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CCIR
Graiul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Distincţia “Meritul comercial”
pentru Gheorghe Marcaş – preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş
Transilvaniabusiness.ro: CCIR și Ambasada Canadei, despre beneficiile
CETA pentru mediul de afaceri
Stiripesurse.ro: Canadian Embassy, Romanian Chamber of Commerce
and Industry organize CETA information events
Nineoclock.ro: Canadian Embassy, Romanian Chamber of Commerce
and Industry organize CETA information events
Hotnews.ro: Ambasada Canadei: Relatiile comerciale dintre Romania si
Canada se vor dezvolta semnificativ ca urmare a implementarii CETA
Evz.ro,

preluată

de

Presaonline.com,

Portal-ro.com,

Ziarelive.ro,

Infoziare.ro, News.ournet.ro, Ziar.com, Feedler.ro: Acordul Economic și
Comercial dintre UE si Canada sprijinit de Camera de Comerț și Industrie
a României și Ambasada Canadei
Capital.ro,

preluată

de

Instiri.com,

Ziar.com,

Ziarelive.ro,

008.ro,

Pescurt.ro, Diacaf.com, Ziare.www.ro, Feedler.ro, Findnews.ro: Acord de
implementare a CETA între Ambasada Canadei și CCIR
CCIA ARAD
Adevarul.ro,

preluată

de

Ziare.com,

Ziarelive.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Feedler.ro: Mărţişoare dulci, la târgul ARpicultura. Nu lipsesc pălinca şi
zacusca

Criticarad.ro: A(R)picultura – un târg-model despre ancestrala miere și
unul dintre foarte puținele domenii la care Aradul mai e „în față”
Newsar.ro: Hidromelul, vinul din miere de albine produs încă de acum
câteva mii de ani, vedeta târgului Arpicultura
Agro-tv.ro: CONFERINȚĂ DE INFORMARE PRIVIND PNDR 2014-2020 ȘI
PLĂȚILE DIRECTE 2017
CCI BIHOR
Bihon.ro, preluată de Agendaprimarului.eu, Ziarelive.ro, Ziare.com:
Seminar la Universitatea Oradea: „Surse de finanţare de la bugetul de
stat pentru IMM-uri 2017”
CCI BRAȘOV
Lapasprinbrasov.ro: Programul ‘Start-up Nation – Romania’
CCINA CONSTANȚA
Amosnews.ro: Pavilion Expozițional din stațiunea Mamaia
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Împreună pentru viață! Gala ATI, un eveniment caritabil
care implică mediul de afaceri din Timiș
Oficialmedia.com: Atașatul economic și comercial al Ambasadei Belgiei
la Timişoara
Banatulmeu.ro: CCIAT lansează o nouă serie a cursului de Expert
accesare fonduri europene. În ce perioadă are loc cursul
CCI OLANDA-ROMÂNIA

Desteptarea.ro, preluată de Ziar.com, Stirimoldova24.ro, Stirilocale24.ro,
Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare.com, Moldova24.ro: Mediul de afaceri
şi instituţiile, invitate să „guste” din fondurile europene
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Environ.ro: Asociatia Environ si Camera de Comert si Industrie RomanoGermana lanseaza ,,Provocare la Reciclare!”
AGRICULTURĂ
Economica.net: Premieră în retail. Pepenii româneşti intră în magazinele
Lidl din Cehia
Agerpres.ro: Principalii cumpărători de grâu își cresc producția proprie
ceea ce va agrava supraabundența globală
Mediafax.ro: Agricultorii, sunaţi de ministrul Agriculturii, pentru a verifica
dacă funcţionarii au o „atitudine prietenoasă”
ENERGIE
Zf.ro: Cosmin Vasile, Zamfirescu Racoţi & Partners: Pentru o dispută mai
mică de 3 milioane de euro preţul unui arbitraj la ICC Paris este
exorbitant şi nejustificat din punct de vedere economic
Zf.ro: Cosmin Vasile, Zamfirescu Racoţi & Partners: Pentru o dispută mai
mică de 3 milioane de euro preţul unui arbitraj la ICC Paris este
exorbitant şi nejustificat din punct de vedere economic
Zf.ro: Benzinarii şi marile reţele de magazine se luptă cu firmele cu
tradiţie în topul importatorilor de băuturi
Economica.net: Clienţii vor putea cere despăgubiri de cel puţin 100 de lei
de la furnizorii de energie electrică. Nou standard de performanţă

