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MIHAI DARABAN
Cugetliber.ro, preluată de Ziuaconstanta.ro: Turismul la negru este în
floare.

Preşedintele

CCIR,

Mihai

Daraban,

propune

impozitarea

exponenţială a proprietarilor de vile
CCIA ARAD
Criticarad.ro: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad
continuă sesiunea de consultanţă antreprenorială gratuită
CCI BRAȘOV
Mytex.ro: CCI te învaţă cum să iei bani de la stat pentru start-up
Mytex.ro: „Dezvoltarea imobiliară extraordinară” a atras firme italiene la
BRAȘOV
Transilvaniabusiness.ro: Italienii, interesați de afaceri în Brașov
CCINA CONSTANȚA
Allevents.in: SRTFC CONSTANȚA LA TÂRGUL DE TURISM VACANȚA
CONSTANȚA 2017!
CCI DOLJ
Universulolteniei.ro: CRAIOVA GĂZDUIESTE CEA DE-A DOUA EDITIE A
CELUI MAI MARE TÂRG DE TURISM REGIONAL: TÂRGUL DE TURISM AL
OLTENIEI
CCI IAȘI

Iasulinafaceri.ro: Forumul Afaceri.ro Iași are loc la începutul lunii aprilie.
Cine sunt speakerii evenimentului?
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare.com: Pregatiri intense pentru cel
mai important eveniment al primaverii
AMCHAM
Europalibera.org: Bugetul guvernului PSD-ALDE bazat pe „pielea ursului
din pădure”
ENERGIE
Zf.ro: Primele date despre insolvenţa Arelco Power: creditorii au o lună
la dispoziţie să se adune la masa credală a companiei
Zf.ro: Jumătate din autovehiculele noi din Norvegia au propulsie
electrică sau hibridă
Zf.ro: ZF Anuar Energie 2017. Benzinăria din oraş vs. staţia de pe
autostradă. „În oraş nimeni nu vine la benzinărie să cumpere apă“
Zf.ro: Conpet Ploieşti, proaspăt promovată în indicele bursier BET, vrea
un profit mai mare cu 7% în 2017, de 69 mil. lei
Zf.ro: Transgaz, Transilvania Construcţii şi Romgaz Mediaş lucrează cu
cele mai mari marje de profit de la bursă
Zf.ro: ANUARUL ENERGIE 2017. EDITORIAL: Cel mai puternic om din
energie
Zf.ro: Bulevardul Unirii din Bucureşti prinde ceva viaţă după ce Gloria
Jean’s şi Salomon au deschis magazine în zonă
Capital.ro: Bloomberg: Engie ar putea obţine 434 milioane de dolari din
vânzarea participaţiei deţinute la Petronet LNG Ltd

Bursa.ro:

AGLICERU:

"CONTRACTUL

DE

RETEHNOLOGIZARE

A

HIDROCENTRALEI PORŢILE DE FIER 2 NU ŞI-A ATINS OBIECTUL":
"Hidroelectrica" vrea să oblige Andritz Hydro să remedieze problemele
tehnice
Hotnews.ro: Concluzia unei sedinte tensionate in Comisia pentru
Industrii din Camera Deputatilor: Liberalizarea preturilor la gaze ar putea
fi insotita de obligatia ca toate tranzactiile sa se desfasoare transparent,
pe bursa
Hotnews.ro: E.ON ceruse o majorare cu 74% a tarifelor de distributie si
cu 40% a celor de furnizare, insa ANRE a refuzat
FISCALITATE
Economica.net: S-a dat startul la marea evaziune?
Capital.ro: Italia vrea să atragă străinii bogați cu un impozit unic de
100.000 de euro
Bursa.ro: Alesonor investeşte 12 milioane euro în extinderea Amber
Gardens şi în alte două proiecte
GUVERN
Bursa.ro: Ministrul Alexandru Petrescu vrea know-how polonez pentru
crearea Fondului Suveran de Investiţii
Bursa.ro:

GRINDEANU:

"Legea

investiţiilor

strategice

vizează

dinamizarea marilor proiecte din Transporturi, Energie şi Apărare"
Hotnews.ro: Cine este Andrei Petrisor Maioreanu, noul secretar de stat in
Ministerul Energiei
INVESTIȚII

Zf.ro: BAC Advisory a făcut apel împotriva deciziei de intrare în
insolvenţă a Romcab Târgu Mureş din cauza administratorului judiciar
Zf.ro: Preţul aurului scade la Bucureşti pentru a cincea şedinţă la rând.
Doar datele slabe din SUA pot opri declinul
Zf.ro: Topul celor mai mari angajatori din industria lactatelor, un sector
care a pierdut 5.000 de locuri de muncă în şapte ani
Zf.ro: PMR: Pieţele de retail din România şi Bulgaria vor avea cel mai
rapid ritm de creştere în următorii ani
Zf.ro: Producătorul de dulciuri Amylon Sibiu cumpără două terenuri în
Sibiu pentru 7 milioane de lei
Zf.ro: Antreprenori locali. Lanţul Salad Box ţinteşte afaceri de 30
milioane euro, după o creştere a businessului de aproape 60% în 2017
Zf.ro: Ferma Agro-Carmolact din judeţul Bistriţa-Năsăud, care deţine
peste 1.300 de vaci, a vândut lapte de 2,8 mil. euro
Zf.ro: Comerţul modern sare de 11 mld. euro în 2017. Piaţa s-a dublat în
ultimul deceniu
Zf.ro: Daniel Guzu investeşte un milion de euro într-un hotel lângă crama
din Vrancea
Zf.ro: Arabesque, afaceri de 351 mil. euro în 2016, cu o marjă de profit de
3,5%
Economica.net: De ce nu mai vin constructori români la licitaţii de
autostrăzi? Căşuneanu: de 8 ani particip degeaba! Diaconu: Nu avem
susţinere financiară

Economica.net: Real se transformă din magazin de reţea internaţională în
hypermarket cu focus pe produse româneşti
Capital.ro: VESTE FOARTE BUNĂ pentru românii care stau LA BLOC!
Capital.ro: Miliardarii lumii vânează, din nou, proprietăţi româneşti
Capital.ro: Exproprierile pentru o nouă linie de metrou costă 14,7
milioane euro
Capital.ro: Farmec deschide primul magazin Gerovital din Oltenia
Capital.ro: Petrolul câştigă teren după ce a ajuns la minimul ultiumului
an. Dolarul creşte uşor. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Se modifică privatizarea Oltchim: Investitorii nu sunt obligați
să continue producția și să preia angajații
Bursa.ro:

PE

FONDUL

ZVONURILOR

PRIVIND

MĂSURILE

GUVERNAMENTALE, Blănculescu: "Investitorii încep să schimbe leii în
valută, punând presiune pe curs"
Bursa.ro: GAFE LA GALA CONCURSULUI "CONDUS DE RANDAMENT".
Sobolewski se crede la Oscar
Bursa.ro: SIF Banat Crişana propune dividend de 0,06 lei sau păstrarea
profitului în companie
Bursa.ro: Primii candidaţi la alegerile de la SIF Transilvania
Bursa.ro: DUPĂ CE A MAI LUAT DE PE BURSĂ 16%, Milionarul Sorin
Creţeanu deţine aproape 70% din "Comnord" Bucureşti
Bursa.ro: Noi schimbări în controlul acţionarului majoritar al "Romcab"

