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CCIR
Allevents.in: Back in Business versus “Purgatoriul” Falimentului,ediția a
VI-a
Legalmarketing.ro: Conferință: Probleme dificile de Procedură Civilă
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Monitorulexpres.ro: Seminar pentru dezvoltarea IMM-urilor din Regiunea
Centru, la CCI Braşov
CCINA CONSTANȚA
Infopress.tv: CCINA: Curs de Inspector/Referent resurse umane
CCI DOLJ
Cronicaolteniei.ro: Craiova: Oficialitatile locale se intalneste cu delegatii
externe din Cehia, Olanda, Polonia, Elvetia, Ungaria, Israel, Congo si
Nigeria
Monumenteoltenia.ro: Targul de Turism al Olteniei revine la Craiova in
perioada 10-12 martie 2017
CCI HUNEDOARA
Ziarulexclusiv.ro: Seminar gratuit de informare privind programele
naționale pentru IMM-uri, la CCI Deva

CCI IAȘI
Iasiulinafaceri.ro: EDIŢIE SPECIALĂ: În dezbatere: dezvoltarea mediului
de business ieşean
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro: Nunta de la A la Z
CCIA TIMIȘ
Debanat.ro, preluată de Ziarelive.ro, Diacaf.com: Deveniti expert in
achizitiile publice cu un curs la CCIAT
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Top 15 cei mai mari beneficiari de subvenţii din campania agricolă
2015
Zf.ro: Arnaud van Strien, şeful IPSO: România are nevoie de un masterplan pentru agricultură
Economica.net: Laptele românesc rămâne fără etichetă. România nu a
răspuns întrebărilor Comisiei Europene
ENERGIE
Economica.net: Frigul scoate în evidenţă punctele slabe ale uniunii
energetice europene
Agerpres.ro: ANRE: Actorii de pe piața reglementată sau de export a
energiei electrice, obligați să transmită OPCOM copia contractelor
încheiate
Agerpres.ro: ANRE aprobă un nou standard de performanță pentru
activitatea de furnizare a energiei electrice

FISCALITATE
Capital.ro: Impozitul specific, o lege cu dedicație
GUVERN
Economica.net: Iordache: Voi discuta astăzi cu prim-ministrul şi voi
anunţa decizia cu privire la mandatul meu
Economica.net: Prima şedinţă de Guvern după abrogarea OUG 13. Se
discută înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii
INVESTIȚII
Zf.ro: Aurul a urcat la Bucureşti cu 4% în 2017, iar tendinţa ar putea
continua, determinată de tensiunile europene
Zf.ro: Asigurătorii se laudă cu peste 8.500 de locuri de muncă, însă după
criză au dat afară 11.000 de salariaţi
Zf.ro: Surpriză imensă la vârful tranzacţiilor globale: O firmă aproape
necunoscută a devenit consultantul arabilor în cea mai mare ofertă de
vânzare de acţiuni din lume
Zf.ro: ZF Power Summit 2017 - A.T. Kearney: Giganţii din utilităţi sunt la
vânătoare de smart start-ups
Zf.ro: Jurnal de război comercial: Opoziţia şi industriaşii germani îl atacă
pe Trump pentru popularitate şi pentru a forţa Berlinul să acţioneze
contra protecţionismului american
Zf.ro: Conted Dorohoi propune un dividend cu un randament de numai
1,7% pentru profitul din 2016. Acţiunile scad cu 15%
Zf.ro: Acţiunile companiei germane Metro sunt în 2017 la fel ca acum
cinci ani: la 30 de euro