Economica.net: Preţul carburanţilor a depăşit din nou pragul de 5 lei pe
litru
Economica.net: De ce sunt carburanţii scumpi în România - analiză
News.ro
Bursa.ro:

PĂSTRAREA

MIXULUI

ENERGETIC

ÎN

COMPETENŢĂ

NAŢIONALĂ, PROBLEMĂ IMPORTANTĂ PENTRU UNGARIA "Ungaria
este interesată în finalizarea proiectului BRUA cât mai curând posibil"
Bursa.ro: Cehii de la CEZ au investit 7,2 milioane lei în modernizarea
staţiei electrice din Mioveni
FISCALITATE
Capital.ro: Taxele care scad de la 1 martie. Promisiune falsă sau adevăr?
Hotnews.ro: Specialisti: Proiectul "Cota 0 de TVA" sprijina firmele, dar
atentie la eventuale intentii ascunse! Sa vezi cereri de rambursari de TVA
din martie!, atrage atentia un consultant fiscal
Mediafax.ro: ANAF actualizează formularele utilizate în domeniul
colectării creanţelor fiscale
GUVERN
Economica.net: Grindeanu se întâlneşte, în premieră, cu americanii de la
Exxon Mobil. Ministrul Energiei nu vine
Economica.net: Grindeanu: Cât timp vom fi lăsaţi în pace să aplicăm
programul de guvernare, #rezist mi se potriveşte
Agerpres.ro: Corina Popescu a fost eliberată din funcția de secretar de
stat în Ministerul Energiei

Agerpres.ro: Cătălin Cosmin Olteanu a fost numit secretar de stat la
Ministerul Finanțelor Publice
Capital.ro: De ce s-a contopit Ministerul Fondurilor Europene cu cel al
Dezvoltării. Teodorovici: Nu învățăm din greșeli!
Capital.ro: Ministerul Public: Hotărârile judecătoreşti definitive sunt
pronunţate de instanţele de judecată, fără girul procurorului general
Capital.ro: Ministrul ar trebui să răspundă ca un CEO
Capital.ro: Ecovinieta: Avantajele și dezavantajele taxei pentru accesul în
orașele aglomerate
Capital.ro: Carmen Dan: MAI - implicat activ de 19 ani în respectarea
angajamentelor României în diferite organizaţii internaţionale
Bursa.ro: NOUL MINISTRU AL JUSTIŢIEI: "Voi iniţia un proiect de lege
pentru a pune în acord legislaţia penală cu deciziile CCR"
IMM
Zf.ro: IMM-urile, noua piaţă pe care încearcă să o dezgheţe companiile de
leasing operaţional
INVESTIȚII
Zf.ro: Lanţul de restaurante Spartan vrea să se extindă în afara graniţelor
României
Zf.ro: Prodvinalco Cluj-Napoca vrea să dea dividende cu un randament
de 14%
Zf.ro: Auchan: Studiem opţiuni de extindere a suprafeţelor logistice

Zf.ro: Un timişorean de 32 de ani speră la vanzări de un milion de lei cu
gogoşeriile Crazy Donut
Zf.ro: Italienii de la GP Sofa vor să crească de şase ori producţia de
canapele la Satu Mare
Zf.ro: A fost odată ca niciodată. Schimbarea la faţă a comerţului
alimentar în ultimul deceniu: 15 branduri importante au dispărut din piaţă
Zf.ro: Inginerii şi informaticienii lucrează în birouri de un miliard de euro
în Capitală
Economica.net: Silviana Petre Badea preia conducerea JLL România
Economica.net: Efectul Brexit: BMW ar putea produce modelul electric
Mini în Germania, în loc de Marea Britanie
Economica.net: Preţurile locuinţelor noi din România au înregistrat a
treia cea mai mare scădere din UE în 2015
Agerpres.ro: Comisarul european Jourova disperată pentru că nu poate
convinge Volkswagen să îi despăgubească pe clienții europeni
Agerpres.ro: Scădere cu 65% a înmatriculărilor de autoturisme scumpe,
noi și rulate, în ianuarie 2017 (DRPCIV)
Agerpres.ro: ASF: Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în
valoare de 32,17 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2017
Agerpres.ro: UE ar putea bloca fuziunea dintre Deutsche Boerse și
London Stock Exchange
Agerpres.ro: Intesa renunță la preluarea Generali, tranzacție care ar fi
creat un gigant financiar cu o capitalizare de piață de 60 de miliarde euro
Capital.ro: 40% din piața locală de boilere, destinată înlocuirilor

