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CCIR

Voceavalcii.ro: O luăm pe urmele lui Ceauşescu în Iran?

Radiometafora.ro: Economia si politichia,,DIMBOVITEANA”

Digi24.ro: Firmele românești vor să investească în Iran

Ziare.com,  preluată  de  Efin.ro:  Camera  de  Comert  (CCIR)  promoveaza  firmele

romanesti in Iran

Bursa.ro,  Agerpres.ro,  News.ro,  Ziuanews.ro,  E-politic.ziuanews.ro:  Ministrul

Comănescu efectuează o vizită în Iran

CCI ARGEŞ

Zf.ro: Alarmant: Cadastrul politicienilor, o afacere cu cifre amețitoare!

CCIA ARAD

Glsa.ro, preluată de Ziare.com: Expo Arad a găzduit, timp de două zile, o nouă

ediţie a târgului „A(R)picultura“

Arq.ro: Deschiderea Târgului “A(R)picultura” - 2016

Specialarad.ro: A început ce-a de-a doua ediție a târgului „A(R)picultura”

Actualitati-arad.ro, preluată de Goldfmromania.ro:  A(R)picultura 2016. Ce miere

puteți cumpăra la târgul apicol

Actualitati-arad.net, Newsar.ro: Seminar despre programe naționale de finanțare a

IMM-urilor, la CCIA Arad

CCI BACĂU

Desteptarea.ro, Zdbc.ro:  Autostrăzile Bacău – Braşov şi Iaşi – Târgu Mureş, de la

război pe Facebook la o soluţie inedită

http://www.desteptarea.ro/autostrazile-bacau-brasov-si-iasi-targu-mures-de-la-razboi-pe-facebook-la-o-solutie-inedita/
http://www.desteptarea.ro/autostrazile-bacau-brasov-si-iasi-targu-mures-de-la-razboi-pe-facebook-la-o-solutie-inedita/
http://www.actualitati-arad.ro/seminar-despre-programe-nationale-de-finantare-a-imm-urilor-la-ccia-arad-2/
http://www.actualitati-arad.ro/seminar-despre-programe-nationale-de-finantare-a-imm-urilor-la-ccia-arad-2/
http://www.actualitati-arad.ro/arpicultura-2016-ce-miere-puteti-cumpara-la-targul-apicol/
http://www.actualitati-arad.ro/arpicultura-2016-ce-miere-puteti-cumpara-la-targul-apicol/
http://specialarad.ro/astazi-a-inceput-ce-a-de-a-doua-editie-a-targului-arpicultura/
http://www.arq.ro/deschiderea-targului-arpicultura-2016/5098
http://glsa.ro/arad/228760-expo-arad-a-gazduit-timp-de-doua-zile-o-noua-editie-a-targului-arpicultura.html
http://glsa.ro/arad/228760-expo-arad-a-gazduit-timp-de-doua-zile-o-noua-editie-a-targului-arpicultura.html
http://cronicaromana.net/2016/02/29/alarmant-cadastrul-politicienilor-o-afacere-cu-cifre-ametitoare/
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/29/ministrul-comanescu-efectueaza-o-vizita-in-iran-relansarea-relatiilor-politico-diplomatice-si-cooperarea-economica-pe-agenda-discutiilor-10-38-54
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/29/ministrul-comanescu-efectueaza-o-vizita-in-iran-relansarea-relatiilor-politico-diplomatice-si-cooperarea-economica-pe-agenda-discutiilor-10-38-54
http://www.efin.ro/stiri_alte_surse/camera_de_comert_ccir_promoveaza_firmele_romanesti_in_iran.html
http://www.efin.ro/stiri_alte_surse/camera_de_comert_ccir_promoveaza_firmele_romanesti_in_iran.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Firmele+romanesti+vor+sa+investeasca+in+Iran
http://www.radiometafora.ro/2016/02/27/economia-si-politichiadimboviteana-598/
http://www.voceavalcii.ro/2016022834451/o-luam-pe-urmele-lui-ceausescu-in-iran.html


CCINA CONSTANŢA

Cugetliber.ro, preluată de Ziare.com, Medialog.cf:  ONG-urile din Constanţa s-au

coalizat. Ce proiecte îşi propun

CCI GALAŢI

Monitoruldegalati.ro,  preluată  de  Vremeanoua.ro:  Oferta  educaţională,

coroborată cu piaţa muncii

CCI NEAMŢ

Mesagerulneamt.ro,  preluată  de  Jurnalulbucurestiului.ro:  Turismul  nemțean,

între faliment și soluții

CCIA TIMIŞ

Debanat.ro: CCIAT pregateste Ziua Agricultorului la Timisoara

Oradetimis.oradestiri.ro:  Ultimele  modificări  aduse  Codului  Fiscal  și  Codului  de

