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CCIR
Legalmagazin.ro: Conferința Back in Business versus “Purgatoriul”
Falimentului,ediția a VI-a
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: Reguli unitare la nivel naţional pentru achiziţiile pe
Lapte&Corn
CCI DOLJ
Cvlpress.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: “Caravana Integrităţii” soseşte
la Craiova
Cvlpress.ro: Mediul de afaceri doljean se prezintă în faţa ambasadelor
acreditate
Ceccarbusinessmagazine.ro: CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în
colaborare cu DGRFP Craiova
CCI NEAMȚ
Goldfmromania.ro, preluată de Stirilazi.ro: Comunicat de presă Europe
Start-up Week la Camera de Comerț și Industrie Neamț
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Noutăți legislative privind achizițiile publice, doar la CCIAT
Banatulazi.ro: CCIA Timiș lansează o nouă serie a cursului de formator
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro: Noi programe de formare la
Camera de Comerț Timiș, în luna februarie. Ce cursuri sunt organizate

AGRICULTURĂ
Bursa.ro: Fermierii primesc 50 de milioane de euro pentru împăduriri,
până la 31 martie
ENERGIE
Zf.ro: Preţul petrolului scade sub 57 de dolari pe baril, dar la Bucureşti
acţiunile OMV Petrom cresc cu 1%
Agerpres.ro: Schimbarea climatică ar putea duce la suprasolicitarea
rețelei americane de alimentare cu energie electrică (studiu)
Capital.ro: Factura României pentru gazele importate a explodat
Economica.net: BP a trecut pe profit în 2016: Plus de 107 milioane euro,
faţă de 6 miliarde de euro, în 2015
FISCALITATE
Bursa.ro: PATRONATUL INVESTITORILOR AUTOHTONI: Se aprobă
decizia ANAF de eliminare a formularului 088
GUVERN
Economica.net: Ministerului Justiţiei a transmis CSM o cerere de
retragere a proiectului de lege privind modificarea Codurilor penale
Economica.net: Bugetele pe 2017 de la Finanţe, Muncă, Agricultură,
Dezvoltare Regională şi Mediu, adoptate de plenul reunit al Parlamentului
Agerpres.ro:

Plenul

reunit

al

Parlamentului

a

aprobat

bugetul

Ministerului Economiei
Agerpres.ro: Camerele reunite ale Parlamentului au aprobat bugetul
Ministerului Turismului

Agerpres.ro: Bugetul Ministerului Energiei, aprobat de plenul reunit al
Parlamentului
Economica.net: Grindeanu nu mai merge în Parlament la discursul lui
Iohannis pentru că nu ar fi primit invitaţie - News.ro
IMM
Startupcafe.ro: Pana la 55.000 Euro de la stat pentru mici afaceri in
Programul Comert 2017
INVESTIȚII
Zf.ro: Danemarca, trasă pe sfoară de gigantul american Goldman Sachs?
Zf.ro: Acţionarii Oil Terminal sunt chemaţi în martie pentru a aproba o
garanţie bancară de 5,5 mil. euro
Zf.ro: O creştere de 6% a bursei în ianuarie reprezintă randamentul unui
depozit bancar pe şapte ani
Zf.ro: Index imobiliar ZF. Preţul apartamentelor ajunge la maximul
ultimilor şase ani şi jumătate
Zf.ro: Plasamentele investitorilor străini în titluri de stat româneşti au
coborât sub 17%
Zf.ro: Economia şi afacerile îşi văd de treaba lor, dar nu trebuie puse la
încercare. Trei scenarii pentru următoarele săptămâni
Zf.ro: Prodvinalco Cluj prelungeşte mandatul directorului general până în
decembrie 2022
Zf.ro: Comenzile la export au crescut cu 22% businessul producătorului
de porţelan Apulum din Alba Iulia. Pentru 2017, afacerile sunt estimate la
35 mil. euro, plus 20%

Zf.ro: Hochland a adus un expat la conducerea companiei din România
Zf.ro: Un producător de lactate din Covasna: „Retailerii ne exclud
brandurile proprii şi ne cer să producem marcă privată“
Zf.ro: Topul celor mai mari exportatori de vinuri: liderul are 30% din
livrările în străinătate
Zf.ro: Businessul producătorului de preparate din carne Sergiana, din
Braşov, a ajuns la 45 mil. €
Zf.ro: Mihai Pătraşcu - CEO EvoMag: Anul acesta vrem să ne extindem
către Bulgaria şi Ungaria şi să deschidem un marketplace. Ne-am
bugetat afaceri de 25 mil. euro, plus 20%
Zf.ro: Şeful Telekom: Ne aşteptăm la o cerere uriaşă de date mobile şi
conţinut digital
Economica.net: Papalekas a făcut o ofertă să cumpere firma care deţine
mallul AFI din Cotroceni
Economica.net: Acţionarii Metro AG au aprobat divizarea companiei
Economica.net: Autostrada Sibiu-Piteşti: contractul de revizuire a
studiului de fezabilitate a fost câştigat de italienii de la Spea Ingegneria
Europea
Economica.net: Sondaj controversat. Primăria Giurgiu îşi întreabă
locuitorii dacă vor refacerea legăturii feroviare cu Bucureştiul
Capital.ro: Nuclearelectrica şi BVB, singurele companii din BET care au
închis luni în scădere
Capital.ro: Uzina Roman Braşov a prins un contract în Taiwan pentru
livrarea a 100 de camioane. Urmează Pakistan