Bursa.ro: INTERVIU CU ZOLTAN PROSSZER, PREŞEDINTELE ROMCAB,
DUPĂ ADMITEREA CERERII DE INSOLVENŢĂ: "Nu fug şi nu trag ţeapă,
dar nici nu sunt de acord să fiu tras în ţeapă"
Bursa.ro: Alegerile de la SIF Moldova, programate pe 4 aprilie
Bursa.ro: DRAGOŞ BURIU, SLOT MONITOR: "Estimăm o cifră de afaceri
de peste 20 de milioane lei pentru 2017"
Bursa.ro: Kronospan vrea să facă la Braşov un parc industrial dedicat
industriei lemnului
Hotnews.ro: O confederatie a transportatorilor dezaproba initiativa
Gabrielei Firea de a infiinta un dispecerat comun pentru taximetrie: Ar fi
concurenta neloiala si peste 1200 de angajati ai celor 37 de dispecerate
private ar deveni someri
IT
Zf.ro: Sectorul din România unde salariul mediu a depăşit în decembrie
6.000 de lei net pe lună
Zf.ro: Marea Britanie se bazează pe roboţi şi inteligenţa artificială să-i
impulsioneze economia
Hotnews.ro: GoPro deschide un birou de inginerie software la Bucuresti
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Evoluţia economiei interne, îngrijorarea de început de an a
analiştilor financiari
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru - redactor-şef al ZF: Soluţia crizei de
medicamente este interzicerea exportului paralel. De ce exportul paralel
de ţigări este contrabandă iar pentru medicamente este permis?

Zf.ro: UE, exporturi record de produse alimentare
Economica.net: Service-urile acuză: Asigurătorii şi brokerii abuzează în
fiecare zi de păgubiţii RCA şi nu-i informează. Cele mai frecvente abuzuri
Economica.net: România trebuie să renunţe la cota unică de impozitare a
veniturilor - Academia Română
Economica.net: România este o piaţă în care se cumpără produse
ieftine;consumatorul trebuie educat să respingă produsele slabe calitativ
- Minea (Romalimenta)
Bursa.ro:

CONSILIERUL

PREZIDENŢIAL

COSMIN

MARINESCU

AVERTIZEAZĂ: "Din campioana creşterii economice, putem ajunge şi
campioana deficitului"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Populaţia şi firmele au depus cu 8% mai mulţi bani la bănci în
ianuarie decat în ianuarie 2016
Zf.ro: Daniel Dăianu, BNR, avertizează: ”Euro se va deprecia din nou
puternic” dacă în Europa vor câştiga partidele eurosceptice
Zf.ro: Schimbări la creditele ipotecare cu avans de 15% acordate de BRD:
Banca are în plan să renunţe la garanţia suplimentară solicitată
Zf.ro: Băncile au vandut credite ipotecare de 500 mil. lei în ianuarie.
Stocul a depăşit 29 miliarde de lei
Zf.ro: Noi prognoze pentru 2017. Banca Transilvania: Dobanda la BNR
creşte la 2,5%, iar cursul mediu este de 4,47 lei/euro
Zf.ro: Comentariu: Avem de vanzare o bancă în Romania. Nu sunteţi
interesaţi?

Zf.ro: Starea sistemului bancar românesc: 27 de bănci profitabile şi 10 pe
pierdere în 2016
Economica.net: Se inversează trendul: dobânzile şi inflaţia au început să
crească. Banii redevin scumpi
Bursa.ro: SE ÎNTREVĂD MIŞCĂRI PE PIAŢA NOASTRĂ BANCARĂ.
Surse: "OTP Bank a intrat în due diligence pentru cumpărarea Credit
Europe Bank"
TELECOM
Zf.ro: Telekom Romania începe un nou program de restructurare, care ar
putea "afecta cateva sute de angajaţi". Unele zone din companie încă
funcţionează ca o instituţie de stat
TURISM
Bursa.ro: Ministrul Turismului repune pe tapet extinderea domeniului
schiabil din Poiană spre Predeal
Mediafax.ro: Cinci companii aeriene din afara UE vor plăti compensaţii
pasagerilor pentru întârzieri
Mediafax.ro: Cu cât timp înainte trebuie cumpărat biletul de avion pentru
a obţine un PREŢ bun