Bursa.ro: ASOCIAŢIA BIJUTIERILOR DIN ROMÂNIA: "Piaţa neagră a
aurului a scăzut considerabil în ultimii ani"
Bursa.ro: ÎN PRIMUL AN DE FUNCŢIONARE A BAZEI GESTIONATĂ DE
ANEVAR: Garanţii imobiliare de 22,5 miliarde euro, pentru credite
Bursa.ro: LUCIAN ANGHEL (BVB): "Mulţi români cer sfaturi legate de
investiţii de la cine nu trebuie"
Bursa.ro: Ministrul Economiei merge astăzi Oltchim
Bursa.ro: OANA ILIESCU, DTZ ECHINOX: "O corecţie comparabilă cu cea
din 2009-2010 este exclusă"
Bursa.ro: MIHAI PĂTRULESCU, COLLIERS INTERNATIONAL: " Oferta de
spaţii comerciale moderne din Capitală - în echilibru cu cererea"
Bursa.ro: PENTRU LIVRAREA CÂT MAI RAPIDĂ A PROIECTELOR,
Colliers: "Investitorii vor fi interesaţi de terenuri cu autorizaţii deja
emise"
Bursa.ro: ANL a construit peste 33.000 de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii
Bursa.ro: "Companiile multinaţionale vin, pleacă şi nu lasă nimic în urma
lor"
0-100.hotnews.ro: Sergio Marchionne de la Fiat – Chrysler spune ca ar
vrea ca Volkswagen sa cumpere compania. Germanii raspund ca au alte
probleme pe cap
Mediafax.ro: Porsche triplează numărul de angajaţi din România. Ce
trebuie să faci pentru a fi angajat
IT

Zf.ro: Germania investeşte 100 miliarde euro într-o reţea naţională de
internet la viteze de ordinul gigabiţilor
Zf.ro: Ministrul comunicaţiilor: IT-ştii din outsourcing vor avea din nou
scutire la impozitul pe venit
Zf.ro: Centrele de servicii IT, noul motor de creştere economică pentru
România. Cum arată harta locaţiilor care au ajuns să producă 6% din PIB
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Iulian Anghel, editorul politic al ZF: Avem o criză în aşteptare, cum
procedăm?
Economica.net: Şeful SocGen: Alegerile din Franţa vor întări zona euro
Startupcafe.ro: Propunere legislativa: Scutiri de taxe si impozite pentru
cazinouri, magazine, pensiuni, energie regenerabila in anumite zone ale
tarii
Capital.ro: Statele Unite sunt deja într-un război comercial, afirmă un
ministru din administraţia Trump
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Băncile italiene îşi vând din „bijuterii“ pentru a supravieţui, dar s-ar
putea să fi ajuns la fundul sacului
Zf.ro: La o lună de la publicarea unui profit mai mare cu 64%, acţiunile
BRD au scăzut cu 1%
Zf.ro: Cursul a urcat la maximul ultimilor patru ani, la 4,55 lei/euro.
Analiştii cred că leul trece pe un nou palier de cotare

Zf.ro: Dana Demetrian, vicepreşedintele pe retail al BCR, a fost
schimbată din funcţia de preşedinte al boardului BCR Banca pentru
Locuinţe: Trebuie să respectăm cerinţele de reglementare
Zf.ro: ING Bank a obţinut un profit net de 474 mil. lei în 2016, în creştere
cu 42%. "Mizăm în continuare pe creştere organică, nu vrem să
cumpărăm alte bănci."
Zf.ro: Cursul de schimb a coborât uşor joi dimineaţă, la 4,53 lei/euro
Economica.net: Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal: "Nu este o
mişcare amplă. Deprecierea de ieri a cursului leului este de sub 0,5%"
Agerpres.ro: Numărul persoanelor fizice cu restanțe la bănci și IFN-uri a
crescut la 648.873, în ianuarie
Capital.ro: Cum să alegi cel mai ieftin credit Prima Casă
Capital.ro: Christos Megalou este noul director general al Piraeus Bank
Bursa.ro: ÎMPRUMUTAŢII ÎN CHF RECLAMĂ: "Raiffeisen Bank îi
raportează la Biroul de Credit pe cei care acceptă oferta de conversie"
TURISM
Agerpres.ro: Ministerul Turismului a lansat la ITB Berlin aplicația
"Explore RO" - ghidul turistic mobil al României
Agerpres.ro: Emil Hurezeanu: România nu este o provincie marginală a
Europei, ci un stat pro-european; ne lipsește pofta de organizare
consecventă

