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CCIR
Ziarulfaclia.ro: Eximtur a aderat la rețeaua globală de
călătorii de afaceri Uniglobe Travel
Infolegal.ro, preluatp de Beck.ro: Conferința „Probleme și
soluții juridice în SPORT”, București, 4 aprilie
TTR
Capital.ro: Peste 85% din vacanțele cumpărate la Târgul de
Turism sunt sejururi de vară
CCI BRAȘOV
Lapasprinbrasov.ro: Curs: ‘Salarizarea personalului – 2017’
CCI BUCUREȘTI
Amonsnews.ro,

Business-point.ro,

Business-adviser.ro,

Uzp.org.ro: Perspective pentru dezvoltarea colaborării
comercial-economice româno-portugheze
CCINA CONSTANȚA
Radioconstanta.ro: CONSTANȚA: Finalizarea cursurilor de
formare profesională este blocată

Radiovacanta.ro: CONSTANȚA: Dispute privind data la care
ar trebui să înceapă anul școlar
Cugetliber.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Fetelor, a sosit
moda de primăvară, la Constanţa!
Ziuaconstanta.ro: Suită de evenimente la CCINA Constanţa.
La start, Târgul de Mărţişor, urmat de TINIMTEX
Ziuaconstanta.ro,
Presaonline.com,

preluată

de

Ziare.com:

Ziarelive.ro,
Ion

Dănuţ

Feedler.ro,
Jugănaru,

directorul CCINA Constanţa „Dacă şcoala începe mai
devreme, scurtăm sezonul estival foarte mult“
CCI DOLJ
Igj.ro: Se pregătesc pentru cel mai mare TÂRG turistic din
Oltenia!
CCIA TIMIȘ
Oficialmedia.com, preluată de Feedler.ro: Poftiţi la târg cu
mic cu mare
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Cat costă construirea şi încălzirea unui solar care să
primească o subvenţie de 3.000 de euro

Zf.ro: Antreprenor cu 55 mil. euro în agrobusiness: „A fost
unul dintre cei mai buni ani din ultimii zece pentru fermierii
din Bihor“
ENERGIE
Zf.ro: ZF Power Summit 2017. Radu Mustaţă, Sales Director
Marsh Romania: Riscul politic poate determina de cele mai
multe ori viabilitatea unui proiect
Zf.ro: ZF Power Summit 2017: Paul Pop, director general
Rottco Consult: „Legea stocurilor strategice funcţionează
elegant în comunitatea europeană. În România este o
struţo-cămilă pe care nimeni nu o înţelege”
Zf.ro: ZF Power Summit 2017: Cătălin Valuţanu, Grupul
Antares Râmnicu Vâlcea: Am obţinut o finanţare pentru o
reţea de gaz natural comprimat, în total vor fi 10 staţii
Zf.ro:

Prime

Transaction:

În

pofida

rezultatelor

sub

aşteptări, Conpet poate oferi randamente mari
Zf.ro: Cea mai mare piaţă americană de benzină e pe cale
să „explodeze“
Zf.ro: ZF Power Summit ‘17. Investitorii avertizează:
Strategia energetică este deja depăşită. Nu blocăm banii în
proiecte gigant

Economica.net: Strategia Energetică a României ar putea fi
aprobată în a doua parte a anului - secretar de stat
Economica.net: Curtea de arbitraj de la Paris a decis că
E.ON va plăti statului român 4 milioane lei, într-un litigiu
legat de dividende
Agerpres.ro: Dumitru (ANRE): Schema de promovare
privind certificatele verzi susține circa 4.800 MW instalați
Capital.ro: Noul proprietar Rompetrol a investit 900 mil.
dolari într-un proiect din Abu Dhabi
Capital.ro: Discuţii între directorii Gazprom şi OMV pe tema
proiectului Nord Stream 2
Capital.ro: Rusia a devenit, in decembrie, cel mai mare
producator de petrol din lume
Capital.ro: Papageorgiadis ARBIO: 97 % din deşeurile
menajere

din

România

ajung

la

groapa

de

gunoi.

Penalizările pot ajunge la 500.000 euro pe zi
Bursa.ro:

SECRETARUL

DE

STAT

ÎN

MINISTERUL

ENERGIEI CORINA POPESCU: "Furnizorii de energie să nu
mai cumpere energie doar pe termen scurt"
Bursa.ro: Suntem printre statele din UE cu cel mai
semnificativ declin al consumului de energie, în 2015

FISCALITATE
Hotnews.ro: Termenul limita pentru depunerea formularelor
402 si 403 este 28 februarie. Declaratiile 392 A si 392B - fara
obligativitate de depunere pentru anumite categorii de
contribuabili
GUVERN
Agerpres.ro: Meleșcanu despre OUG13: Responsabilitatea
îmi aparține pe problema includerii în legislația română a
unor prevederi ale UE
Hotnews.ro: Grindeanu spune ca fostul ministru al sanatatii
nu a luat nicio masura pentru a rezolva problema lipsei de
medicamente
Ziare.com:

Guvernul

a

marit

salariile

profesorilor

universitari. Majorarea se face insa fie prin taieri de la
Cercetare, fie prin cresterea taxelor studentilor
INVESTIȚII
Zf.ro: Temeri în Norvegia cu privire la „secarea“ celui mai
mare fond suveran
Zf.ro: Austriecii de la Rondocarton investesc 20 mil. euro în
modernizarea fabricilor de carton ondulat