Zf.ro: Who’s who in business. Cine este managerul care conduce Kandia
Dulce, cel mai mare producător de ciocolată
Zf.ro: Trei investiţii de 70 milioane de euro care au beneficiat de ajutoare
de stat au fost finalizate
Zf.ro: Acţionarii magazinelor Lem’s şi-au planificat investiţii de 20 mil. lei
în 2017
Zf.ro: Editura Curtea Veche şi-a bugetat afaceri mai mari cu 10% în 2017.
„Consumul de carte este încă mult sub nivelul din vestul Europei.“
Zf.ro: Distribuitorul de electronice Vitacom Cluj vede afaceri în creştere
cu 20% în 2017, la 11,5 mil. euro. Vasile Andrei Vita: „Ne bazăm, în
continuare, pe o putere de cumpărare mai mare din partea populaţiei“
Economica.net: Cele mai mari investiţii la metrou anul acesta: 788
milioane de lei pentru Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon
Economica.net: Cifra de afaceri din industrie a crescut anul trecut cu
4,7%
Economica.net: Cum merge cel mai mare proiect de infrastructură rutieră
din Capitală: Podul nou de la Ciurel a traversat Dâmboviţa
Capital.ro: Mallurile falimentare încep să se transforme în fabrici
Capital.ro: Magazinele online așteptă la vânzări cu până la 80% mai mari
în februarie şi martie
Capital.ro: Legendarul port Pireu a devenit poarta de intrare a chinezilor
in Europa
Mediafax.ro: Primăria Bistriţa a investit peste un milion de euro într-un
pod care nu poate fi folosit

IT
Zf.ro: Procesoarele proiectate la Timişoara sunt folosite de Intel pentru
tehnologii de ultimă generaţie
Bursa.ro: Giganţii IT americani afectaţi de interzicerea imigraţiei au
finanţat inaugurarea lui Trump
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru - redactor-Şef al ZF: Cel mai aşteptat
indicator: cât a fost creşterea PIB pe trimestrul IV din 2016?
Zf.ro: Business internaţional: capitalizarea de piaţă a companiilor de
utilităţi europene este la cel mai redus nivel din istorie
Zf.ro: Un român cheltuie lunar pe mâncare de două ori mai puţin decât un
polonez deşi preţurile sunt aceleaşi
Zf.ro: Exporturile şi importurile au crescut cu 5,1%, respectiv cu 7%, în
2016 comparativ cu anul 2015
Economica.net: Dacian Cioloş şi Anca Dragu, aşteptaţi la comisiile
parlamentare pe tema rectificărilor bugetare din 2016
Economica.net: Câştigul mediu net din România, la un nivel record, în
decembrie 2016: 2.354 lei, echivalent cu 521 euro. Ritmul de creştere a
încetinit la 11%
Agerpres.ro: Excedent comercial record pentru Germania în 2016, de
252,9 miliarde de euro
Bursa.ro: Atena: Evaluările FMI privind Grecia nu se bazează pe date
recente

Mediafax.ro:
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integrităţii în sistemul public
Mediafax.ro: Curtea de Conturi: Guvernul trebuia să facă o rectificare
negativă atât în iulie, cât şi în noiembrie
Ziare.com: Un buget la fel de periculos pentru Romania ca ordonanta 13
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cele mai mari bănci americane stau pe un surplus de capital de
120 mld. dolari
Zf.ro: Banii stau degeaba: Băncile au ţinut la BNR 13,9 mld. lei în fiecare
zi din luna ianuarie 2017
Zf.ro: Banca Transilvania: BNR a redus prognoza privind dinamica
preţurilor de consum în 2017, dar a majorat-o pe 2018
Zf.ro: După ce a urcat patru poziţii în top, Raiffeisen Bank a devenit cel
mai mare jucător de pe piaţa titlurilor de stat în 2016
Zf.ro: După deciziile Curţii Constituţionale, Băncile răsuflă uşurate, odată
cu diminuarea riscului legislativ. Îşi va reveni creditarea?
Zf.ro: Acţiunile Băncii Transilvania urcă la 2,5 lei maximul din vara lui
2016, după anularea legii conversiei. Cele ale BRD, plus 0,3%
Zf.ro: BRD raportează un profit de 763 milioane de lei în 2016, în creştere
cu 63%
Economica.net:

Grupul

clienţilor

cu

credite

în

CHF

solicită

preşedinteluiSenatului să-şi reconsidere poziţia exprimată în legătură cu
'împrumutaţii' în franci

