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ȘTEFAN DEACONU
Luju.ro, peluată de Discard.ro: INTERVIU – Presedintele Curtii de Arbitraj
Comercial International de pe langa CCIR Stefan Deaconu: "Cred cu tarie
ca arbitrajul comercial se va revigora in anii care urmeaza... Strategia
Curtii de Arbitraj pe urmatorii ani va presupune implementarea unei serii
de actiuni menite sa determine mediul de afaceri sa apeleze la arbitrajul
comercial ca la o forma rapida si eficienta de rezolvare a litigiilor dintre
ei”
TTR
Capital.ro: Românii au cumpărat mii de vacanţe cu reduceri de 40-50%.
Cele mai vândute destinaţii: Grecia, Bulgaria, Spania și România
ROMEXPO
Instalnews.ro: Romtherm va prezinta noutatile in domeniul instalatiilor,
echipamentelor de incalzire, racire si de conditionare a aerului!
CCIA ARAD
Specialarad.ro, Actualitati-arad.ro: ARpicultura – 25 și 26 februarie, la
EXPO Arad
Newsar.ro: CECCAR Arad – seminar de fiscalitate: Noile reglementări
fiscale în vigoare pentru anul 2017
Instalnews.ro: Confort Construct & Instal 2017 - Cel mai important
eveniment de constructii si instalatii din Vestul Romaniei
CCIA ARGEȘ

Societateamuzicala.ro: Turneul Laureatilor Concursului National Mihail
Jora
CCI BRAȘOV
Infobrasov.net: Generozitatea magnatului Ion Tiriac se intoarce cu fața și
la …pământul natal!
CCINA CONSTANȚA
Radiovacanta.ro: MAMAIA: Târgul TINIMTEX readuce în actualitate moda
lucrurilor ieftine și de calitate
CCI DOLJ
Slatinata.ro: Târgul de turism al Olteniei, 10- 12 martie 2017
CCI PRAHOVA
Stiriactuale.ro preluat de ZiarulPrahova.ro, infoprut.ro, uoltimele-stiri.eu:
Forum de Afaceri România-Moldova, la Ploieşti
CCI SUCEAVA
Impactfm.ro:

Misiune economică în Statele Unite ale Americii

Svnews.ro: CCI Suceava organizează o misiune economică în SUA
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro, preluată de Ziarelive.ro: Salonul Industriei Ușoare își
deschide porțile
Banatulazi.ro: De ce nu avem o bursă a cerealelor în agricultură, nici
după 27 de ani?
AGRICULTURĂ

Economica.net: Caţi bani nu ia statul din concesionarea pământului
agricol al ţării
Economica.net: Din ce judeţe vin alimentele de bază ale românilor. Harta
producătorilor
Agerpres.ro: România, pe deficit în comerțul cu produse agroalimentare
la 11 luni, în 2016; grâul domină exporturile, iar carnea de porc,
importurile
Capital.ro: Topul fermierilor care au luat subvenții de la stat în 2016.
Sumele sunt cu 80% mai mari ca anul precedent
ENERGIE
Zf.ro: Rezervele de petrol ale Irakului au ajuns la nivelul de 153 de
miliarde de barili
Zf.ro: 10 întrebări de 30 mld. euro îşi vor găsi răspunsul la ZF Power
Summit: care sunt dilemele momentului din acest sector strategic
Zf.ro: Răzvan Nicolescu, executive lead adviser Deloitte Romania:
Romania a încasat pentru 13% din fosta Electrica Muntenia Sud de două
ori mai mult decat pentru filialele Banat şi Dobrogea împreună
Economica.net: România a importat 7,5 tone de petrol în 2016, în
creştere cu 13,2% faţă de 2015
Economica.net: OMV Petrom vs Rompetrol. Cum s-au descurcat cei mai
mari benzinari din România în 2016
Agerpres.ro: Strategia Energetică a României ar putea fi aprobată în a
doua parte a anului (secretar de stat)
FISCALITATE

Agerpres.ro:

Ministerul

Comunicațiilor:

Interogările

ANAF

pentru

domeniile '.ro' trebuie să fie realizate numai în situații fundamentate
Capital.ro: Noile condiții de înregistrare în scopuri de TVA elimină
anomaliile ivite în practică?
Capital.ro: TVA – Nevoia de reformă
GUVERN
Zf.ro:

Ministrul

Comunicaţiilor,

Augustin

Jianu:

„Avem

finanţare

europeană pentru alinierea la piaţa unică digitală”
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, director editorial al ZF: Cum susţine şi
guvernul PSD/ALDE capitalul românesc: Grindeanu a plecat la Bruxelles
să „împartă” dulceaţă şi zacuscă şi s-a întors „cumpărând” elicoptere şi
avioane Airbus
Zf.ro: Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, audiată la DNA în dosarul
privind OUG 13
Economica.net: Băsescu: Guvernul va trebui să împrumute cel puţin 40
de miliarde lei. Bugetul este "photoshopat"
Economica.net: Grindeanu: Se lucrează la legea unică a salarizării şi la
legea prevenţiei
Agerpres.ro: MT: Măsura privind gratuitatea călătoriilor studenților pe
calea ferată nu va fi modificată; rămâne în forma prevăzută de OUG nr
2/2017
Capital.ro: Grindeanu: Guvernul va cere UE fonduri europene pentru
modernizarea penitenciarelor
INVESTIȚII