Procedură Fiscală în dezbatere la Timişoara

CCI VRANCEA

Romaniacurata.ro, preluată de Ziuanews.ro, Nasul.tv:  JAFUL NATIONAL EXTINS,

FAZA PE JUDET | Turul marilor tunuri  din Focșani sau cum au distrus “șmecherii

tranziției” simbolurile orașului

AGRICULTURĂ

Zf.ro:  Grupul Brise a numit şef pe trading un manager care a lucrat nouă ani în

Cargill

Zf.ro:  Preşedintele Hollande: Suntem într-o criză de supraproducţie în agricultură;

să consumăm produse din Franţa

Zf.ro:  Monika Puiu, NHR Agropartners: „Cu 2.000 de tractoare noi vândute anual,

înlocuim parcul în 50 de ani. Este o catastrofă“

Economica.net:  Subvenții APIA 2016. Lista documentelor ce trebuie depuse odată

cu cererea unică de plată

http://www.economica.net/subven-ii-apia-2016-lista-documentelor-ce-trebuie-depuse-odata-cu-cererea-unica-de-plata_115442.html
http://www.economica.net/subven-ii-apia-2016-lista-documentelor-ce-trebuie-depuse-odata-cu-cererea-unica-de-plata_115442.html
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/monika-puiu-nhr-agropartners-cu-2-000-de-tractoare-noi-vandute-anual-inlocuim-parcul-in-50-de-ani-este-o-catastrofa-15090326
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/monika-puiu-nhr-agropartners-cu-2-000-de-tractoare-noi-vandute-anual-inlocuim-parcul-in-50-de-ani-este-o-catastrofa-15090326
http://www.zf.ro/business-international/presedintele-hollande-suntem-intr-o-criza-de-supraproductie-in-agricultura-sa-consumam-produse-din-franta-15090312
http://www.zf.ro/business-international/presedintele-hollande-suntem-intr-o-criza-de-supraproductie-in-agricultura-sa-consumam-produse-din-franta-15090312
http://www.zf.ro/companii/grupul-brise-a-numit-sef-pe-trading-un-manager-care-a-lucrat-noua-ani-in-cargill-15090289
http://www.zf.ro/companii/grupul-brise-a-numit-sef-pe-trading-un-manager-care-a-lucrat-noua-ani-in-cargill-15090289
http://www.romaniacurata.ro/turul-marilor-tunuri-din-focsani-sau-cum-au-distrus-smecherii-tranzitiei-simbolurile-orasului-tur-virtual/
http://www.romaniacurata.ro/turul-marilor-tunuri-din-focsani-sau-cum-au-distrus-smecherii-tranzitiei-simbolurile-orasului-tur-virtual/
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http://oradetimis.oradestiri.ro/ultimele-modificari-aduse-codului-fiscal-si-codului-de-procedura-fiscala-in-dezbatere-la-timisoara#.VtQI4kBQF_k
http://oradetimis.oradestiri.ro/ultimele-modificari-aduse-codului-fiscal-si-codului-de-procedura-fiscala-in-dezbatere-la-timisoara#.VtQI4kBQF_k
http://debanat.ro/2016/02/cciat-pregateste-ziua-agricultorului-la-timisoara_154359.html
http://mesagerulneamt.ro/2016/02/turismul-nemtean-intre-faliment-si-solutii/
http://mesagerulneamt.ro/2016/02/turismul-nemtean-intre-faliment-si-solutii/
http://www.monitoruldegalati.ro/comunitate/oferta-educationala,-coroborata-cu-piata-muncii.html
http://www.monitoruldegalati.ro/comunitate/oferta-educationala,-coroborata-cu-piata-muncii.html
http://www.cugetliber.ro/stiri-social-ong-urile-din-constanta-s-au-coalizat-ce-proiecte-isi-propun-282112
http://www.cugetliber.ro/stiri-social-ong-urile-din-constanta-s-au-coalizat-ce-proiecte-isi-propun-282112


Capital.ro: "Primul utilaj agricol" vrea să pună în mișcare agricultura românească

Capital.ro: Agricultură în aer, economie la pământ

ENERGIE

Zf.ro: Cine sunt acţionarii instituţionali din umbră ai Petrom?

Zf.ro:  Ultimul şef din garda veche a energiei pleacă: Electrica, un grup de peste 1

mld. euro, îşi caută CEO nou. Fostul avea un salariu de aproape 10.000 de euro pe

lună

Zf.ro: ANALIZĂ. Apetitul nou pentru carburanţi nu a ridicat valoarea pieţei. Românii

au dat 9 mld. euro anul trecut pentru benzină şi motorină

Bursa.ro:  CONFERINŢA PE ENERGIE DE LA HOUSTON, TEXAS: Soluţia pentru criza

petrolului - falimentul unor producători mondiali

Bursa.ro: VALERIU ZGONEA: "Este nevoie de soluții viabile pentru CEH; nu suntem

de acord cu pierderea locurilor de muncă"

Bursa.ro:  MINISTERUL ENERGIEI / STRATEGIA ENERGETICĂ NAŢIONALĂ: Rezervele

de ţiţei ale României se vor epuiza în 20 de ani

Economica.net: Viitură pe Dunăre. Hidroelectrica vinde curent la preţ de "eolieni"

Economica.net:  Statul  vrea benzinării  în  hipermarketuri.  Cât costă carburanţii  în

unica staţie de acest fel din România

FISCALITATE

Zf.ro: Avon: Scăderea TVA ar putea orienta clienţii spre gamele superioare

Zf.ro: Raportul de ţară al Comisiei Europene. Economia României va creşte cu 4,2%