Capital.ro: Dolarul, la minimul ultimelor două luni faţă de yen. Petrolul, în
creştere uşoară. Ultimele evoluţii
Startupcafe.ro: Pana la 100.000 Euro ajutor de la stat pentru fabricute
private, in Programul Microindustrializare 2017
0-100.hotnews.ro: Lear cumpara afacerea cu scaune auto a Grupo
Antolin
Bursa.ro: "Electrolux" cumpără "Anova", dezvoltându-şi afacerile cu
gadgeturi de gătit
Ziare.com: CNBC: Romania a devenit o bataie de cap pentru UE si pentru
investitori
IT
Agerpres.ro: Studiu: 31% dintre utilizatorii români de Internet au furnizat
informații personale online, în 2016 (studiu)
Mediafax.ro: Roboţii ar putea înlocui aproape 250.000 de angajaţi din
sectorul public în următorii 15 ani
Zf.ro: Studiu iSense Solutions: Doar 10% dintre românii care urmăresc
conţinut video online plătesc pentru vizionarea acestuia
Economica.net: China vrea un control mai strict asupra internetului
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru, redactor-şef al ZF - 450.000 în stradă contra
celor 450.000 din birourile administraţiei publice. Cum poate fi oprit
abuzul în cheltuirea a 55 mld. euro pe an, bugetul României?
Zf.ro: Mario Draghi, gardianul zonei euro, prins între atacurile Germaniei
şi îndoielile privind sănătatea economiei

Economica.net: Companiile vor primi mai mulţi bani publici ca să
formeze tineri într-o meserie şi ca să angajeze absolvenţi de facultate
Economica.net: FMI susţine că Grecia nu va putea atinge ţintele de
excedent bugetar impuse de zona euro
Capital.ro: Daniel Mischie: Aplicarea impozitului specific va stimula
investițiile în industrie
Bursa.ro: SONDAJ IPSOS MORI: Efectele votului pentru Brexit, resimţite
în mediul de afaceri britanic
Bursa.ro: Planul lui Le Pen: Să facă Franţa măreaţă din nou prin ieşirea
din zona euro şi tipărirea de bani
Mediafax.ro: Banca Centrală Europeană: Următoarea criză ar putea fi
generată de măsurile administraţiei Trump
Ziare.com: Singurul lucru care mai tine economia Romaniei intreaga
dupa evenimentele din ultimele zile
SISTEM BANCAR
Zf.ro: ”Cadou” de 175,5 mil. lei pentru persoanele care vor să îşi
cumpere o locuinţă prin programul ”Prima Casă”. Banii au rămas
necheltuiţi de anul trecut
Zf.ro: Criza băncilor greceşti se diluează, dar încep din nou să crească
riscurile politice
Zf.ro: Efectul dobânzilor subunitare la economii: volumul depozitelor
constituite a scăzut cu 9% în 2016
Zf.ro: Pierderile din T4 au lăsat băncii Intesa Sanpaolo un profit de doar 3
mil. euro pe tot anul 2016

Zf.ro: Peste 68.000 de români au fost şterşi de pe lista neagră a
restanţierilor băncilor anul trecut
Zf.ro: Analiştii: Dobânda-cheie şi ratele RMO ar putea să fie menţinute de
boardul BNR în februarie
Economica.net: ANPC devine un mini-BNR! 140 de recuperatori de
creanţe şi intermediari credite au notificat Protecţia Consumatorului
Economica.net: Şeful Raiffeisen îi răspunde lui Dragnea: Înainte de a fi
preşedinte de bancă sunt tată. Îmi pasă de viitorul copiilor mei şi al ţării
Capital.ro: Rezervele valutare ale Chinei, la cel mai scăzut nivel din
ultimii şase ani
Hotnews.ro: Asociatia Pro Consumatori Romania isi exprima ingrijorarea
fata de situatia consumatorilor cu credite in franci elvetieni si se
solidarideaza cu Asociatia Parakletos
Bursa.ro: Judecătorii CCR analizează, acum, Legea conversiei
Bursa.ro: Profitul net al "BNP Paribas" a crescut de peste două ori în
trimestrul patru al anului 2016
Bursa.ro: SURSE: Comisia Europeană vrea analiză ex-ante pentru
înfiinţarea băncii de dezvoltare
TELECOM
Zf.ro: Miroslav Majoros, şeful Telekom România: Nu văd nicio tranzacţie
sau fuziune la orizont între operatorii telecom, nu se întrevăd schimbări
majore pe piaţa din România
TURISM

Agerpres.ro: România, prezentă cu 24 de companii la Târgul Internațional
de Turism din Israel
Capital.ro: Unde merg îndrăgostiții de Valentine’s Day și cât plătesc
pentru această mini-vacanță?
Capital.ro: Ultimele evenimente au determinat o creștere a vânzărilor
pentru biletele de avion către București