Zf.ro: Cum funcţionează fondurile suverane după care a fost gândit
Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii
Zf.ro: Cincisprezece creditori cer insolvenţa Romcab Târgu-Mureş: de la
UniCredit Leasing, Banca Transilvania, până la Charter Trans Air Agency
Zf.ro: Banca Mondială sprijină Fondul Suveran de Investiţii
Zf.ro: Transilvania Leasing, profit de 800.000 de lei în 2016, în scădere cu
24%
Zf.ro: Finanţe personale. Cinci companii din cele 10 ale indicelui BET au
avut profituri în creştere în 2016
Zf.ro: Carlyle Group, cea mai mare firmă de private equity din lume, a
ajuns să controleze 36 de companii în Romania: ultima achiziţie, o serie
de active ale Petrom
Zf.ro: Christina Meinl, moştenitoarea imperiului austriac Julius Meinl,
care are o tradiţie de peste 150 de ani: Clasa de mijloc a consumatorilor
de cafea este pe cale de dispariţie; oamenii vor produse premium
Zf.ro: Piaţa locală de electro-IT are cea mai mare creştere din Europa, dar
este codaşă încă la consumul per capita. Fiecare român a cheltuit în
medie 127 de euro în 2016 pentru achiziţia de frigidere, telefoane mobile
sau aparate foto
Zf.ro: Un român cheltuie lunar pe haine şi pantofi de aproape cinci ori
mai puţin decât un neamţ. „Românii nu investesc în ceea ce nu se vede
şi sunt conservatori în ceea ce priveşte culoarea şosetelor sau a
ciorapilor, preferând negrul şi maroul“
Zf.ro: Câte automate de băuturi şi mâncare există în România şi la nivel
european, o piaţă totală de 300 de milioane de euro

Zf.ro: Lanţul de restaurante Spartan a ajuns la 31 de unităţi în urma
investiţiei de 110.000 de euro într-o nouă locaţie în Timişoara
Zf.ro: Tranzacţiile din retail nu se opresc după vânzarea Profi: toată
lumea se întreabă ce vor face Cora şi Mega Image
Zf.ro: Magazinul Cocor, afaceri de 12 milioane de lei cu un profit de 2,1
milioane lei în 2016
Zf.ro: Unilever respinge cea mai mare ofertă de fuziune făcută vreodată:
142 mld. $ din partea americanilor de la Kraft
Zf.ro: Ioan Niculae discută vânzarea unor active din grupul InterAgro
Zf.ro: Mega Image se pregăteşte să ia cu asalt vestul ţării: după Cluj vin
Timişoara, Oradea şi Arad
Zf.ro: Un start-up pe zi. La 26 de ani a luat finanţări pentru o platformă
online care te ajută să găseşti cadoul potrivit
Zf.ro: Regina Maria a investit de la începutul anului peste 2 milioane de
euro în extinderea reţelei. “Avem în continuare apetit pentru achiziţii”
Zf.ro: Decizie şoc în această noapte: Kraft şi-a luat banii şi a plecat de la
cea mai mare ofertă de preluare făcută vreodată. Unilever a rămas fără
propunerea de 143 de miliarde de dolari
Zf.ro: Cât business au dezvoltat micii antreprenori: Afacerile din cadrul
programului „SRL-D“ au creat 21.000 de locuri de muncă în cinci ani
Zf.ro: Cum îşi împart firmele cu capital privat românesc şi cele străine
top 20 sectoare în economie: Construcţiile, transporturile şi comerţul
sunt la români, pe când energia şi industria sunt la străini

Economica.net: Tipul de magazine care au profitat de creşterea
consumului în ultimii cinci ani
Economica.net: Cât mai valorează Poşta Română azi: 36,7 milioane de
euro
Economica.net: Valoarea acţiunilor General Motors ar putea urca cu 35%
în cazul finalizării tranzacţiei cu PSA - presă
Economica.net: Remus Borza a câştigat un proces cu firma lui Georgică
Cornu. Tribunalul a respins creanţa firmei lui Cornu asupra RAAN
Economica.net: Grupul Romgermed a achiziţionat clinica doctor Isreb
din zona 13 septembrie
Economica.net: Mii de corporatiştii lucrează în nordul Capitalei. Cum a
crescut traficul la metrou în ultimii trei ani
Economica.net: Mallul care face singur 10% din veniturile celui mai mare
proprietar din Romania
Agerpres.ro: O asociere de trei firme va realiza lucrările de reabilitare a
subtronsonului de cale ferată Cap Y Bârzava
Agerpres.ro: Răzvan Cuc: Lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva era imposibil
de recepționat în decembrie;responsabilii care nu au informat corect să
suporte consecințele
Agerpres.ro: BVB: Dialogul cu ASF privind respectarea regulilor de bună
conduită, standardele comunicării cu piața și alte aspecte incidente va
continua
Agerpres.ro: Tranzacții de 253,54 milioane lei la BVB, săptămâna aceasta

