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MIHAI DARABAN
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro:

Prezent

ministrul Mircea-Titus Dobre: Are loc simpozionul „Turismul pe litoralul
românesc în sezonul 2017”
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Constanta.press, Ziare-pe-net.ro, Ultimelestiri.eu: Meşterii români expun adevărate opere de artă la Târgul de
mobilă din Mamaia
AMCHAM
Zf.ro,

preluată

de

Pfinance.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Instiri.com,

Ziareonline.com, Revista-presei.com, Sursadestiri.net, Ultimele-stiri.eu,
Feedler.ro: Bugetul pe 2017 – cinci vulnerabilităţi pe care le văd
investitorii străini
Curierulnational.ro: Vulnerabilităţile bugetului trebuie remediate urgent
Bugetul.ro: Avertisment tranșant pentru Guvernul Grindeanu de la
Camera de Comerț Americană
Economiczoom.ro: AmCham România a identificat cinci vulnerabilități în
construcția bugetului de stat
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Bugetul 2017, nejustificat
de optimist: Planul „credibil“ al Guvernului - vrea să prindă niște
unicorni!
CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Transilvaniabusiness.ro: Conferinta Cities of Tomorrow #5 – program si
speakeri
Mediafax.ro, preluată de Telegrafonline.ro, Chillpill.ro, Ziare-pe-net.ro,
Iasitvlife.ro: Ministrul Finanţelor şi preşedintele ANAF, chemaţi la
RAPORT de premierul Grindeanu, în legătură cu încasările SLABE la
bugetul de stat
CCI ROMÂNIA-OLANDA
Incomemagazine.ro,

preluată

de

Ziareonline.com,

Stiri.astazi.ro,

Ziarelive.ro,

Revista-presei.com,

Findnews.ro,

Infoziare.ro,

Buletindeilfov.ro, Allbiz.ro, Revistapresei.eu: Parteneriat strategic pentru
Ingineria Aerospaţială Românescă
Wall-street.ro: Studentii Universitatii Politehnica din Bucuresti vor putea
urma un stagiu de pregatire in inginerie aerospatiala
CCI ROMÂNIA-PALESTINA
Universuljuridic.ro: Deschiderea oficială a noii Camere de Comerț
Bilaterale România-Palestina
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Vicepreşedinte în Comisia pentru Agricultură, Ioan Dîrzu: Fermierii
vor primi toate subvenţiile la timp sau puţin anticipat
Economica.net: Un celebru soi românesc de roşii, creat în anii '80, va
ajunge în magazinele nemţilor de la Lidl
ENERGIE
Economica.net: Legea care poate arunca în aer factura la căldură

Agerpres.ro: Pierderile Engie s-au atenuat în 2016, acțiunile au urcat
semnificativ la bursă
GUVERN
Economica.net: Grindeanu discută cu ministrul Finanţelor şi cu
preşedintele ANAF despre scrisoarea CE privind deficitul
Agerpres.ro: Rovana Plumb: Politica de coeziune post-2020 trebuie să
rămână principala politică de investiții la nivelul UE
Capital.ro: Petrescu: Start-up Nation este construit cu mediul de afaceri,
nu pentru mediul de afaceri
Capital.ro: Guvernul pregătește o revoluție bugetară: Impozitul pe venit
va merge integral la bugetele locale
Bursa.ro: Explicaţii în avans pentru un posibil eşec al programului de
guvernare
Mediafax.ro: Ministrul Energiei va fi înlocuit - surse politice. Ce decizii va
lua vineri coaliţia PSD-ALDE
Ziare.com: Ministerul Finantelor spune ca va da permanent raportul
Comisiei Europene, dupa avertismentele legate de deficit
INVESTIȚII
Zf.ro: Antreprenorii români s-au întrebat ieri la conferinţa Romanian
Business

Leaders:

„Care

capital

românesc?”

Bancherii

către

antreprenori: Să fim balansaţi în a defini capitalul străin sau românesc
Zf.ro: Traficul aerian de mărfuri câştigă tot mai mult teren: volumele au
crescut cu 8% anul trecut

Zf.ro: Importatorul cafelei Julius Meinl vrea să-şi mărească echipa de
vânzări cu 10-20%
Zf.ro: Mai puţin de jumătate din companiile româneşti oferă angajaţilor
telefoane, tablete sau laptopuri cu internet
Zf.ro: Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut cu 6,4% în ianuarie
Zf.ro: Remus Zamfirescu, Notarem: Apetitul de tranzacţii imobiliare
începe să se apropie de nivelul din perioada de boom
Zf.ro: Claudia Ionescu, ADR Bucureşti-Ilfov: Multe primării completează
greşit documentaţia pentru fonduri europene şi pierd finanţarea
Zf.ro: Cele mai mari două finanţări din fonduri UE în regiunea BucureştiIlfov: birourile West Gate - 40 de mil. de lei şi complexul sportiv La
Stejarii - 35 mil. de lei
Economica.net: Ce putea să facă CFR Călători de banii pe călătoriile
gratuite ale studenţilor: cumpăra 8 trenuri noi sau repara 94 de
locomotive electrice
Economica.net: România va colabora cu Serbia pentru construcţia
autostrăzii Timişoara - Pancevo până în 2025
Economica.net: Ministerul Transporturilor vrea să demareze în august
licitaţia pentru asfaltarea singurului drum naţional de pământ din
România
Capital.ro: Anunţ-BOMBĂ: aproape 2.000 de EURO de la stat ca să-ţi iei
MAŞINĂ!
Capital.ro: Arădenii cer Guvernului Grindeanu bani pentru drumurile din
judeţ