în 2016 şi cu 3,7% în 2017, dar deficitul bugetar va ajunge la 3,8% din PIB

Zf.ro:  Oxford  Economics:  Cele  mai  mari  riscuri  pentru  economia  României  sunt

externe - China şi Fed

Economica.net:  România, în cel mai bun moment economic şi social din perioada

postdecembristă. Argumente

Capital.ro: Momentul adevărului pentru ANAF

http://www.capital.ro/momentul-adevarului-pentru-anaf.html
http://www.economica.net/romania--in-cel-mai-bun-moment-economic-si-social-din-perioada-postdecembrista--argumente_115458.html
http://www.economica.net/romania--in-cel-mai-bun-moment-economic-si-social-din-perioada-postdecembrista--argumente_115458.html
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/oxford-economics-cele-mai-mari-riscuri-pentru-economia-romaniei-sunt-externe-china-si-fed-15089636
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/oxford-economics-cele-mai-mari-riscuri-pentru-economia-romaniei-sunt-externe-china-si-fed-15089636
http://www.zf.ro/eveniment/raportul-de-tara-al-comisiei-europene-economia-romaniei-va-creste-cu-4-2-in-2016-si-cu-3-7-in-2017-dar-deficitul-bugetar-va-ajunge-la-3-8-din-pib-15090398
http://www.zf.ro/eveniment/raportul-de-tara-al-comisiei-europene-economia-romaniei-va-creste-cu-4-2-in-2016-si-cu-3-7-in-2017-dar-deficitul-bugetar-va-ajunge-la-3-8-din-pib-15090398
http://www.zf.ro/companii/avon-scaderea-tva-ar-putea-orienta-clientii-spre-gamele-superioare-15090424
http://www.economica.net/statul-vrea-benzinarii-in-hipermarketuri-cat-costa-carburantii-in-unica-statie-de-acest-fel-din-romania_115383.html
http://www.economica.net/statul-vrea-benzinarii-in-hipermarketuri-cat-costa-carburantii-in-unica-statie-de-acest-fel-din-romania_115383.html
http://www.economica.net/viitura-pe-dunare-hidroelectrica-vinde-curent-la-pret-de-eolieni_115384.html
http://www.bursa.ro/ministerul-energiei-strategia-energetica-nationala-rezervele-de-titei-ale-romaniei-se-vor-epuiza-...&s=materii_prime&articol=291630&editie_precedenta=2016-02-27.html
http://www.bursa.ro/ministerul-energiei-strategia-energetica-nationala-rezervele-de-titei-ale-romaniei-se-vor-epuiza-...&s=materii_prime&articol=291630&editie_precedenta=2016-02-27.html
http://www.bursa.ro/valeriu-zgonea-este-nevoie-de-solu539ii-viabile-pentru-ceh-nu-suntem-de-acord-cu-pierderea-locuri...&s=politica&articol=291647&editie_precedenta=2016-02-28.html
http://www.bursa.ro/valeriu-zgonea-este-nevoie-de-solu539ii-viabile-pentru-ceh-nu-suntem-de-acord-cu-pierderea-locuri...&s=politica&articol=291647&editie_precedenta=2016-02-28.html
http://www.bursa.ro/conferinta-pe-energie-de-la-houston-texas-solutia-pentru-criza-petrolului-falimentul-unor-produca...&s=international&articol=291701.html
http://www.bursa.ro/conferinta-pe-energie-de-la-houston-texas-solutia-pentru-criza-petrolului-falimentul-unor-produca...&s=international&articol=291701.html
http://www.zf.ro/companii/energie/analiza-apetitul-nou-pentru-carburanti-nu-a-ridicat-valoarea-pietei-romanii-au-dat-9-mld-euro-anul-trecut-pentru-benzina-si-motorina-15088125
http://www.zf.ro/companii/energie/analiza-apetitul-nou-pentru-carburanti-nu-a-ridicat-valoarea-pietei-romanii-au-dat-9-mld-euro-anul-trecut-pentru-benzina-si-motorina-15088125
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ultimul-sef-din-garda-veche-a-energiei-pleaca-electrica-un-grup-de-peste-1-mld-euro-isi-cauta-ceo-nou-fostul-avea-un-salariu-de-aproape-10-000-de-euro-pe-luna-15090411
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http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ultimul-sef-din-garda-veche-a-energiei-pleaca-electrica-un-grup-de-peste-1-mld-euro-isi-cauta-ceo-nou-fostul-avea-un-salariu-de-aproape-10-000-de-euro-pe-luna-15090411
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cine-sunt-actionarii-institutionali-din-umbra-ai-petrom-15090417
http://www.capital.ro/agricultura-in-aer-economie-la-pamant.html
http://www.capital.ro/primul-utilaj-agricol-vrea-sa-puna-in-miscare-agricultura-romaneasca.html


Hotnews.ro:  In  ultima  zi  din  februarie  sunt  scadente  mai  multe  declaratii

informative aferente exercitiului 2015

Hotnews.ro:  ANAF  a  actualizat  procedura  de  inscriere  in  Registrul  Operatorilor

Intracomunitari, adoptand un nou model al formularului 095

GUVERN

Bursa.ro:  MINISTRUL TRANSPORTURILOR: "Autostrada Piteşti-Sibiu va fi finalizată

în totalitate în 2021"

Economica.net:  Ministerul  Finanţelor:  Am  plătit  datoria  către  fraţii  Micula,  dar

Comisia Europeană ne obligă să o recuperăm

Agerpres.ro:  Costescu (MT): Metroul între București și  Otopeni,  finalizat până în

