.ro: Mircea Turdean, Farmec: «Deschidem încă șapte magazine
monobrand în 2016»
IT
Zf.ro: Finanţare de 170 de milioane de dolari pentru un producător de
jocuri
Zf.ro: Studiu Microsoft: Care sunt cele mai importante patru oportunităţi
hi-tech pe care se pot concentra retailerii pentru a câştiga clienţi
Zf.ro: Wizrom: Bugetele alocate investiţiilor în sisteme IT de pe
segmentul corporate au crescut cu 7%
Zf.ro: Mugur Pantaia, şeful HP Inc. România: Avem loc de creştere şi pe
PC-uri, şi pe imprimante
Zf.ro: Qualitance mizează pe afaceri de aproape 7 milioane de euro
Economica.net: Vânzările de smartphone-uri vor înregistra în 2016 cel
mai mic ritm de creştere din istorie - studiu
Capital.ro: Bostan: România are șansa ca prin inovare să scurteze
distanța față de plutonul fruntaș, al țărilor dezvoltate, iar zona de hi-tech
este definitorie în acest proces
Mediafax.ro: O firmă americană a deschis la Cluj-Napoca primul centru
operaţional din Europa de Est, atrasă de viteza mare de internet
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Pro Agro cere autorităţilor stoparea importului de produse care
pun în pericol sănătatea publică
Zf.ro: Cum influenţează untul est-german cursul euro

Zf.ro: ANPC: Opt la sută din alimentele analizate în laborator, în 2015,
neconforme
Zf.ro: Masa salarială - 52 mld. €, 31% din PIB. În UE este 48%
Bursa.ro: Promisiunea fără acoperire a macroprudenţialităţii
SISTEM BANCAR
Zf.ro: O nouă companie de evaluare a creditului creşte pe lângă Kremlin
Zf.ro: Băncile renunţă la comisioane pentru a câştiga clienţi pe piaţa
obligaţiunilor
Zf.ro: Bancherii au redus cu jumătate bonificaţia medie la depozite întrun an, dar costul creditelor a scăzut cu doar 15%
Zf.ro: Leul, apreciere pe toate fronturile în T1: 1% în faţa euro, 5% în faţa
dolarului şi 2% în faţa francului
Zf.ro: Grecia nu poate găsi leac pentru epidemia de credite toxice
Zf.ro: Isărescu, BNR: Politica monetară se calibrează; ne concentrăm pe
întărirea rolului desemnat al ratei de politică monetară
Zf.ro: Raportul Comisiei juridice asupra legii dării în plată, aşteptat marţi,
5 aprilie. Vor fi decise plafonul până la care se aplică legea şi
aplicabilitatea la Prima casă
Bursa.ro: BNR - un colier de aur placat cu tablă de burlan
Bursa.ro: DEZBATEREA DEPUTAŢILOR PE LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ FĂRĂ CONCLUZII - Ioan Cupşa, PNL: "BNR nu spune nimic despre riscul
sistemic apărut din cauza lăcomiei băncilor"
Capital.ro: Alior Bank preia operaţiunile bancare din Polonia ale General
Electric
Capital.ro: Laszlo Diosi, OTP Bank: Dacă Legea privind darea în plată
intră în vigoare, ar putea creşte şi dobânzile la credite şi avansul
TURISM
Economica.net: Numărul de turişti în România a crescut cu 19,2% în
februarie

Agerpres.ro: Portul Constanța, în clasamentul croazierelor în Marea
Neagră
Mediafax.ro: Lovitură grea pentru hotelieri: De 1 Mai va fi dezastru pe
litoral