Capital.ro: Industria siderurgică va continua să crească. Primele semne
au apărut deja
Capital.ro: Șeful CNAIR: Lucrările la sectorul de autostradă RâșnovBrașov ar putea începe anul acesta
Bursa.ro: SURSE DIN PIAŢA DE CAPITAL: ASF a sesizat DIICOT cu
privire la diferenţa de raportări ale Romcab
Bursa.ro: DIVIDEND BRUT PE ACŢIUNE DE 0,0815 LEI SAU PROGRAM
DE RĂSCUMPĂRARE DE ACŢIUNI. SIF Oltenia propune două variante de
repartizare a profitului net
Bursa.ro: "LafargeHolcim" recunoaşte că fabrica sa din Siria a finanţat,
în mod indirect, Statul Islamic
Bursa.ro: Lucrările la Aeroportul Internaţional Braşov ar putea începe
abia la iarnă
Bursa.ro: Cemacon vrea să-şi răscumpere 5% din acţiuni, ca să le
distribuie directorilor firmei
Bursa.ro: Volumul vânzărilor de ciment ale grupului LafargeHolcim în
România a scăzut cu 4,9% în 2016
Bursa.ro: Roca, producătorul spaniol de obiecte sanitare, ar urma să-şi
deschidă fabrica din Braşov în următorii doi ani
Hotnews.ro: Mitsubishi ar fi interesata sa deschida o fabrica de motoare
in Romania - presa
Hotnews.ro: Inca un termen anuntat pentru cei 15 km finalizati din
autostrada Lugoj - Deva: "Saptamana viitoare deschidem traficul!"

Hotnews.ro: Vom continua sa ne implicam pentru a construi noi generatii
de tineri pregatiti financiar - INTERVIU cu Ciprian Ladunca, CFO
Metropolitan Life.
Mediafax.ro: Moneda digitală Bitcoin a întrecut pentru prima dată aurul
Mediafax.ro: Acţiunile Snapchat se tranzacţionează pe bursa de la New
York. Deţinătorul aplicaţiei de mesagerie a strâns 3,4 miliarde de dolari
Zf.ro: Două fonduri de investiţii au vândut peste 8 milioane de acţiuni
OMV Petrom
Zf.ro: Românul care conduce Danone pe plan local, promovat în Rusia.
Acolo va coordona operaţiunile comerciale ale unui business de 1,3
mld.euro
Economica.net: Cifra de afaceri a Fashion Days a crescut anul trecut cu
17% şi a depăşit 50 de milioane de euro
Agerpres.ro: Generali se retrage din Olanda (Reuters)
Agerpres.ro: PSA, aproape de achiziționarea Opel de la General Motors
(Reuters)
IT
Zf.ro: Aproape un sfert dintre români nu mai cumpără un produs după ce
văd prea multe reclame online
Zf.ro: Simona Decuseară, Epson România: Piaţa de videoproiectoare va
scădea cu 5% în 2017. În 2016 s-au vândut 23.500 de unităţi, în valoare de
13 mil. euro
Zf.ro: Furnizorul olandez Centric IT, care lucrează cu autorităţile locale
din Olanda vrea să ajungă la 400 de programatori la Iaşi. Compania a

încheiat anul 2016 cu o cifră de afaceri de 38 de mil. lei (în creştere cu
48%) şi un profit de 6,4 mil. lei
Zf.ro: Francezii de la Atos şi-au crescut afacerile locale cu 20% anul
trecut, până la 54,2 mil. euro şi au ajuns la 1.700 de angajaţi
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Un român plăteşte pe lapte la fel de mult ca un neamţ sau un
francez, deşi câştigă de 5-6 ori mai puţin
Zf.ro: Ce vrea să facă Bruxelles-ul cu România. „Apariţia Europei cu
două viteze ar da senzaţia că am fost tot timpul minţiţi”
Agerpres.ro: Viorel Vasile (PRBAR): Prețurile RCA ar putea crește din
luna mai la nivelul de dinainte de plafonare
Bursa.ro: România se alătură ţărilor care luptă împotriva transferului
profiturilor multinaţionalelor
Bursa.ro: Federaţia Naţională a Cartofului: "Legea supermarketurilor
trebuia implementată de când au intrat hipermarketurile în România"
Hotnews.ro: Lovitura pentru cele 20 de firme pe care le doreste Gabriela
Firea: O decizie a Curtii Constitutionale din 2014 nu permite Consiliului
General al Municipiului Bucuresti sa devina actionar
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Libra Internet Bank a atras 10 mil. euro de la Fondul European de
Investiţii pentru IMM-urile româneşti din domeniile culturale şi creative
Zf.ro: Compania Deloitte a finalizat raportul de evaluare pentru ieşirea
din BCR a acţionarilor minoritari, proces contestat de SIF Oltenia

Zf.ro: Stocul creditelor de consum a scăzut cu 200 mil. lei în ianuarie,
până la 36 mld. lei
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Fără o strategie a educaţiei pentru munca
bine făcută, bunăstarea nu poate fi decât o himeră
Zf.ro: Divizia de private banking a UniCredit, 900 de clienţi români cu o
valoare medie a portofoliului de 500.000 euro
Economica.net: Şedinţa coaliţiei PSD-ALDE, la Parlament. Şefia AEP şi
postul de viceguvernator al BNR, pe ordinea de zi
Economica.net: Chiar şi cu dobânzi negative, băncile înăspresc
creditarea. Şi la consum şi la IMM
Startupcafe.ro: Ce spun consumatorii in social media despre platile
digitale si realitatea virtuala
TURISM
Zf.ro: Operatorii low-cost Wizz Air şi Blue Air introduc noi curse din ClujNapoca
Zf.ro: Sezonul estival va fi deschis în acest an, în premieră, pe 15
aprilie,pe Litoral şi în Delta Dunării

