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CCIR
Nineolock.ro:

US

ambassador

Klemm:

Romania’s

fight

against

corruption, more and more credible, strengthens our partnership
Banknews.ro: Ambasadorul SUA: Romania duce o lupta din ce in ce mai
credibila impotriva coruptiei, ceea ce intareste parteneriatul nostru
strategic
Vocea.biz: Hans Klemm: Încurajez ferm România să continue lupta
anticorupție. Fenomenul crește riscurile de afaceri și descurajează
investițiile
Cugetliber.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Cele mai bune practici
anticorupţie din SUA, ajustate la nevoile comunităţii de afaceri din
România
Jurnalul.ro, preluată de Buletindeilfov.ro: Hans Klem: România duce o
luptă din ce în ce mai credibilă împotriva corupţiei,ceea ce întăreşte
parteneriatul nostru strategic
Dcnews.ro,
Ziarelive.ro,

preluată

de

Discard.ro,

Ziuanews.ro,

E-politic.ziuanews.ro,

News.ournet.ro,

Instiri.com,

Ztv.ro,

Diacaf.com,

Infoziare.ro, Feedler.ro: Ambasadorul SUA salută efortul României în
lupta anticorupţie
Evenimente.juridice.ro: Soluții eficiente de luptă împotriva corupției și a
fraudei / 14 martie 2017, București
Legalmagazin.ro: Cele mai bune practici anticorupție din SUA sunt
ajustate la nevoile comunității de afaceri din România

Agora.ro, preluată de Revista-presei.com, Stiri.astazi.ro, Ziareonline.com,
Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro, Portal-ro.com, Saptamana.com: Cele mai
bune practici anticorupție din SUA, ajustate la nevoile comunității de
afaceri din România, discutate la Camera de Comerț și Industrie a
României
MIHAI DARABAN
Dcnews.ro: Mediul de afaceri susţine măsurile anticorupţie
Psnews.ro,

preluată

Stiri.discard.ro,
Ziareonline.com,

de

Ziuanews.ro,

Romania.shafaqna.com,
Revista-presei.com,

E-politic.ziuanews.ro,

Ziarelive.ro,

Stiri.astazi.ro,

Infoziare.ro,

Ziar.com,

Indexconstanta.ro: România ia lecții de la SUA privind practicile
anticorupție. Cum ajută afacerile
Evz.ro,

preluată

de

Stiri-zilnic.ro,

Presaonline.com,

Ziare.com,

News.ournet.ro, Feedler.ro: Preşedintele CCIR, Mihai Daraban: Dacă
dorim parteneri de unde să avem câștiguri- trebuie să ne vedem de
treabă, SĂ FIM CORECŢI
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Licitația publică chiar e...
publică?
Adevarulfinanciar.ro, Adevarul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziar.com,
Chillpill.ro: Aproape trei sferturi din mediul de afaceri este de acord cu
acţiunile DNA
Banknews.ro: Daraban (CCIR): 65% din mediul de afaceri este de acord
cu actiunile DNA
Rador.ro: Most of Romania’s business people support the anti-corruption
drive

Replicaonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Feedler.ro, Ultimele-stiri.eu:
Daraban, despre mediul de afaceri şi acţiunile DNA
Capital.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Sursadestiri.net, Pfinance.ro,
Romania.shafaqna.com, 2am.eu, Discard.ro, Ztv.ro, Ziarelive.ro, Portalro.com,

News.ournet.ro,

Instiri.com,

Feedler.ro,

008.ro,

4iasi.ro,

Ziare.www.ro: Mihai Daraban, CCIR: Corupția are efecte devastatoare
asupra competitivității și antreprenoriatului din România
ROMEXPO
Infopardoseli.ro, Hotelinvest.ro: Descopera noutatile anului in materie de
pardoseli la maratonul expozitional de la Romexpo!
CCI BRAȘOV
Coronapress.ro: Ambasadorul Bosniei -Herțegovina a vizitat Brașovul
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare.com: Fără blocuri în staţiunile turistice!
"Au dispărut parcurile, totul este asfaltat"
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro: Eveniment
caritabil pentru copiii inteligenţi din Iaşi
CCI SUCEAVA
Newsme.ro, preluată de Ziare.com: Târgul Agro Expo Bucovina va avea
loc la Iulius Mall Suceava
AMCHAM