Agerpres.ro: România a exportat fier și oțel de 1,424 miliarde euro, în
primele 10 luni din 2016
Capital.ro: China va construi 8.600 de kilometri de cale ferată în 2017
Capital.ro:

Tăriceanu:

Firmele

româneşti

sunt

printre

cei

mai

reprezentativi contributori la bugetul de stat
Bursa.ro: Vlădescu nu exclude o plângere împotriva lui Prosszer
Bursa.ro: România - pe locul 22 în UE, după eficienţa procedurilor de
insolvenţă
IT
Zf.ro: România are cele mai mici costuri cu forţa de muncă din IT din UE:
cei mai mulţi programatori "costă" sub 20 de dolari/oră. „În România
forţa de muncă calificată în IT este mai ieftină decât în alte ţări, pentru că
şi costul vieţii este mai redus”
Zf.ro: Bogdan Tudor, CEO al StarTech Team: Companiile mici pot
exploata mai bine beneficiile tehnologice decât cele mari. Nu e vorba
numai de investiţii, e vorba de a folosi inteligent ceea ce fac alţii
Zf.ro: Cluj: O multinaţională angajează IT-şti care pot lucra de acasă,
salarii lunare: 10.000 de dolari
Zf.ro: Accenture va înfiinţa 15.000 de joburi pentru specialişti IT „de top”
în SUA
Zf.ro: Salariul mediu în IT a depăşit 6.000 de lei net în decembrie
Zf.ro: Bittnet Systems, afaceri de 14 mil. lei şi profit de 1,2 mil. lei în 2016
Zf.ro: eMAG a preluat 25% din acţiunile Zitec, unul dintre cei mai mari
producători locali de aplicaţii online

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: AMRCR vorbeşte despre „legea supermarketurilor“: „Suntem de
acord cu acest procent de 51% produse româneşti. Deja există în mai
multe magazine“
Economica.net: Legea supermarketurilor - Sunt soluţii pentru a evita
procedura de infringement, spune şeful Comisiei pentru agricultură din
Camera Deputaților
Capital.ro: Dragnea: Legea salarizării unitare vine în 2-3 săptămâni în
Parlament; vrem ca de la 1 iulie să intre în vigoare
Bursa.ro: DUPĂ CAZUL ADRIANA TĂNĂSOIU, Radu Toia, angajat la ASF,
în ciuda procesului pe care îl avea cu Autoritatea şi cu Mişu Negriţoiu
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cine ocupă topul european al bancherilor milionari în euro. Doi
bancheri de la Bucureşti câştigă peste 1 mil. euro pe an. Grecia are un
singur bancher cu peste 1 mil. euro câştig anual, în timp ce Marea
Britanie are peste 4.000
Zf.ro: Opinie primită la redacţie - Daniel Dăianu: Euro şi “războiul
valutar”’: nu economia Germaniei este problema!
Zf.ro: Daniel Dăianu, membru în conducerea BNR: Euro se va deprecia
din nou puternic dacă scrutinele electorale din Europa vor alimenta
teama privind soarta monedei comune
Zf.ro: Grecii îşi retrag banii din bănci din cauza impasului discuţiilor ţării
cu creditorii
Zf.ro: Programul de stimulente al BCE generează profit pentru
contribuabilii zonei euro

Zf.ro: Bancherii avertizează: Creditele de consum nu vor mai fi la fel de
accesibile ca în 2016. La creditele ipotecare condiţiile de creditare rămân
neschimbate
Zf.ro: În pofida legii dării în plată, în 2016 băncile au făcut un profit de 4,3
mld. lei, al doilea câştig record de la izbucnirea crizei
Economica.net: Analiză: BNR ar putea sacrifica leul pentru păstrarea
unei stabilităţi a dobânzilor
Capital.ro: Românii cu credite în franci elvețieni au rămas la mâna
băncilor
Capital.ro: Tăriceanu susţine crearea unei bănci de stat, care să
finanţeze proiectele comunităţilor locale
Bursa.ro:

ADRIAN

MITROI,

PROFESOR

DE

FINANŢE

COMPORTAMENTALE: "Aderarea la euro - cel mai bun proiect de ţară
adresat copiilor noştri"
Bursa.ro: LASZLO DIOSI, OTP BANK: "Investiţiile se vor opri, dacă
Guvernul va păstra ţinta de deficit"
Bursa.ro: Băncile franceze pierd teren pe pieţele locale ale obligaţiunilor
TELECOM
Zf.ro: Ministerul Comunicaţiilor păstrează tăcerea în legătură cu CA-ul
Telekom şi planul de business al grupului
TURISM
Economica.net: Cum să vă protejaţi de ofertele early booking înşelătoare
ale agenţiilor de turism

Agerpres.ro: Trei aeroporturi din România au înregistrat anul trecut cea
mai rapidă creștere din Europa
Agerpres.ro: Aeroporturile Henri Coandă și Băneasa, în topul european
al creșterii traficului aerian în anul 2016