Bursa.ro: SPECIALIŞTI: "CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A SCHIMBAT
REGULILE PESTE NOAPTE". Guvernul nu a cerut verificarea principiului
bicameralismului, la legea conversiei
Ziare.com: Ce optiuni mai au romanii cu credite in franci elvetieni, dupa
ce Legea conversiei a picat la CCR
TELECOM
Zf.ro: Orange: Noi avem cea mai bună reţea de voce şi date din România.
Serviciile 4G sunt disponibile pentru 81% din populaţie
Capital.ro: Operatorul telecom care a câştigat peste un milion de clienţi
prin portare
TURISM
Zf.ro: Christian Tour: Una din cinci vacanţe este cumpărată după o
campanie de promovare online
Agerpres.ro: Castelele și cetățile din România, promovate la expozițiile
de turism din San Francisco și Los Angeles
CCI IAȘI
Digi24.ro, preluată de Diacaf.com: Lanțul scumpirilor. Efectele negative
ale creșterii salariului minim
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro: Cele mai importante noutati legislative, prezentate
intr-un nou seminar, la CCIA Timis
AMCHAM

Zf.ro: AmCham Romania: Acuzaţiile la adresa multinaţionalelor sunt
nefondate şi neconstructive pentru economie şi societate
Capital.ro: AmCham: companiile multinaţionale asigură bunăstarea a
sute de mii de familii de români
Hotnews.ro: Camera de Comert Americana in Romania: Acuzatiile la
adresa companiilor multinationale - nefondate si neconstructive pentru
economie si societate
Mediafax.ro: Reacţia Camerei de Comerţ Americane la acuzaţiile privind
implicarea multinaţionalelor în protestele de la Bucureşti: "Sunt
nefondate şi neconstructive"
Digi24.ro: Camera de Comerț Româno-Americană: Acuzele aduse
multinaţionalelor, nefondate şi neconstructive
News.ro: AmCham, asociaţia companiilor americane din România,
respinge acuzaţiile că multinaţionalele ar fi implicate în proteste:
propagarea unor insinuări lipsite de fundament este nesănătoasă pentru
România
Incont.stirileprotv.ro: Multinationalele resping acuzatiile potrivit carora ar
fi implicate in proteste. AmCham: “Stigmatizarea angajatilor in functie de
tara de origine a investitorilor induce o stare de tensiune si neincredere”
Cursdeguvernare.ro: AmCham: Acuzațiile la adresa multinaţionalelor –
nefondate şi neconstructive pentru economie şi societate
Caleaeuropeana.ro: AmCham reacționează după acuzațiile privind
implicarea multinaţionalelor în protestele de la Bucureşti: Sunt nefondate
şi neconstructive
AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: Baciu (LAPAR): Până în martie nu se poate face nicio plată
pentru subvențiile agricole
Agerpres.ro: RNP-Romsilva: Volumul de lemn tăiat ilegal din pădurile
statului a scăzut cu peste 16%, în 2016
Agerpres.ro: Penurie de legume în Europa, după intemperiile care au
lovit Spania
ENERGIE
Hotnews.ro: Nord Stream 2, elefantul din camera Comisiei Europene.
Necesitate, monopol sau influenta ruseasca in UE?
Economica.net: ANRE: 21 de furnizori de energie nu şi-au îndeplinit cota
de certificate verzi pentru trimestrul IV al anului trecut
GUVERN
Economica.net: Grindeanu a demis vicepreşedintele ANSVSA pe Ionica
Sfetcu, la o zi de la numire. Este judecată, de doi ani, pentru 19 fapte de
luare de mită
Economica.net: Grindeanu vrea să-l schimbe pe Iordache de la MJ.
Dragnea şi Tăriceanu se opun
Agerpres.ro: Ministrul Gabriel Petrea a discutat cu sindicaliștii de la
CSDR despre problemele acestora și prioritățile programului de
guvernare
Digi24.ro: Florin Iordache și-a anunțat demisia
Economica.net: Prima Maşină: Guvernul a alocat 50 milioane lei pentru
continuarea programului