Juridice.ro, preluată de Avocatul-online.ro: INM. Masă rotundă Dreptul
muncii, 28 martie 2017, București
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Realitatea agriculturii României: 20.000 de mari proprietari agricoli
deţin pământ cât 2,85 milioane de mici gospodării
ENERGIE
Zf.ro: Deputat PNL: Distribuitorii de gaze cer majorări de tarife de până la
70%
Economica.net: Modelul de finanţare al proiectului Nord Stream 2 ar
putea fi gata până la sfârşitul lunii iunie
Agerpres.ro: Consorțiul care dezvoltă gazoductul TAP aproape de un
acord pentru mutarea unei livezi de măslini
GUVERN
Zf.ro: Sorin Grindeanu se întâlneşte la Bruxelles cu înalţi oficiali europeni
Economica.net: Noi secretari de stat la ministerele Energiei, Turismului şi
Mediului
Agerpres.ro: Consultările pe tema proiectului de lege a salarizării unitare
continuă joi cu reprezentanții sindicatelor din Educație
Hotnews.ro: Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu: Vrem sa construim
un cloud guvernamental care sa centralizeze toata infrastructura si
aplicatiile IT ale statului
IMM

Startupcafe.ro: Fonduri europene 2017: Mici afaceri vor putea primi sediu
in incubatoare finantate cu pana la 7 milioane de euro
INVESTIȚII
Zf.ro: Plasamentele investitorilor străini în titluri de stat româneşti au
revenit pe creştere în decembrie 2016, ponderea urcând la 17,6%
Zf.ro: Piaţa RCA se aglomerează. În ultimele două săptămâni au fost
autorizaţi doi noi jucători pe RCA, vor fi însă efecte pozitive pentru
clienţi?
Zf.ro: Conpet Ploieşti şi MedLife sunt mai tranzacţionate decât alte
acţiuni mai vechi din indicele BET
Zf.ro: Pentru firmele europene din China, frustrarea creşte. Ca să intre pe
piaţa chinezească, trebuie să cedeze tehnologie
Zf.ro: Nestlé i-a prelungit mandatul lui Hervé de Froment la conducerea
operaţiunilor de la Bucureşti cu încă un an
Zf.ro: Proprietarul Zara mai face un pas să aducă în România singurul
brand pe care nu-l avea pe piaţa locală. Uterque este poziţionat pe
segmentul premium şi este specializat în vânzarea de accesorii
Zf.ro: Raluca Leafu, accesoriile Bon Bijou: Am avut încasări de 60.000
euro în 2016. Rămân cu 2.000 euro pe lună, doar că întotdeauna profitul
este reinvestit
Zf.ro: Ce se întâmplă la Urziceni cu golul lăsat de închiderea fabricii
Alison Hayes cu 350 de oameni. Primarul oraşului: „Pe timpul verii avem
şomaj zero, chiar negativ. Atragem alţi investitori să acoperim golul“.
Zf.ro: Dezvoltatorii ParkLake „rotesc“ chiriaşii după performanţe.
Magazinele cu rezultate slabe pleacă din mall. „În primii doi ani,

