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CCIR
Evz.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Ziar.com,

Ultimele-stiri.eu,

Ziare.www.ro, Feedler.ro, Presaonline.com: Parteneriatul economic dintre
România și Moldova confirmat prin participarea CCIR la expoziţia
Fabricat în Moldova
Capital.ro, preluată de 2am.eu, Ziarelive.ro, Antidotul.ro, Pfinance.ro,
Instiri.com, Discard.ro, Pescurt.ro, Ziar.com, 008.ro, Ultimele-stiri.eu,
Ziarero.antena3.ro,

News.ournet.ro,

Diacaf.com,

Portal-ro.com,

Feedler.ro, Findnews.ro, Ziare.www.ro: CCIR a adus peste 100 de firme
românești la expoziția Fabricat în Moldova
Capital.ro, preluată de Diacaf.com, Titirez.ro: Grupul Auchan este dispus
să renoveze Gara de Nord
Comunicatedepresa.ro: De ce este noul Regulament de Protecție a
Datelor al UE o problemă de business critică?
CCI PRAHOVA
Gov.md, preluată de Publika.md, Realitatea.md, Moldpres.md, Infoprut.ro,
Mesaj.md,

Radiochisinau.md,

Point.md,

Basarabia.md,

Interlic.md,

Hotnews.md, 25.md, Moldovastiri.ro, Ziarelive.ro, Noi.md, Oficial.md,
Provincial.md,

Portal-ro.com:

Companiile

române,

interesate

de

cooperarea cu antreprenorii din Republica Moldova
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: Târg AGRO EXPO BUCOVINA, la finalul lunii martie la
Suceava
CCIA TIMIȘ

Debanat.ro, preluată de Diacaf.com: CCIAT relanseaza cursul de auditor
intern al Sistemului de Management al Calitatii
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro, prleuată de Ziarelive.ro: Vasluienii, mereu alături de
“frații” de peste Prut: “Fabricat în Moldova”
AMCHAM
Wall-street.ro, preluată de Diacaf.com: Lideri din mediul de business,
antreprenori si oameni de afaceri isi unesc vocile intr-un mesaj unitar:
vrem normalitate!
Digi24.ro: Departamentul de Stat al SUA critică dur Guvernul pentru OUG
de modificare a Codurilor penale
Rfi.ro: „Mineriada” împotriva justiţiei. Cum îşi pot pierde investitorii
încrederea în economia românească
Cotidianul.ro: Ce mesaje au transmis comunitățile de afaceri după
ultimele măsuri ale Guvernului
CCI BRITANICO-ROMÂNĂ
Evenimentebiz.ro: Forum Afaceri.ro Iasi 2017
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Stiripesurse.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziarelive.ro, Portal-ro.com:
Investitorii nemți din România prevăd EFECTE NEGATIVE după actele
guvernului
Dcnews.ro: PSD, tensiuni cu multinaționalele. Decizii ale Guvernului sau
reacția ambasadelor?

Bugetul.ro: Nemții avertizează Guvernul Grindeanu
AGRICULTURĂ
Zf.ro: AFIR primeşte proiecte cu finanţare europeană, din zootehnie şi
pomicultură, până pe 28 februarie
Economica.net: Prezenţa virusului influenţei aviare a fost confirmată în
România în mediul sălbatic şi în 9 gospodării, în ultimele 3 luni
Economica.net: România devine cel mai mare producător de miere al UE.
Prognozele pentru 2017 sunt însă defavorabile
Economica.net: Fermierii riscă să primească mai puţini bani pe sprijinul
cuplat. Negocierile României cu Bruxelles-ul vor avea loc săptămâna
viitoare
ENERGIE
Zf.ro: Nuclearelectrica încheie contracte de 53 mil. lei cu Electrica
Furnizare
Zf.ro: România exportă energie la foc automat, dar piaţa spot de la
Bucureşti plânge după curent. De la începutul anului preţul MWh a
crescut de trei ori
Economica.net: Rusia este gata să finanţeze 100% cele două noi
reactoare nucleare de la Paks, din Ungaria
Bursa.ro: VIZITĂ ISTORICĂ A LUI VLADIMIR PUTIN LA BUDAPESTA Vladimir Putin: "Ungaria este o verigă strategică sigură în tranzitul
gazului rusesc spre Europa"
FISCALITATE