2020 doar într-o variantă foarte optimistă

Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor: Circulația pe autostrada Orăștie-Sibiu se va

relua în august-septembrie

INVESTIȚII

Zf.ro:  Investitorii  au  retras  mai  mult  de  60  de  miliarde  de  dolari  din  fondurile

mutuale în ianuarie

Zf.ro:  Francezii de la Parisot au făcut o „injecţie de capital“ de 5 mil. euro la una

dintre fabricile de mobilă locale

Zf.ro:  Prima fază a proiectului de 13 mil. € din Pantelimon al familiei Nusco va fi

gata la toamnă

Zf.ro: Kinga Daradics, MOL: Acest an este poate cel mai greu din ultimii ani în ceea

ce priveşte estimările legate de evoluţia pieţei

Zf.ro:  Mircea Ursache, vicepreşedinte al ASF: Piaţa românească are nevoie de un

fond suveran fie în domeniul energiei, fie în sectorul imobiliar. Depinde ce se vrea

Zf.ro:  Mallul  cu  birouri,  noul  pariu  al  dezvoltatorilor  de  centre  comerciale  din

Capitală

http://www.zf.ro/business-construct/mallul-cu-birouri-noul-pariu-al-dezvoltatorilor-de-centre-comerciale-din-capitala-15090317
http://www.zf.ro/business-construct/mallul-cu-birouri-noul-pariu-al-dezvoltatorilor-de-centre-comerciale-din-capitala-15090317
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/mircea-ursache-vicepresedinte-al-asf-piata-romaneasca-are-nevoie-de-un-fond-suveran-fie-in-domeniul-energiei-fie-in-sectorul-imobiliar-depinde-ce-se-vrea-15090414
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/mircea-ursache-vicepresedinte-al-asf-piata-romaneasca-are-nevoie-de-un-fond-suveran-fie-in-domeniul-energiei-fie-in-sectorul-imobiliar-depinde-ce-se-vrea-15090414
http://www.zf.ro/companii/energie/kinga-daradics-mol-acest-an-este-poate-cel-mai-greu-din-ultimii-ani-in-ceea-ce-priveste-estimarile-legate-de-evolutia-pietei-15090361
http://www.zf.ro/companii/energie/kinga-daradics-mol-acest-an-este-poate-cel-mai-greu-din-ultimii-ani-in-ceea-ce-priveste-estimarile-legate-de-evolutia-pietei-15090361
http://www.zf.ro/business-construct/prima-faza-a-proiectului-de-13-mil-din-pantelimon-al-familiei-nusco-va-fi-gata-la-toamna-15090304
http://www.zf.ro/business-construct/prima-faza-a-proiectului-de-13-mil-din-pantelimon-al-familiei-nusco-va-fi-gata-la-toamna-15090304
http://www.zf.ro/companii/francezii-de-la-parisot-au-facut-o-injectie-de-capital-de-5-mil-euro-la-una-dintre-fabricile-de-mobila-locale-15090263
http://www.zf.ro/companii/francezii-de-la-parisot-au-facut-o-injectie-de-capital-de-5-mil-euro-la-una-dintre-fabricile-de-mobila-locale-15090263
http://www.zf.ro/business-international/investitorii-au-retras-mai-mult-de-60-de-miliarde-de-dolari-din-fondurile-mutuale-in-ianuarie-15090323
http://www.zf.ro/business-international/investitorii-au-retras-mai-mult-de-60-de-miliarde-de-dolari-din-fondurile-mutuale-in-ianuarie-15090323
http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/28/minstrul-transporturilor-circulatia-pe-autostrada-orastie-sibiu-se-va-relua-in-august-septembrie-11-45-39
http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/28/minstrul-transporturilor-circulatia-pe-autostrada-orastie-sibiu-se-va-relua-in-august-septembrie-11-45-39
http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/28/costescu-mt-metroul-intre-bucuresti-si-otopeni-finalizat-pana-in-2020-doar-intr-o-varianta-foarte-optimista-14-21-50
http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/28/costescu-mt-metroul-intre-bucuresti-si-otopeni-finalizat-pana-in-2020-doar-intr-o-varianta-foarte-optimista-14-21-50
http://www.economica.net/ministerul-finantelor-am-platit-datoria-catre-fratii-micula-dar-comisia-europeana-ne-obliga-sa-o-recuperam_115456.html
http://www.economica.net/ministerul-finantelor-am-platit-datoria-catre-fratii-micula-dar-comisia-europeana-ne-obliga-sa-o-recuperam_115456.html
http://www.bursa.ro/ministrul-transporturilor-autostrada-pitesti-sibiu-va-fi-finalizata-in-totalitate-in-2021-291656&s=companii_afaceri&articol=291656&editie_precedenta=2016-02-28.html
http://www.bursa.ro/ministrul-transporturilor-autostrada-pitesti-sibiu-va-fi-finalizata-in-totalitate-in-2021-291656&s=companii_afaceri&articol=291656&editie_precedenta=2016-02-28.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20832222-anaf-actualizat-procedura-inscriere-registrul-operatorilor-intracomunitari-adoptand-nou-model-formularului-095.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20832222-anaf-actualizat-procedura-inscriere-registrul-operatorilor-intracomunitari-adoptand-nou-model-formularului-095.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20832275-nu-uitati-fisc-ultima-din-februarie-sunt-scadente-mai-multe-declaratii-informative-aferente-exercitiului-2015.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20832275-nu-uitati-fisc-ultima-din-februarie-sunt-scadente-mai-multe-declaratii-informative-aferente-exercitiului-2015.htm


