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Realitatea.net, preluată de Actualitati.net, Saptamana.com, Index-stiri.ro,
News.yam.ro, Infoziare.ro, Cronicavip.ro, Discard.ro, Ziarelive.ro, Ztv.ro,
Ultimele-stiri.eu, Revista-presei.com, Ziareonline.com,

Stirisociale.ro,

Estirea.ro: Președintele Camerei de Comerț: Nu aș face afaceri în
Federația Rusă pe motive simple de decontări
Realitatea.net, preluată de Index-stiri.ro, Actualitati.net, Saptamana.com,
Diacaf.com, Cronicavip.ro, Ultimele-stiri.eu, Infoziare.ro, Ziareonline,
Revista-presei.com, Stiri.astazi.ro, Ziarelive.ro, News.portal.start.com,
Ztv.ro, Stirisociale.ro, Pentrubirou.ro, Stiri-presa-online.ro, Estirea.ro:
Mihai Daraban: România trebuie să profite de piața din Iran. Contează
mult decidentul politic
Radiometafora.ro: BORJA GUTIÉRREZ IGLESIAS: „O colaborare cu
Camera de Comerţ şi Industrie a României este necesară pentru a putea
dezvolta şi investi, atât în oraşul Brunete, cât şi în România, în special
prin realizarea de proiecte europene”
CCI ARGEȘ

Ziarulargesul.ro, preluată de Ziare.com: Camera de Comerţ şi Industrie
Argeş, cu ochii pe regionalizare şi descentralizare
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziuanews.ro: Pregătiri pentru Târgul de
Turism ”Vacanța Constanța”
CCI NEAMȚ
Mont.ro, preluată de Index-stiri.ro, Ziarelive.ro: Editie jubiliară a
Expofashion
AGRICULTURĂ
Zf.ro: INS reconfirmă: consumul a tras în sus economia. Fără agricultură,
PIB-ul ar fi crescut în 2015 cu peste 4%
Zf.ro: Fac două milioane de euro din vânzarea de pui vii şi furaje pentru
micii fermieri
Capital.ro: Stocurile de grâu ale UE vor atinge maximul ultimilor opt ani
pe fondul scăderii exporturilor
ENERGIE
Zf.ro: Transgaz şi-a bugetat un profit în scădere cu 16%
Zf.ro: Cel mai verde an: energia produsă de eoliene şi solare a acoperit
peste 15% din consumul de energie, dar investiţiile tind spre zero
Zf.ro: Best of ZF Power Summit 2016: Cine ia crema profiturilor din
exportul de energie
Zf.ro: Piaţa energiei, una dintre pieţele cel mai puţin concurenţiale din
România,

începe

să-şi

deschidă

porţile:

Enel

vine

cu

primele

abonamente la energie pentru populaţie şi promite facturi cu 6% mai mici

Zf.ro: Industria chimică din România arde cu 65% mai puţine gaze faţă de
2008, dar piaţa se bucură că a scăpat de dependenţa de gazele ruseşti
Economica.net: Scumpire semnificativă a motorinei: nouă bani în două
zile, 7% într-o lună. Lista preţurilor de la Petrom
Bursa.ro: E.ON a raportat pierderi de şapte milioane de euro în 2015
Capital.ro: Un milion de barili de petrol vor ajunge în România
GUVERN
Zf.ro: Dragu: Ne aşteptăm ca rata ridicată a investiţiilor să crească în
continuare până în 2017
INVESTIȚII
Zf.ro: SIF Oltenia păstrează profitul Mercur Craiova pentru investiţii
Zf.ro: Fondul închis de investiţii STK Emergent a bătut bursa în februarie
cu un randament de 8%
Zf.ro: Lanţul de cofetării ANA Pan face primii paşi în mallurile din
Capitală
Zf.ro: IRUM are 3 milioane de euro pentru dezvoltarea fabricii de
tractoare din Reghin
Zf.ro: Producătorul pâinii Titan transformă magazinele Belforno în Casa
Brutarilor
Zf.ro: Antreprenorul Ştefan Iordache estimează afaceri de 1,5 mil. lei cu
Fabrica de Cafea

IT

Zf.ro: Finanţare de 4 mil. $ pentru o platformă online care strânge fonduri
pentru ca IMM-urile să-şi monteze panouri solare
Zf.ro: Smartphone-urile câştigă teren rapid şi în comenzile online de
mâncare
Economica.net: Cele mai mari salarii din România au fost în IT, în
ianuarie 2016
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: FMI cere adoptarea unor măsuri de stimulare a cererii
pentru a sprijini creşterea economiei mondiale
Economica.net: Modelul de creştere economică din România nu lucrează
în interesul cetăţeanului - Filote (CE)
Economica.net: Contrabanda cu ţigarete a crescut în ianuarie. Care sunt
cele mai afectate regiuni
Capital.ro: Propunere de la CE: lucrătorii detaşaţi să primească acelaşi
salariu ca şi localnicii
Agerpres.ro: Miniștrii europeni de Finanțe vor taxe mai mari pentru
țigările electronice
SISTEM BANCAR
Zf.ro: UniCredit face cel mai mare pariu pe România - un milion de clienţi
noi atinşi în cinci ani. Cel mai puternic bancher din Europa Centrală şi de
Est: Vom aloca resurse şi capital cât va fi nevoie
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Capitaliştii autohtoni nu se înghesuie să
facă „bănci româneşti“
Zf.ro: „Lichiditatea din piaţă va rămâne abundentă“