Mediafax.ro: Consultant fiscal: Departajarea contribuabil/evazionist,
lăsată de ANAF la latitudinea unui soft
Ziare.com: Formularul 088 a fost eliminat, dar exista o procedura care ar
trebui sa ne ingrijoreze
GUVERN
Economica.net: Iordache: Îmi asum ordonanţa în totalitate. Acum, CCR
poate spune dacă e constituţională
Economica.net: Grindeanu: Nu renunţăm la OUG privind modificarea
codurilor penale. Am luat o hotărâre acum două zile şi mergem înainte,
justificat
Economica.net:

Alexandru

Petrescu,

ministrul

Economiei,

propus

interimar în locul lui Florin Jianu
Economica.net: Grindeanu anunţă că nu îşi dă demisia
Capital.ro: Florin Iordache: Este important un semnal de stabilitate
pentru sistemul judiciar din România
Capital.ro: Oana Schmidt - Hăineală a demisionat din funcţia de secretar
de stat în Ministerul Justiției
Capital.ro: Daniel Constantin, la Capital TV: Doar un motor al economiei
a funcționat
INVESTIȚII
Zf.ro: Nemţii de la Karcher au finalizat fabrica din Argeş şi au deja 140 de
salariaţi
Zf.ro: Who’s who in business. Cine conduce KFC în România, unul dintre
cei mai mari jucători de pe piaţa de restaurante

Zf.ro: Creşterea vânzărilor Agricola Bacău, susţinută de salamuri şi
semipreparate
Zf.ro: Producătorul lactatelor Baciul din Râmnicu Sărat mizează pe
vânzări de peste 5,5 mil. euro
Zf.ro: Lucian Aldescu, şeful firmei de curierat DPD: „Jumătate din vânzări
sunt aduse de clienţii din e-commerce. Am bugetat afaceri mai mari cu
20%“
Zf.ro: Fabrica Miele din Braşov, la un pas de 50 mil. euro. „Programatorii
români sunt cei care dezvoltă aplicaţia Miele App“
Zf.ro: Brandul de cafea Julius Meinl a ajuns în 2.300 de cafenele şi
hoteluri: „Continuăm creşterea“
Economica.net: Autostrada Lugoj-Deva: Recepţia a încă 15 kilometri ar
putea avea loc luni. Inspectoratul în Construcţii şi-a dat acordul
Economica.net: Departamentul de Stat al SUA, prima reacţie la situaţia
din România: Credibilitatea ţării pentru investiţii străine este în joc
Economica.net: MedLife se extinde în Braşov în urma unei investiţii de
1,3 milioane euro
Agerpres.ro: WGC: cererea mondială de aur a crescut cu 2% în 2016
Agerpres.ro: INS: Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu
13,5% anul trecut
Capital.ro: Germania: Vânzările Dacia au crescut cu 23,4% în ianuarie
Capital.ro: Examen pentru Guvern: faliment sau privatizare pentru CFR
Marfă

Bursa.ro: DIN CICLUL O FLOARE ŞI DOI GRĂDINARI: Lucian Anghel s-a
lăsat de metafore, dar s-a apucat Dan Paul
Bursa.ro: ŞTEFAN NANU: "Un grup de lucru analizează mai multe opţiuni
privind înfiinţarea fondului suveran"
Bursa.ro: Directorul Deutsche Börse, anchetat
Startupcafe.ro: Magazinele online care vand in afara granitelor tarii isi
cresc vanzarile de doua ori mai repede - studiu
Zf.ro: Sanda-Valentina Balaş, human resources manager, MaschioGaspardo România: „Căutăm de un an manager de calitate. Candidaţii
vor şi maşină, şi chirie, şi bonus şi 2.500 de euro net/lună. Mergem să
recrutăm italieni“
Zf.ro: Vrancart Adjud vinde obligaţiuni cu o dobândă Robor la 3 luni plus
2%
Zf.ro: Unul dintre mogulii construcţiilor din Bucureşti face ofertă pentru a
cumpăra 22% din Comnord Bucureşti
Economica.net: Ferrari anunţă un profit record după ce a vândut peste
8.000 de vehicule în 2016
IT
Zf.ro: Smartdreamers intră pe piaţa aplicaţiilor de gestionare a
recrutărilor. Unul dintre primii clienţi ai companiei: Raiffeisen Bank
România
Zf.ro: 2016, an costisitor pentru acţionarii din asigurări. Injecţiile de
capital au crescut cu 40% până la 90 de milioane de euro

