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CCIR
Fereastra.ro: AMBIENT EXPO: Targul isi deschide portile pe 23 martie
Renasterea.ro:

EXIMTUR

a

aderat

la

rețeaua

globală

de

travel

management UNIGLOBE Travel
MIHAI DARABAN
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Simpozion de
mare interes pentru turismul de pe litoral
CCIA ARGEȘ
Ziarulprofit.ro,

preluată

de

Feedler.ro:

Ambasadorul

Bosniei

și

Herțegovinei a vizitat astazi Argesul
CCINA CONSTANȚA
Infopress.tv: Salon de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică si Târg de
Mobilă la Constanța
Umblat.ro: Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică, ediția a XVa
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro,

preluată

de

Presaonline24.ro,

Stirionline24.ro,

Stirimoldova24.ro, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, Feedler.ro: Noutăţi pentru
angajatori privind relaţiile de muncă, la Camera de Comerţ şi Industrie
Iaşi
CCI SUCEAVA

Ziaruldepenet.ro, preluată de Ziarelive.ro: Misiune economică în Statele
Unite ale Americii
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro: Dezbatere importantă la CCIA Vaslui
Monitoruldevaslui.ro, preluată de Ziare.com, Ziare-pe-net.ro, Ultimelestiri.eu: Conferinta «Afaceri.Ro» a murit, trãiascã Forumul Economic
Vaslui!
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Semnal de alarmă: Deși e
pe plus, bugetul dă cu rest
Zf.ro, preluată de Feedler.ro, Ultimele-stiri.eu, Sursadestiri.net, Ziare-penet.ro, Instiri.com: Camera de Comerţ Româno-Germană: Execuţia
bugetară pe ianuarie arată scăderea încrederii consumatorului faţă de
evoluţia ţării
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Ministerul Agriculturii pregăteşte facilităţi financiare pentru băncile
care acordă credite agricole
Capital.ro: Vezi când se poate VIZA carnetul de rentier agricol
Capital.ro: Fermierii români au cerut 330 de milioane de euro, bani
europeni, pentru investiţii în exploataţii agricole
Bursa.ro: LA VACHE QUI PLEURE: De ce nu mai râd vacile din Franţa?
ENERGIE

Zf.ro: Petrolexportimport, pierderi de 4 mil. lei în 2016 faţă de 115 mil. lei
anul precedent
Zf.ro: Acţiunile Oil Terminal urcă la maximul a patru ani după ce Fondul
Proprietatea taie din participaţie
Bursa.ro: GHEORGHE PIPEREA, ADMINISTRATOR JUDICIAR RADET:
"Fuziunea ELCEN-RADET va naşte o societate degrevată de datoria de
3,6 miliarde lei"
Hotnews.ro: Apel al asociatiei PATRES catre Sorin Grindeanu: Nu
sacrificati producatorii mici si mijlocii de energie regenerabila
FISCALITATE
Bursa.ro: PROIECT LEGISLATIV: Impozitele pe profit şi venit - posibil să
fie reduse de la 16% la 10%
GUVERN
Economica.net: Daniel Constantin: Valoarea tichetelor pentru Programul
Rabla va creşte, în acest an, de la 6.500 de lei la 8.000 de lei
Economica.net: Grindeanu se va întâlni vineri cu ministrul de Finanţe şi
şeful ANAF pentru o analiză a încasărilor la buget - surse
Economica.net: Shhaideh: Prag minim de 750 de lei pe locuitor de la care
va fi analizat bugetul de funcţionare al unităţilor administrativ-teritoriale
Economica.net: Sevil Shhaideh: Statutul funcţiei publice, scos din Codul
Administrativ, va figura în pachetul legii salarizării unitare
Agerpres.ro: Ministerul Finanțelor Publice a programat împrumuturi de
4,075 miliarde de lei de la bănci, în luna martie
INVESTIȚII

Zf.ro: Outlet-ul Fashion House a atras 13 chiriaşi noi anul trecut şi se
gândeşte la extindere
Zf.ro: Cornelia Nicolae va conduce şi operaţiunile Stefanel din Turcia, a
treia cea mai importantă piaţă
Zf.ro: Proprietarul OPTIblu: Vrem să deschidem până la 15 magazine noi,
dar ne uităm şi la achiziţii
Zf.ro: One United, la un pas să semneze cu Kaufland pentru un magazin
în proiectul rezidenţial din Aviaţiei
Zf.ro: Iulian Trandafir, director general al Farmexpert: „Exportul paralel
este o anomalie. ANM trebuie să publice liste cu cât vinde fiecare
distribuitor în ţară şi cât exportă“
Zf.ro: Tranzacţie pe piaţa de ţiglă metalică: Teraplast Bistriţa preia 50%
din Depaco
Economica.net: Peste 150 de companii americane vor veni în România în
octombrie, în cadrul unei misiuni economice de amploare
Economica.net: Centura Bucureşti: o nouă amânare la lucrările între
Chitila şi Chiajna, din cauza unor exproprieri
Agerpres.ro: Florin Jianu: Lipsa susținerii antreprenoriatului este
adevărata dramă a societății românești
Agerpres.ro: Înmatriculările de autoturisme Dacia noi în Franța au
crescut cu 5,6% în februarie
Capital.ro: China are 5 trilioane de dolari pe care îi poate cheltui 'pentru a
cuceri lumea'
Capital.ro: O NOUĂ linie de metrou în Capitală