Bursa.ro:  DOCUMENT  DE  LUCRU  AL  COMISIEI  EUROPENE  DESPRE  ROMÂNIA:

"Mediul de afaceri nefavorabil - obstacol în calea investiţiilor"

Bursa.ro: FABRICA A RELUAT PRODUCŢIA DE POMPE - "Aversa Manufacturing" are

contracte de 8,58 milioane de lei şi speră să revină pe profit

Economica.net:  Brexitul  şi  România.  Câţi  români  trăiesc  în  Marea  Britanie,  cât

exportăm acolo şi ce investiţii atragem

Economica.net: Kaufland se pregăteşte de o nouă deschidere în Bucureşti, în inima

Ferentariului

Economica.net:  Ford va investi 150 de milioane de dolari în producția motorului

EcoBoost 2

IMM

Capital.ro: IMM-urile, cel mai important motor de creștere pentru factoring în 2015

IT

Economica.net:  Peste  71%  dintre  utilizatorii  de  internet  se  conectează  folosind

telefonul mobil

Capital.ro: Comerțul electronic B2B din România, în creștere până la 12 miliarde de

euro

Hotnews.ro:  Romania,  ultima  din  Uniunea  Europeana  la  folosirea  tehnologiei

digitale

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Economica.net: S-a schimbat legea. Toate magazinele vor fi obligate să schimbe la

cerere, în 15 zile, obiectul cumpărat

Hotnews.ro:  Domnul  Ionescu  si  legea  anti-fumat.  Castigatori  si  perdanti  din

interzicerea fumatului

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Din jocul riscului, BCR a raportat pentru 2015 un profit de 919 mil. lei

http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/din-jocul-riscului-bcr-a-raportat-pentru-2015-un-profit-de-919-mil-lei-15090429
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20832154-domnul-ionescu-legea-anti-fumat-castigatori-perdanti-din-interzicerea-fumatului.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20832154-domnul-ionescu-legea-anti-fumat-castigatori-perdanti-din-interzicerea-fumatului.htm
http://www.economica.net/duminica-se-schimba-legea-toate-magazinele-vor-fi-obligate-sa-schimbe-in-15-zile-obiectul-cumparat_115388.html
http://www.economica.net/duminica-se-schimba-legea-toate-magazinele-vor-fi-obligate-sa-schimbe-in-15-zile-obiectul-cumparat_115388.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-20832068-romania-ultima-din-uniunea-europeana-folosirea-tehnologiei-digitale.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-20832068-romania-ultima-din-uniunea-europeana-folosirea-tehnologiei-digitale.htm
http://www.capital.ro/comertul-electronic-b2b-din-romania-in-crestere-pana-la-12-miliarde-de-euro.html
http://www.capital.ro/comertul-electronic-b2b-din-romania-in-crestere-pana-la-12-miliarde-de-euro.html
http://www.economica.net/peste-71prc-dintre-utilizatorii-de-internet-se-conecteaza-folosind-telefonul-mobil_115455.html
http://www.economica.net/peste-71prc-dintre-utilizatorii-de-internet-se-conecteaza-folosind-telefonul-mobil_115455.html
http://www.capital.ro/imm-urile-cel-mai-important-motor-de-crestere-pentru-factoring-in-2015.html
http://www.economica.net/ford-va-investi-150-de-milioane-de-dolari-in-produc-ia-motorului-ecoboost-2_115441.html
http://www.economica.net/ford-va-investi-150-de-milioane-de-dolari-in-produc-ia-motorului-ecoboost-2_115441.html
http://www.economica.net/kaufland-se-pregateste-de-o-noua-deschidere-in-bucuresti-in-inima-ferentariului_115390.html
http://www.economica.net/kaufland-se-pregateste-de-o-noua-deschidere-in-bucuresti-in-inima-ferentariului_115390.html
http://www.economica.net/brexitul-si-romania-cati-romani-traiesc-in-marea-britanie-cat-exportam-acolo-si-ce-investitii-atragem_115395.html
http://www.economica.net/brexitul-si-romania-cati-romani-traiesc-in-marea-britanie-cat-exportam-acolo-si-ce-investitii-atragem_115395.html
http://www.bursa.ro/fabrica-a-reluat-productia-de-pompe-aversa-manufacturing-are-contracte-de-8-58-milioane-de-lei-si...&s=companii_afaceri&articol=291674.html
http://www.bursa.ro/fabrica-a-reluat-productia-de-pompe-aversa-manufacturing-are-contracte-de-8-58-milioane-de-lei-si...&s=companii_afaceri&articol=291674.html
http://www.bursa.ro/document-de-lucru-al-comisiei-europene-despre-romania-mediul-de-afaceri-nefavorabil-obstacol-in-c...&s=companii_afaceri&articol=291685.html
http://www.bursa.ro/document-de-lucru-al-comisiei-europene-despre-romania-mediul-de-afaceri-nefavorabil-obstacol-in-c...&s=companii_afaceri&articol=291685.html


Zf.ro:  Comisia  Europeană  critică  darea  în  plată  şi  clauzele  abuzive.  „Riscurile

generate de iniţiativele legislative care ameninţă stabilitatea sectorului bancar, au

crescut“

Zf.ro:  Un fost viceguvernator al BNR preia funcţia de vicepreşedinte al BEI, unul

dintre cei mai mari creditori ai României, cu un salariu de peste 30.000 de euro pe

lună

Zf.ro:  Erwin Bernhard, BCR Banca pentru Locuinţe:  Dacă statul român va reduce

prima pe care o plăteşte acum, sistemul de economisire-creditare va intra în colaps

Zf.ro: Mit şi adevăr privind darea în plată în SUA

Zf.ro:  Comisia Europeană: Darea în plată aplicată în forma actuală prezintă riscuri

majore pe mai multe planuri

Bursa.ro: CRITICI DURE DE LA COMISIA EUROPEANĂ, CU UN WEEKEND ÎNAINTE DE

VOTUL DIN PLENUL SENATULUI - Piperea: "Legea dării în plată este bună, mai ales

dacă va restrânge creditarea"

Bursa.ro: BCE:Deflaţia este principalul pericol cu care se confruntă zona euro

Bursa.ro:  COMISIA EUROPEANĂ:  "România -  printre  ţările  cu cele mai dinamice

vânzări de neperformante"

Bursa.ro: Umbra Regelui Pirus la Banca Naţională

Bursa.ro: Marş al împrumutaţilor în CHF pentru susţinerea Legii dării în plată, ieri,

în Capitală

Bursa.ro:  CORESPONDENŢĂ DE LA VIENA - Andreas Treichl, despre Brexit: "Să nu

mai continuăm construcţia unei uniuni bancare dacă totul se destramă!"

Bursa.ro:  STEVEN  VAN  GRONINGEN  ÎI  RĂSPUNDE  ANEI  BIRCHALL:  "Patronatul

băncilor nu poate impune măsuri în cazul creditelor în CHF"

Bursa.ro: ANUL TRECUT, Creditul pentru consum şi-a încetinit ritmul de scădere de

aproximativ cinci ori

Economica.net: Topul băncilor din România cu cele mai mari profituri în 2015

http://www.economica.net/topul-celor-mai-mari-profituri-ale-bancilor-in-2015_115398.html
http://www.bursa.ro/anul-trecut-creditul-pentru-consum-si-a-incetinit-ritmul-de-scadere-de-aproximativ-cinci-ori-291652&s=banci_asigurari&articol=291652&editie_precedenta=2016-02-28.html
http://www.bursa.ro/anul-trecut-creditul-pentru-consum-si-a-incetinit-ritmul-de-scadere-de-aproximativ-cinci-ori-291652&s=banci_asigurari&articol=291652&editie_precedenta=2016-02-28.html
http://www.bursa.ro/steven-van-groningen-ii-raspunde-anei-birchall-patronatul-bancilor-nu-poate-impune-masuri-in-cazu...&s=banci_asigurari&articol=291700.html
http://www.bursa.ro/steven-van-groningen-ii-raspunde-anei-birchall-patronatul-bancilor-nu-poate-impune-masuri-in-cazu...&s=banci_asigurari&articol=291700.html
http://www.bursa.ro/corespondenta-de-la-viena-andreas-treichl-despre-brexit-sa-nu-mai-continuam-constructia-unei-uniu...&s=international&articol=291707.html
http://www.bursa.ro/corespondenta-de-la-viena-andreas-treichl-despre-brexit-sa-nu-mai-continuam-constructia-unei-uniu...&s=international&articol=291707.html
http://www.bursa.ro/mars-al-imprumutatilor-in-chf-pentru-sustinerea-legii-darii-in-plata-ieri-in-capitala-291711&s=banci_asigurari&articol=291711.html
http://www.bursa.ro/mars-al-imprumutatilor-in-chf-pentru-sustinerea-legii-darii-in-plata-ieri-in-capitala-291711&s=banci_asigurari&articol=291711.html
http://www.bursa.ro/umbra-regelui-pirus-la-banca-nationala-291699&s=banci_asigurari&articol=291699.html
http://www.bursa.ro/comisia-europeana-romania-printre-tarile-cu-cele-mai-dinamice-vanzari-de-neperformante-291698&s=banci_asigurari&articol=291698.html
http://www.bursa.ro/comisia-europeana-romania-printre-tarile-cu-cele-mai-dinamice-vanzari-de-neperformante-291698&s=banci_asigurari&articol=291698.html
http://www.bursa.ro/bce-deflatia-este-principalul-pericol-cu-care-se-confrunta-zona-euro-291729&s=banci_asigurari&articol=291729.html
http://www.bursa.ro/critici-dure-de-la-comisia-europeana-cu-un-weekend-inainte-de-votul-din-plenul-senatului-piperea-...&s=banci_asigurari&articol=291697.html
http://www.bursa.ro/critici-dure-de-la-comisia-europeana-cu-un-weekend-inainte-de-votul-din-plenul-senatului-piperea-...&s=banci_asigurari&articol=291697.html
http://www.bursa.ro/critici-dure-de-la-comisia-europeana-cu-un-weekend-inainte-de-votul-din-plenul-senatului-piperea-...&s=banci_asigurari&articol=291697.html
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/comisia-europeana-darea-in-plata-aplicata-in-forma-actuala-prezinta-riscuri-majore-pe-mai-multe-planuri-15089253
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/comisia-europeana-darea-in-plata-aplicata-in-forma-actuala-prezinta-riscuri-majore-pe-mai-multe-planuri-15089253
http://www.zf.ro/opinii/mit-si-adevar-privind-darea-in-plata-in-sua-15089361
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/erwin-bernhard-bcr-banca-pentru-locuinte-daca-statul-roman-va-reduce-prima-pe-care-o-plateste-acum-sistemul-de-economisire-creditare-va-intra-in-colaps-15090408
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/erwin-bernhard-bcr-banca-pentru-locuinte-daca-statul-roman-va-reduce-prima-pe-care-o-plateste-acum-sistemul-de-economisire-creditare-va-intra-in-colaps-15090408
http://www.zf.ro/eveniment/un-fost-viceguvernator-al-bnr-preia-functia-de-vicepresedinte-al-bei-unul-dintre-cei-mai-mari-creditori-ai-romaniei-cu-un-salariu-de-peste-30-000-de-euro-pe-luna-15090393
http://www.zf.ro/eveniment/un-fost-viceguvernator-al-bnr-preia-functia-de-vicepresedinte-al-bei-unul-dintre-cei-mai-mari-creditori-ai-romaniei-cu-un-salariu-de-peste-30-000-de-euro-pe-luna-15090393
http://www.zf.ro/eveniment/un-fost-viceguvernator-al-bnr-preia-functia-de-vicepresedinte-al-bei-unul-dintre-cei-mai-mari-creditori-ai-romaniei-cu-un-salariu-de-peste-30-000-de-euro-pe-luna-15090393
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/comisia-europeana-critica-darea-in-plata-si-clauzele-abuzive-riscurile-generate-de-initiativele-legislative-care-ameninta-stabilitatea-sectorului-bancar-au-crescut-15090392
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/comisia-europeana-critica-darea-in-plata-si-clauzele-abuzive-riscurile-generate-de-initiativele-legislative-care-ameninta-stabilitatea-sectorului-bancar-au-crescut-15090392
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/comisia-europeana-critica-darea-in-plata-si-clauzele-abuzive-riscurile-generate-de-initiativele-legislative-care-ameninta-stabilitatea-sectorului-bancar-au-crescut-15090392


Mediafax.ro:  Şeful  Erste:  Legea  dării  în  plată  nu  va  avea  un  impact  financiar

semnificativ asupra BCR, ci îi va afecta dramatic pe cei tineri, care vor să îşi ia o casă

TELECOM

Zf.ro:  Deutsche Telekom: Credem în România, avem răbdare pentru rezultate mai

bune

TURISM

Zf.ro:  Românii caută vacanţe în străinătate pentru care dau între 650 şi 2.000 de

euro/persoană

CCI ARGEŞ

Argesfocus.ro: Protocolul cu Camera de Comerţ, aprobat de Consiliul Judeţean

CCI NEAMŢ

Capital.ro: Operatori turism: Suntem HĂRŢUIŢI de controale de la stat!

CCIA TIMIŞ

Agroinfo.ro: Cererea unică 2016 dezbătută de APIA Timiș la Ziua Agriculturii!

AGRICULTURĂ

Bursa.ro:  Klaus  Iohannis  a promulgat  o lege referitoare  la  exploatarea  pajiştilor

permanente

ENERGIE

Zf.ro: Buşu, ministerul Energiei: Pachetul de listare la Hidroelectrica ar putea fi 20-

25% din acţiuni prin participarea Fondului Proprietatea

Bursa.ro: AIPC, REPLICĂ LA DECLARAŢIILE LUI BĂSESCU: "Alegerea Nuclearelectrica

este dureroasă, dar explicabilă din punct de vedere economic"

Agerpres.ro:  Bulgaria:  Autoritățile  închid  benzinăriile  care  vând  combustibil  de

calitate scăzută

Economica.net: Rafo nu-şi mai plăteşte salariaţii

http://www.economica.net/rafo-nu-si-mai-plateste-salariatii_115487.html
http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/29/bulgaria-autoritatile-inchid-benzinariile-care-vand-combustibil-de-calitate-scazuta-14-15-40
http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/29/bulgaria-autoritatile-inchid-benzinariile-care-vand-combustibil-de-calitate-scazuta-14-15-40
http://www.bursa.ro/-aipc-replica-la-declaratiile-lui-basescu-alegerea-nuclearelectrica-este-dureroasa-dar-explicabila-din-punct-de-vedere-economic-291738&s=companii_afaceri&articol=291738.html
http://www.bursa.ro/-aipc-replica-la-declaratiile-lui-basescu-alegerea-nuclearelectrica-este-dureroasa-dar-explicabila-din-punct-de-vedere-economic-291738&s=companii_afaceri&articol=291738.html
http://www.zf.ro/companii/energie/busu-ministerul-energiei-pachetul-de-listare-la-hidroelectrica-ar-putea-fi-20-25-din-actiuni-prin-participarea-fondului-proprietatea-15091027
http://www.zf.ro/companii/energie/busu-ministerul-energiei-pachetul-de-listare-la-hidroelectrica-ar-putea-fi-20-25-din-actiuni-prin-participarea-fondului-proprietatea-15091027
http://www.bursa.ro/klaus-iohannis-a-promulgat-o-lege-referitoare-la-exploatarea-pajistilor-permanente-291753&s=politica&articol=291753.html
http://www.bursa.ro/klaus-iohannis-a-promulgat-o-lege-referitoare-la-exploatarea-pajistilor-permanente-291753&s=politica&articol=291753.html
http://www.agroinfo.ro/evenimente/cererea-unica-2016-dezbatuta-de-apia-timis-la-ziua-agriculturii
http://www.evz.ro/operatori-turism-suntem-hartuiti-de-controale-de-la-stat.html
http://argesfocus.ro/index.php/actualitate/4086-protocolul-cu-camera-de-comert-aprobat-de-consiliul-judetean
http://www.zf.ro/eveniment/romanii-cauta-vacante-in-strainatate-pentru-care-dau-intre-650-si-2-000-de-euro-persoana-15090477
http://www.zf.ro/eveniment/romanii-cauta-vacante-in-strainatate-pentru-care-dau-intre-650-si-2-000-de-euro-persoana-15090477
http://www.zf.ro/business-hi-tech/deutsche-telekom-credem-in-romania-avem-rabdare-pentru-rezultate-mai-bune-15090451
http://www.zf.ro/business-hi-tech/deutsche-telekom-credem-in-romania-avem-rabdare-pentru-rezultate-mai-bune-15090451
http://www.mediafax.ro/economic/seful-erste-legea-darii-in-plata-nu-va-avea-un-impact-financiar-semnificativ-asupra-bcr-ci-ii-va-afecta-dramatic-pe-cei-tineri-care-vor-sa-isi-ia-o-casa-15089543
http://www.mediafax.ro/economic/seful-erste-legea-darii-in-plata-nu-va-avea-un-impact-financiar-semnificativ-asupra-bcr-ci-ii-va-afecta-dramatic-pe-cei-tineri-care-vor-sa-isi-ia-o-casa-15089543


GUVERN

Zf.ro: Anca Dragu, ministrul Finanţelor: Anul viitor vom elimina taxa pe construcţii

speciale

Bursa.ro:  Premierul  a discutat  luni cu Vera Jourova despre cooperarea cu CE pe

justiţie şi ridicarea MCV

Mediafax.ro:  Acord între Guvern şi sindicate privind creşterea salariului minim la

1.250 de lei de la 1 mai

Zf.ro: Numărul persoanelor beneficiare de venit minim garantat a crescut cu 3,5%,

în primele 9 luni din 2015

Zf.ro:  Anca Dragu,  ministrul Finanţelor:  În câteva săptămâni vom avea proiectul

legii redevenţelor

Zf.ro:  EXCLUSIV:  Legea  Salarizării,  impact  bugetar  de  21  de  mld.  lei.  Creşteri

salariale la militari de 105%

Zf.ro: ANCA DRAGU:"Legea dării în plată trebuie să aibă în vedere cazurile sociale"

Economica.net:  Răducu  (MFE):  În  prezent  avem  speranţă  pentru  75%  grad  de

absorbţie. Există posibilitatea de creştere

Agerpres.ro:  Răducu  (MFE):  Aplicația  pentru  depunerea  online  a  proiectelor

europene va avea 8 module, până în iunie

Economica.net: Peste 10% dintre beneficiari fondurilor UE din perioada 2007-2013

sunt suspectaţi de fraudă

Economica.net:  Dîncu:  Într-o  săptămână  cel  târziu  va  exista  un  proiect  al  legii

salarizării, asumat de întregul Guvern

Mediafax.ro:  Guvernul  vrea  să  pregătească  şi  administraţia  publică  locală  în

domeniul absorbţiei fondurilor UE

Agerpres.ro:  Irimescu:  Bacteria  E-coli  a  fost  descoperită  în  brânza de vaci  de la

Lactate Brădet din Curtea de Argeș

IMM

http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/29/alerta-irimescu-bacteria-e-coli-a-fost-descoperita-in-branza-de-vaci-de-la-lactate-bradet-din-curtea-de-arges-16-44-24
http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/29/alerta-irimescu-bacteria-e-coli-a-fost-descoperita-in-branza-de-vaci-de-la-lactate-bradet-din-curtea-de-arges-16-44-24
http://www.mediafax.ro/politic/guvernul-vrea-sa-pregateasca-si-administratia-publica-locala-in-domeniul-absorbtiei-fondurilor-ue-15091409
http://www.mediafax.ro/politic/guvernul-vrea-sa-pregateasca-si-administratia-publica-locala-in-domeniul-absorbtiei-fondurilor-ue-15091409
http://www.economica.net/dincu-intr-o-saptamana-cel-tarziu-va-exista-un-proiect-al-legii-salarizarii-asumat-de-intregul-guvern_115490.html
http://www.economica.net/dincu-intr-o-saptamana-cel-tarziu-va-exista-un-proiect-al-legii-salarizarii-asumat-de-intregul-guvern_115490.html
http://www.economica.net/peste-10prc-dintre-beneficiari-fondurilor-ue-din-perioada-2007-2013-sunt-suspectati-de-frauda_115492.html
http://www.economica.net/peste-10prc-dintre-beneficiari-fondurilor-ue-din-perioada-2007-2013-sunt-suspectati-de-frauda_115492.html
http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/29/raducu-mfe-aplicatia-pentru-depunerea-online-a-proiectelor-europene-va-avea-8-module-pana-in-iunie-15-42-51
http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/29/raducu-mfe-aplicatia-pentru-depunerea-online-a-proiectelor-europene-va-avea-8-module-pana-in-iunie-15-42-51
http://www.economica.net/raducu-mfe-in-prezent-avem-speranta-pentru-75prc-grad-de-absorbtie-exista-posibilitatea-de-crestere_115479.html
http://www.economica.net/raducu-mfe-in-prezent-avem-speranta-pentru-75prc-grad-de-absorbtie-exista-posibilitatea-de-crestere_115479.html
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