aproximativ 10% dintre chiriaşi se schimbă. Dacă nu merge, trebuie să
regândeşti strategia.“
Zf.ro: Afacerile Smartree au crescut cu 35% în 2016, până la 13 milioane
de euro. "Din leasingul de personal am avut o creştere de 40%."
Zf.ro: Conpet Ploieşti şi-a bugetat venituri de 412 mil.lei şi un profit de 68
mil.lei în acest an
Zf.ro: Investiţiile nete în economia naţională au scăzut cu 3,3% în 2016, la
70,2 mld. lei
Economica.net: Românii şi-au construit anul trecut 52.206 locuinţe, cu
peste 5.200 mai multe faţă de 2015
Economica.net: Impact începe în vara acestui an construcţia celui de-al
doilea proiect rezidenţial din Bucureşti
Economica.net: Consiliul Naţional al IMM-urilor solicită reanalizarea
înfiinţării celor 19 societăţi ale municipalităţii
Capital.ro: Pieţele asiatice, în panică. Preţul petrolului, suib presiune.
Ultimele evoluţii
Hotnews.ro: Seful Mitsubishi spune ca NU sunt planuri pentru
deschiderea unei fabrici de motoare in Romania sau in regiune
IT
Zf.ro: Bittnet Systems semnează cu Patria Bank prelungirea unui credit,
punând garanţii pe acţiunile a 30% din fondatori
Zf.ro: Studiu Starcom Mediavest: Cum uilizează internetul femeile cu
copii din România

Capital.ro: A fost descoperit un nou malware periculos care distruge
totul de pe computerul infectat
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Avertismente pentru creşterea economică viitoare. Avansul record
al PIB din 2016 a venit doar din consum şi stocuri, investiţiile având o
contribuţie zero
Zf.ro: Adelina Mihai, editor ZF: De ce au angajaţii români salarii de şase
ori mai mici decât nemţii, dacă productivitatea este la jumătate?
Economica.net: Interviu Gemma Webb, CEO BAT: Efectele legii antifumat
asupra celui mai mare producător de ţigarete
Economica.net: Săptămâna viitoare se reia dezbaterea legii RCA. Ce
amendamente noi vor intra în dezbatere
Economica.net: China a raportat primul deficit comercial lunar din ultimii
trei ani
Economica.net: Viitorul UE post-Brexit şi problema unui nou mandat
pentru Tusk, pe agenda summitului UE din weekend
Agerpres.ro: Statul român decontează circa 16 milioane de lei pentru
călătoriile studenților efectuate în luna februarie
Capital.ro: Dragnea, despre forma legii salarizării: Este o formă de lucru baza de plecare; trebuie pusă în dezbatere
Capital.ro: Circa 18.600 de şomeri bucureşteni, înregistraţi în evidenţele
AMOFM la finele lui februarie
Capital.ro:

Germania:

estimările în ianuarie

Creşterea

producţiei

industriale

a

depăşit

Capital.ro: BREXIT: Dacă Parlamentul respinge proiectul de acord,
Regatul Unit va ieşi din UE fără niciun acord
Startupcafe.ro: Patroni si manageri din Romania, ingrijorati ca tot ei vor
plati marirea salariilor bugetarilor
Hotnews.ro: Noi prevederi legislative pentru produsele Swiss-made. In ce
conditii vor mai putea fi vandute incepand cu anul 2017/ Cum este
afectata industria ceasurilor
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Deutsche Bank îşi pune toate speranţele într-un fost bancher de la
Goldman Sachs pentru a trece banca prin cel mai ambiţios plan de
restructurare din istoria ei
Zf.ro: Băncilor europene le-a revenit suflul, pe burse
Zf.ro: Profitul Garanti Bank România a scăzut la 28 mil. lei în 2016, deşi
creditele şi activele au crescut
Zf.ro:
Zf.ro:
Economica.net:
Hotnews.ro:
TELECOM
Zf.ro: INFORMAŢII DIN PROSPECTUL EMISIUNII DE OBLIGAŢIUNI DE 350
MIL. EURO DIN 2016. RCS&RDS: La 50% din cele 4,65 milioane de case
acoperite de reţeaua noastră fixă nu a ajuns încă niciun rival cu cablu
sau fibră optică

Capital.ro: Vodafone lansează cel mai mare program global de recrutare
a femeilor aflate într-o pauză în carieră
TURISM
Agerpres.ro: Ministerul Turismului promovează România la Târgul de
Turism de la Berlin cu olărit și bijuterii naționale
Capital.ro: Vacanță împreună, dar cine acoperă costurile de călătorie?