Capital.ro: Mina de aur râvnită de investitorii imobiliari
Capital.ro: Petrolul, sub presiune. Dolarul creşte în continuare pe fondul
speculatiilor potrivit cărora Fed va creşte rata dobânzii. Ultimele evoluţii
Bursa.ro: Profitul Jumbo a depăşit 81 de milioane de euro, datorită
succesului din România şi Bulgaria
Hotnews.ro: Consumatorul din Romania, ignorat de industrie (studiu)
Mediafax.ro: Ford va desfiinţa 1.100 de locuri de muncă la o uzină din
Marea Britanie
IT
Zf.ro: Numărul de contracte de muncă din IT a crescut cu 20% în ultimul
an
Zf.ro: Cea mai nouă tendinţă pe piaţa muncii: smartphone-ul devine un
element central în trainingul angajaţilor
Capital.ro: Cele mai frecvente greşeli pe care le fac românii cu
gadgeturile
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro:

Prevederea

„51%

produse

româneşti“

pe

rafturile

supermarketurilor, la un pas de abrogare
Zf.ro: Preţurile producţiei industriale au crescut în ianuarie cu 2,6%, după
un plus de 0,9% în decembrie
Gandul.ro: CELE CINCI SCENARII pentru reforma UE. Planul istoric
anunţat la Bruxelles. Varianta pe care România o respinge

Economica.net: Încasările statului arată de parcă România ar fi în criză.
Oamenii guvernului dau explicaţii
Economica.net: Numărul şomerilor a scăzut în prima lună din 2017 sub
488.000, nivel minim al ultimilor 23 de ani
Economica.net: Camera Lorzilor a amendat legislaţia Brexit-ului, pentru a
obliga executivul să respecte drepturile cetăţenilor UE din M. Britanie
Economica.net:

Dezbatere

pe

OUG

79,

pentru

depolitizarea

managementului din spitale, în Comisia de sănătate. Guvernul Grindeanu
cere respingerea ei
Agerpres.ro: Crăciun (BCR Pensii): Provocarea acestui an este să nu
sacrificăm anii 2018, 2019 și 2020; scăderea impozitelor nu mai este
posibilă
Capital.ro: Raport: Economiile Grupului E7 ar putea înregistra o creştere,
în medie, de două ori mai rapidă decât grupul G7
Bursa.ro: Inflaţia din Germania a depăşit ţinta BCE
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Andrei Rădulescu, BT: Divergenţele de politică monetară pe plan
extern şi percepţia de risc din intern vor influenţa ratele de dobândă din
sectorul bancar
Zf.ro: Dumitrescu, Deloitte: Mă aştept să văd 4-5 tranzacţii cu NPL-uri de
câteva sute de mil. euro fiecare în 2017
Zf.ro: Cei trei mari jucători din piaţa bancară în 2016. BCR, Banca
Transilvania şi BRD controlează circa 40% din activele bancare şi din
creditare

Economica.net: Băncile s-au întors la marjele de profit din dobânzi din
2007. Dobânzile la credite au crescut cu 0,1% pe lună
Capital.ro: La Stampa: Fondul american Capital Research deţine peste
8% din UniCredit
Bursa.ro: CU TRANZACŢII NPL DE 3,5 MILIARDE EURO ÎN ULTIMII DOI
ANI - Băncile noastre, campioanele din regiune la vânzarea de credite
neperformante
Mediafax.ro:

Război

între

OPOZIŢIE

şi

putere

pe

funcţia

de

viceguvernator al BNR după demisia lui Bogdan Olteanu
Mediafax.ro: Cristian Socol, fost consilier al premierului Ponta, ar putea
fi propus pentru postul de viceguvernator BNR
TELECOM
Zf.ro: Srini Gopalan, noul şef al afacerilor din Europa ale Deutsche
Telekom: „Avem active de calitate în România. Trebuie să renunţăm la
abordarea inginerească şi să ieşim la atac“
Zf.ro: Veniturile Telekom România au crescut la 985 mil. euro în 2016, dar
grupul a avut pentru prima oară încasări anuale mai mici decât Orange
TURISM
Zf.ro: INS: Înnoptările turiştilor în unităţile de cazare au crescut cu 8,5%
în ianuare