Zf.ro: Leul s-a depreciat în două luni doar în faţa forintului. În rest,
aprecieri pe linie
Zf.ro: Compania de externalizare a ING rămâne fără preşedintele
Consiliului de Administraţie
Zf.ro: BCR: Femeile au mai multe depozite decât bărbaţii, dar şi fac mai
multe plăţi cu cardul la POS-uri
Zf.ro: Băncile italiene nu-i îngrijorează doar pe investitori şi pe
deponenţi, ci şi pe BCE
Economica.net: BNR: Un nivel crescut al avansului la credite, efectul
direct al eliminării garanţiilor prin Legea dării în plată
Economica.net: Voinea, BNR: Legea dării în plată ar putea ieftini
locuinţele şi majora "substanţial" dobânzile la credite
Bursa.ro: EUROPARLAMENTARUL DANIEL BUDA: "Băncile nu sunt
Dumnezeul economiei pe lumea asta"
Bursa.ro: Păcatele uitate ale lui Mugur Isărescu
Capital.ro: Băncile din România, cele mai tari din UE
Hotnews.ro: Gheorghe Piperea: Ce-ar fi putut fi daca nu ar fi existat
proiectul legii darii in plata
Hotnews.ro: Disputele pe marginea legii darii in plata continua. Zamfir si
BNR se razboiesc in comunicate de presa
Ziare.com: Bancile stramba din nas la darea in plata, dar nici ele nu fac
nimic pentru romanul cu afaceri
Ziare.com: Stolojan: Sa te opui legii darii in plata inseamna sa-ti tai craca
de sub picioare

TELECOM
Zf.ro: Niculae Pleşa a revenit pe „orbita“ RCS&RDS, dar nu mai face
parte din managementul gigantului din cablu, ci lucrează pentru unul
dintre „sateliţi“
Zf.ro:

Telekom

organizează

un

maraton

de

programare

pentru

dezvoltarea unei aplicaţii de mobil
CCIR
Realitatea.net, preluată de Ziarulevenimentul.ro, Hotweek.ro: Protest în
Portul Constanţa. Portuarii cer schimbarea conducerii CNAPMC
CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Radiotransilvania.com: Curs de PR și comunicare online
CCINA CONSTANŢA
Radioconstanta.ro: Numărul turiştilor străini veniți pe litoral a fost mai
mic cu 16% în 2015
CCIA DÂMBOVIŢA
Gazetadambovitei.ro,

preluată

de

Ziarelive.ro:

CCIA

Dâmboviţa

organizează seminar de informare cu privire la oportunităţile de finanţare
2014 – 2020

CCIA TIMIŞ
Opiniatimisoarei.ro: Un nou curs de formare profesionala la CCIA Timis.
Cui ii este destinat?

AGRICULTURĂ

Capital.ro: Ţăranii sunt mai săraci în satele cu exploataţii mari. "Riscăm
să avem o agricultură de succes, dar cu oameni săraci"
ENERGIE
Zf.ro: România are cel mai mare avans al pieţei electro-IT, dar consum
per capita la jumătate faţă de Cehia
Economica.net: Preţul gazelor importate din Rusia a fost în decembrie cu
18% mai mare faţă de cel de producţie internă
Zf.ro: Borc: Marii consumatori industriali îşi au rolul în Strategia
energetică a României
Economica.net: Producătorii de energie regenerabilă au ajuns la o putere
de 5.153 de MW la finele lunii ianuarie 2016
GUVERN
Economica.net: Dragu: Creşterea economică este sustenabilă şi se
bazează pe investiţii private. Cele publice, insuficiente şi ineficiente
Capital.ro: Anca Dragu: Legea dării în plată reprezintă un risc la adresa
stabilităţii financiare a României
Capital.ro: Ministerul Economiei propune prelungirea finanţării lucrărilor
pentru închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier
INVESTIŢII
Economica.net: Lidl îşi construieşte un sediu SF. Căldura vine din
energie geotermală, iar lumina de la cea solară
Capital.ro: Ford investeşte de 2,9 milioane de euro pentru a instrui mii de
tineri şoferi din Europa
Economica.net: Volkswagen investeşte 170 milioane de euro pentru o
construi o fabrică în Algeria
Zf.ro: Catalyst şi Gecad investesc “peste 1 mil. euro” în furnizorul de
servicii de facturare Smart Bill

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Obsesia lui Isărescu: să trecem odată Carpaţii cu autostradă, să
legăm direct nu numai Transilvania dar şi Bucureştiul, şi Moldova, şi
Dobrogea de Europa
Economica.net: Banca Centrală a Franţei a înrăutăţit estimările privind
avansul economiei în primul trimestru
Zf.ro: BNR dezvăluie pentru prima dată, printr-un grafic, cât au plătit din
2006 cei care au luat un credit imobiliar în lei, euro sau în franci
Zf.ro: OTP Bank prelungeşte cu o lună programul de conversie a
creditelor acordate în franci elveţieni
Economica.net: Modificări la proiectul de OUG pentru contractele de
credite. Apare Registrul Brokerilor de Credite
Hotnews.ro: Voinea (BNR): Legea darii in plata va duce la scaderea
preturilor pe piata imobiliara cu cel putin 10%
TURISM
Agerpres.ro: Peste 80% dintre turiștii străini care călătoresc în România
aleg hoteluri cu acces gratuit la Internet (analiză)
Capital.ro: Grecii se așteaptă la mai mulți turiști în acest an decât în 2015