Hotnews.ro: Guvernul Grindeanu vrea sa concentreze puterea absoluta
asupra companiilor de stat profitabile intr-o singura mana
INVESTIȚII
Zf.ro: Mid Europa are ok-ul Concurenţei să preia Profi pe care a plătit 533
mil. euro
Zf.ro: Tinerii din generaţia Millennials sunt interesaţi de stabilitatea
locului de muncă şi caută angajamente pe termen lung
Economica.net: Creştere cu 7,3% a comenzilor noi din industria
prelucrătoare, în 2016 (INS)
Economica.net: Silviu Grigorescu, Hanner: Suntem în faza de obţinere a
autorizaţiilor pentru proiectul de pe terenul Bere Griviţa
Agerpres.ro: Germania a repatriat 300 de tone de aur depozitate în SUA
Agerpres.ro: Ministrul Economiei: Guvernul a decis înființarea Fondului
Suveran de Dezvoltare și Investiții
Zf.ro: Ilinca Păun, Colliers: Revenirea românilor în piaţa imobiliară este
benefică. Ion Ţiriac, Geo Mărgescu, Ovidiu Şandor intră în concurenţă cu
marii investitori străini
Economica.net: Fondul Proprietatea intenţionează să răscumpere 640
milioane de acţiuni cu 0,91 lei/acţiune
Capital.ro: Facilități pentru firmele din industria de armament
IT
Capital.ro: Cea mai mare competiție globală de tehnologie pentru fete

Startupcafe.ro: IT-isti romani si-au facut o retea si se extind in San
Francisco. Ce planuri au ei
Zf.ro: Twitter a raportat pierderi de peste 160 de milioane de dolari;
acţiunile companiei au scăzut cu 10%
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: Tinerii din ţările emergente cred că vor trăi mai bine financiar
decât părinţii lor
Zf.ro:
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Parlamentului: "Nu se poate vorbi de o <> de 10 miliarde de lei în buget"
Zf.ro: Creşterea economică şi locurile de muncă, priorităţile lui Siegfried
Mureşan ca negociator-şef pentru Bugetul UE
Zf.ro: Donald Trump vrea dezvoltarea unei "relaţii constructive" cu China
Economica.net: Germania: Grecia ar trebui să părăsească zona euro şi
apoi să fie scutită de datorii - Partidul Liber Democrat
Zf.ro: România acordă Republicii Moldova 50 de milioane de euro
reprezentând a doua tranşă de împrumut
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Isărescu, BNR: Încrederea în economie se apropie de nivelul din
2007. Este o revenire spectaculoasă
Zf.ro: BRD l-a numit pe Franęois Josć Aldeguer în funcţia de director
general adjunct resurse
Zf.ro: Banca Naţională anticipează o rată a inflaţiei de 1,7% pentru finalul
acestui an

Economica.net: BNR estimează pentru anul în curs o creştere economică
între 4% şi 5%
Economica.net: Isărescu: Unii dintre cei care au luat credite în franci
sunt angajaţi la multinaţionale şi plătiţi în CHF. Nu văd problema lor
Economica.net: Isărescu: Producătorii autohtoni pierd piaţa internă
treptat
Hotnews.ro: Isarescu: Nu prea e loc de aprecierea leului. Asta ca sa nu
spun ca nu e loc deloc
Agerpres.ro: Mugur Isărescu: Nu are cum să facă bine economiei
tensiunea politică
Capital.ro: Noul şef al BRD: În România nu este instabilitate politică
Economica.net: BRD va propune în AGA alocarea a 70% din profitul net
pentru plata dividendelor
Economica.net: MFP a împrumutat 600 de milioane de lei de la bănci,
conform programării, la un randament mediu de 2,2% pe an, în creştere
Economica.net: BRD: Mergem cu prioritate pe acordarea de credite
Prima Casă
Agerpres.ro: BNR estimează o inflație de 0,2%, la finalul lunii martie
Hotnews.ro: Isarescu: Multinationalele trebuie sa intre in legislatia
romaneasca,

sa

respecte

fiscalitatea,

regulile

noastre.

Cate

multinationale sunt de fapt in Romania, ce afaceri deruleaza si cati
angajati au?
Mediafax.ro: Băncile pregătesc alternative la programul Prima Casă
TELECOM

Capital.ro: Orange România, angajator de top pentru al cincilea an
consecutiv
TURISM
Zf.ro: China va amprenta toţi turiştii străini, ca măsură de securitate