Zf.ro: Brazilia se pregăteşte pentru primele importuri de
cafea
Zf.ro: Violeta Luca a plecat de la Microsoft după un an şi
merge la Metro Cash & Carry
Zf.ro: Cristian Pârvan, preşedinte PIAROM: Capitalul
autohton este discriminat în ceea ce priveşte condiţiile din
caietele de sarcini sau prin unele proceduri
Zf.ro: Lidl face 500 de noi angajări anul acesta
Zf.ro: Grupul Naspers a adus în 2016 peste 40 de milioane
de euro la capitalul eMAG
Economica.net: 2017 ar putea fi cel mai bun an pentru
autostrăzi, după recordul din 2012: 150 km noi. Ce proiecte
urmează să fie inaugurate
Economica.net: Desant românesc la Moscova. Peste 40 de
companii româneşti merg la forumul de afaceri româno-rus,
sprijinit de Ambasada Rusiei la Bucureşti
Economica.net: Magazin românesc în locul Carrefour.
Zanfir Supermarket a deschis cele două magazine din
Brăila
Agerpres.ro: Dacia, locul trei în topul celor mai fiabile mărci
auto din Marea Britanie

Agerpres.ro: România a exportat îmbrăcăminte și accesorii
de 2,4 miliarde euro, în primele 10 luni din 2016
Capital.ro: Polonia ar putea oferi României expertiză în
constituirea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii
Bursa.ro: CONFERINŢA "CODUL INSOLVENŢEI" - EDIŢIA A
IV-A. Nicoleta Munteanu, Euro Insol: "Hidroelectrica, cea
mai profitabilă companie a statului, după patru ani de
insolvenţă"
Bursa.ro: DUPĂ CE TOATĂ PARTICIPAŢIA LA "ROMCAB" A
FOST GAJATĂ ÎN CIPRU, IAR PRODUCĂTORUL DE
CABLURI ŞI-A CERUT INSOLVENŢA, BCR a luat în garanţie
56,08% din "Sadalbari", acţionarul majoritar al "Romcab"
Bursa.ro: PROIECT DE DIRECTIVĂ PRIVIND INSOLVENŢA
OFERĂ

COMPANIILOR

POSIBILITATEA

ŞTERGERII

DATORIILOR ÎNTR-UN TERMEN DE TREI ANI. Piaţa
comunitară, marcată de atitudini de business cu un
oarecare grad de haos
Bursa.ro: CIFRE EVESTMENT: Fondurile suverane au retras
38,7 miliarde dolari de pe pieţe, în 2016
Startupcafe.ro: A plecat din Rusia si a creat o mare afacere
in America. 7 lectii de la cofondatorul Google Sergey Brin
pentru tinerii antreprenori

Startupcafe.ro: 10 greseli care duc la falimentul unui
magazin online
Zf.ro: Nicolae Răgălie, director Autovit: Vânzările de maşini
second-hand vor creşte cu cel puţin 20%. Eliminarea
timbrului de mediu este o măsură excepţională pentru că
pot fi cumpărate maşini la un preţ redus
Mediafax.ro: Volkswagen anunţă că a reparat 470.000 de
maşini din Marea Britanie implicate în scandalul Dieselgate
IT
Zf.ro: Record: România a exportat servicii de IT de 2,5 mld.
euro în 2016
Zf.ro: Amazon va crea peste 5.000 de locuri de muncă în
Marea Britanie
Capital.ro: IBM şi Visa îşi propun să integreze plăţile şi
comerţul în orice dispozitiv
Startupcafe.ro:

Transfer

international

de

bani

prin

intermediul Facebook
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Acord între Grecia şi creditorii săi pentru
noi reforme necesare în schimbul asistenţei financiare

Capital.ro: Creșterea economică record din 2016, de 4,8%,
s-a bazat pe consum
Capital.ro: Se conturează ameninţător o problemă esenţială
pentru economia României: sustenabilitatea sistemului de
pensii
Hotnews.ro: Academia Romana, in Strategia de Dezvoltare
a

Romaniei:

Depolitizati

administratia,

simplificati

fiscalitatea, reduceti decalajele dintre regiuni, finantati
inteligenta si inovatia
Hotnews.ro: Cresteri salariale mai mari in 2017 in firmele
private decat se estima initial. In retail, salariile ar putea
creste cu 5.6% (HR Barometru 2017)
Hotnews.ro: Les Echos: Graficul care explica tentatia
protectionismului
SISTEM BANCAR
Zf.ro: HSBC ratează ţinta de profit cu peste un miliarde de
dolari şi anunţă măsuri suplimentare de tăieri de costuri.
Acţiunile băncii s-au prăbuşit imediat după anunţ
Zf.ro: Selectarea conducerii CEC Bank intră în linie dreaptă.
Trei candidaţi pe un loc pentru boardul băncii de stat. Lista
scurtă conţine 27 de candidaţi

Zf.ro: Recuperatorul APS are bani pentru credite „rele“ de
cel puţin 250 mil. euro în acest an
Zf.ro: Acţiunile BRD au crescut cu doar 0,8% de la anunţul
rezultatelor pe 2016. Banca Transilvania, plus 5,2%
Economica.net: Sumele refuzate de bănci la plată au
crescut cu peste 40% în ianuarie 2017, la 486 milioane de
lei
Capital.ro: Brexit: Marea Britanie va mai avea nevoie de
muncitori slab calificaţi din UE
Bursa.ro: Isărescu, exasperat de acuzaţiile formulate de
Isar şi de avocatul Piperea
Bursa.ro: Aproape 1 miliard de euro - profitul băncilor în
2016
TELECOM
Zf.ro: Grupul Orange investeşte într-un furnizor de soluţii
de plăţi mobile
TURISM
Economica.net: Franţa: Regiunea capitalei franceze a
pierdut 1,5 milioane de turişti în 2016, din cauza atentatelor
Economica.net: Unde zboară cele mai multe avioane care
decolează de pe Otopeni. Surpriza clasamentului

