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CCIR
Capital.ro,

preluată

start.com,

Ultimele-stiri.eu,

Revistapresei.eu,

de

Ziare-pe-net.ro,
Actualitati.net,

Allbiz.ro,

Index-stiri.ro,

Ziarelive.ro,
Ziar.com,

News.portal123credite.eu,

Findnews.ro,

News.ro,

Sursazilei.ro, Findnews.ro, Pescurt.ro, Ziare-pe-net.ro, : Un patronat şi
trei camere bilaterale de comerţ, excluse din CCIR
CCI ARGEŞ
Ziarulargesul.ro: Nici 40% din firmele judeţului nu mai sunt româneşti!
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro: Alegeri in turismul prahovean: Adrian Voican,
secondat de Centrul medical SanConfind, CCI si CJ Prahova

AGRICULTURĂ
Economica.net: O doctorandă româncă cercetează în America ce soia
este mai bună: cea tradiţională sau cea modificată genetic
ENERGIE
Zf.ro: Tendinţa care va schimba fundamental piaţa energiei: Uber-eşte
sau vei fi Uber-it
Zf.ro: Templeton şi fondul suveran al Norvegiei profită de creşterea
Petrom şi vând 8 milioane de acţiuni
Economica.net: Cea mai mare cantitate de energie eoliană din istoria
României. Moriştile produc de două ori cât centrala de la Cernavodă
Economica.net: AIE: Preţurile petrolului dau semne că au atins nivelul
minim

FISCALITATE
Zf.ro: Bruxelles-ul revine şi cere României să-şi respecte obligaţiile
privind deficitele. „Mai este încă timp pentru a fi luate măsurile ce se
impun. Astăzi am transmis un semnal de avertizare timpurie.“
Bursa.ro: CA SĂ PLĂTEASCĂ IMPOZITE MAI MICI - Proprietarii de
imobile mai au zece zile să-şi depună raportul de evaluare
Economica.net: Impozitul pe tranzacţiile imobiliare va fi încasat de notari
şi virat statului
GUVERN
Economica.net: Agenţii economici, susţinuţi de stat să participe la
târguri şi expoziţii internaţionale
Economica.net: Peste 4.000 de firme ar putea primi, până în 2018, ajutor
de minimis prin Programul de Promovare a Exportului - proiect
Mediafax.ro: Ministrul Finanţelor: Nu pot să spun care este impactul
eliminării plafonului pentru indemnizaţiile mamelor
Agerpres.ro: Ministerul Finanțelor a lansat o platformă publică unde vor
putea fi verificate bugetele a peste 13.000 de instituții
Mediafax.ro: Cioloş: Proiectul ''Transparenţa bugetară'' este revoluţionar,
felicit Finanţele pentru efort
Zf.ro: Antreprenorii către Ministerul Transporturilor: Trebuie să aveţi şef
de proiect dacă vreţi autostradă
INVESTIŢII
Zf.ro: Knight Frank, ales de BCR să vândă proiectul Silver Mountain din
Poiana Braşov
Zf.ro: BlackRock, cel mai mare fond de investiţii din lume, este lovit de
legea dării în plată
Zf.ro: Fondul de investiţii Broadhurst cere noi administratori la Oil
Terminal
Zf.ro: Flanco apasă pedala de acceleraţie şi vrea 30 de magazine noi
după ieşirea din joc a Domo

Zf.ro: Profi ajunge la 380 de magazine după 13 deschideri în 2016
Economica.net: Cea mai mare cantitate de energie eoliană din istoria
României. Moriştile produc de două ori cât centrala de la Cernavodă
Capital.ro: Bătălia mallurilor se mută la Braşov
IT
Zf.ro: Asus: Anul viitor vânzările de smartphone-uri vor depăşi livrările
de laptopuri
Capital.ro: Românii de la sate se conectează la internet
Zf.ro: Aproape 50% din utilizatorii internetului din România caută
informaţii despre un produs în mediul online, iar mai apoi îl cumpără
offline
Zf.ro: Trei antreprenori clujeni au comenzi de 2 mil. euro pentru o soluţie
de casă inteligentă la un an de la înfiinţare
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Selcuk Saldirak, fost CEO la Demirbank, UniCredit şi Banca Ţiriac,
este şef la un IFN
Zf.ro: Numărul restanţierilor la IFN-uri cu credite de valori mari s-a
diminuat cu 1.000 într-un an
Zf.ro: Volatilitate în creştere după deciziile Băncii Centrale Europene.
Leul s-a apreciat la Bucureşti pe interbancar în faţa euro, cursul
coborând la 4,45 de lei
Zf.ro: Alexandru Păunescu, directorul juridic al BNR: Centrul de
soluţionare alternativă a litigiilor bancare a primit doar trei reclamaţii
Zf.ro: Dobânzile la euro atârnă de un fir de aţă: băncile au ajuns să
plătească 0,01% pentru un depozit. Întrebarea este: când vor intra pe
minus?
Zf.ro: Băncile ţipă şi BCE taie dobânzile, ducându-le acolo unde nimeni
nu le-a mai dus vreodată
Zf.ro: Dobânzile plătite la depozitele în euro, milimetric de aproape de
zero

Zf.ro: Aproape 23.000 de români au depozite care depăşesc pragul de
100.000 de euro
Economica.net: Războiul Curtea de Conturi - băncile de economisire
creditare s-a mutat la Curtea de Apel București
Economica.net: Yuanul, la cel mai ridicat curs de schimb din 2016, în
urma deciziilor BCE
Economica.net: Mario Draghi, dispus să plătească băncile pentru a
acorda împrumuturi
Economica.net: Hackerii au sustras 100 de milioane dolari dintr-un cont
al Băncii Centrale din Bangladesh
Bursa.ro: Traficanţii de iluzii
Bursa.ro: DANIEL MANAŢE, ANEVAR: "Legea dării în plată nu va avea
efecte reale"
Capital.ro: Şef Garanti Bank: 2016 e un an de fuziuni şi achiziţii în
sectorul bancar
Zf.ro: BRD oferă acţionarilor un dividend cu un randament de 3%
TELECOM
Hotnews.ro: ANALIZA Acordul Telekom-Orange, sau active strategice
contra active detinute
TURISM
Zf.ro: Mustafa Kadiroglu, proprietar Calypso Tour, a preluat Prestige
Tours