Zf.ro: Rezultate-record pentru Facebook în trimestrul IV: profitul a urcat
cu 128%, veniturile cu 51%
Economica.net: Ce înseamnă industria IT pentru România: afaceri de
10,6 miliarde de euro, 163.000 de angajaţi şi cheltuieli de personal de 2,5
miliarde euro
Agerpres.ro: Kaspersky Lab: Atacurile Distributed Denial of Service au
afectat 80 de țări, în T4 din 2016
Bursa.ro: 94% din averea "Apple", ţinută în afara Statelor Unite
Hotnews.ro: Snapchat vrea sa obtina 3 miliarde de dolari la intrarea pe
bursa. Aplicatia are 160 milioane de utilizatori
Hotnews.ro: Directorul Uber se retrage din echipa de consiliere
economica a lui Trump. 200.000 de americani si-au sters conturile de
Uber dupa o campanie de boicot
Hotnews.ro: Tabletele scad fara incetare - Vanzarile mondiale au coborat
cu 20% trimestrul trecut
Hotnews.ro: Cum se vede protestul a sute de mii de romani in retelele
mobile: La Telekom, traficul de date a depasit miercuri seara si de 15 ori
nivelul dintr-o zi obisnuita
Hotnews.ro: Facebook va ajunge la doua miliarde de utilizatori in acest
an. Compania a avut venituri de peste 27 miliarde dolari in 2016
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Donald Trump mută războiul pe Twitter. Aliaţii Americii încep să
aibă îndoieli asupra respectării acordurilor internaţionale de către
administraţia Trump

Economica.net: Comisiile permanente reunite ale Senatului şi Camerei
Deputaţilor încep dezbaterile pe proiectul Legii bugetului
Capital.ro: Rata şomajului a consemnat o scădere în decembrie 2016,
până la 4,77%
Capital.ro: Beneficiile obținute de salariați și pensionari începând cu 1
februarie 2017
Ziare.com: Sa intelegem America: Care sunt, de fapt, planurile lui Trump
in materie de economie si imigranti
Ziare.com: Ai platit taxa auto si aveai de gand sa-ti recuperezi banii? Nu
se mai poate
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Compania de credite online Social Finance cumpără un furnizor de
servicii bancare pe mobil
Zf.ro: Banca Angliei a revizuit pozitiv prognoza de creştere economică a
Marii Britanii
Zf.ro: Ce schimbări au fost în ultimul an în conducerea executivă a
băncilor din top 10
Zf.ro: Scandalul politic se vede pe piaţa financiară. Tensiunile politice şi
protestele au urcat cursul, iar costurile de finanţare şi randamentele la
titlurile de stat au ajuns la maximul din vara lui 2015. „Deprecierea leului
scumpeşte importurile."
Zf.ro: Leul începe să prindă curaj: Euro şi dolarul pierd teren în raport cu
moneda naţională după a treia zi de proteste

Capital.ro: Ce impact are retragerea bancnotei de 500 DE EURO asupra
pieței româneşti!
Bursa.ro: Fed nu-şi modifică, deocamdată, politica monetară
TELECOM
Zf.ro: Veniturile din servicii ale Vodafone România au crescut cu 3%, la
179 mil. euro, în T4 2016. În anul calendaristic 2016 compania a avut
venituri totale din servicii de 705,9 mil. euro, în creştere cu 4,3% faţă de
anul anterior
TURISM
Agerpres.ro: Litoralul și Delta Dunării, promovate la Bruxelles, la Târgul
'Salon des Vacances'
Economica.net: Bătălia preţurilor la Timişoara: După Wizz Air, care
reduce preţurile cu 20%, şi Ryanair vine cu bilete la 5 euro

