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CCIR
Capital.ro, preluată de 2am.eu, Ziarelive.ro, Romania.shafaqna.com,
Diacaf.com,

Portal-ro.com,

Ziar.com,

Instiri.com,

Feedler.ro,

News.ournet.ro, Discard.ro, Ultimele-stiri.eu, Pescurt.ro, 008.ro, Ztv.ro,
Ziare.www.ro: Parteneriate economice. CCIR poate oferi consultanță de
afaceri în relația cu mediul de afaceri din PERU
Bursa.ro: CRISTINA CHIRIAC: "Pavel Avrămoiu l-a angajat pe Dragoş
Bîlteanu consilier personal la World Trade Center"
MIHAI DARABAN
Dcnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Instiri.com, Portalpresa.ro, Palo.ro,
Ziarelive.ro, Discard.ro: Mihai Daraban: Firmele din România, acces pe
piața din America de Sud
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro, Ziarelive.ro,
Feedler.ro: Daraban (CCIR) vrea o colaborare ecomomică mai strânsă
între România și Peru
CURTEA DE ARBITRAJ
Tirmagazin.ro: NARCIS NEAGA: A PRĂBUŞIT O AUTOSTRADĂ, A
PĂGUBIT

STATUL CU MILIOANE, ANCHETAT

DE

DNA. ASTĂZI,

CONSILIER AL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR
CCIA ARAD
Adevarul.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, 008.ro, Feedler.ro: Începe cel
mai important eveniment de construcţii şi instalaţii din Vestul României
CCI MUREȘ

Radiomures.ro:

Problemele

de

la

Azomureș,

aduse

în

atenția

ambasadorului Elveției
CCI SUCEAVA
Svnews.ro: Continuă înscrierile pentru cursul destinat managerilor fără
pregătire economică organizat de CCI Suceava
Ziare.com: Peste 70 de expozanti la Targul Agro Expo Bucovina
CCIA TIMIȘ
Hotnews.ro: Cea mai spectaculoasa editie Bookfest Timisoara incepe pe
6 aprilie
CCIA VASLUI
Vremeanoua.ro,

preluată

Stirimoldova24.ro,
Feedler.ro,

de

Presaonline.com,

Stirilocale24.ro,

Ziare.com:

Ionel

Presaonline24.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Constantin,

presedinte

Ziarelive.ro,
CCIA

Vaslui:

“Oamenii de afaceri trebuie sã înteleagã cã nu lucreazã cu sclavi”
CCIFER
Agrostandard.ro: Credit Agricole: Preturile la cereale, in scadere de 4 ani.
Calitatea graului este inferioara
Agrostandard.ro: Cultiva 1.200 ha in sistem eco in Romania. Procesarea
o fac insa in Italia…
CCI ROMÂNIA-ISRAEL
Eventim.ro: Art Safari Bucuresti 2016
AGRICULTURĂ

Zf.ro: Un fond de investiţii german creşte 6.500 de vaci de carne în Sibiu
Zf.ro: Fermierii se vor putea împrumuta cu o dobândă de 2% peste
ROBOR şi cu garanţii de stat de până la 80% din valoarea creditelor.
MADR: „Actul normativ care prevede acest lucru va fi aprobat în
următoarea şedinţă de Guvern”
Capital.ro: Conferinţa CAPITAL LIVE: Sectorul agricol în 2017. MADR a
pregătit programe dedicate tinerilor fermieri
Capital.ro: Kmen, director general adj. APIA: "Am plătit subvenţii de
peste un miliard de euro"
Capital.ro: Floricel Maricel Dima, subsecretar de stat MADR: Peste 1,246
mld euro sunt subvenţii autorizate la plată
Capital.ro: Adrian Toma, decan USAMVB: Fără subvenții nu există profit
în Agricultură
ENERGIE
Zf.ro: Preţul petrolului a scăzut cu 12% anul acesta, dar la Bucureşti
acţiunile OMV Petrom au plus 13%
Zf.ro: Franklin Templeton cumpără în două şedinţe acţiuni Petrom de 1,1
mil. lei după două luni de pauză
Zf.ro: Deputaţii amână liberalizarea pieţei gazelor, care era programată
pentru 1 aprilie
Zf.ro: Alpiq RomIndustries: Suntem în continuare în posesia licenţei
pentru furnizarea de energie şi avem convingerea că ne vom păstra
licenţa şi ne vom desfăşura activitatea comercială şi în viitor

Economica.net: Liberalizarea preţului gazelor a rămas în aer. Ce urmează
şi care sunt scenariile
FISCALITATE
Capital.ro: ANAF a blocat conturile a peste 21.000 de români
Capital.ro: Ministrul Finanţelor: Intenţionăm promovarea unei noi legi
împotriva evaziunii fiscale
GUVERN
Zf.ro: Ministerul Mediului vrea să promoveze prin Ordonanţă de Urgenţă
noul ,,timbru de mediu"
INVESTIȚII
Zf.ro: Top 500 exportatori în 2016: Cei mai mari 500 de exportatori
acoperă aproape trei sferturi din exporturi în 2016, respectiv 42 mld.
euro. Peste jumătate sunt şi mari importatori. Doar trei antreprenori în
top 100 exportatori
Zf.ro: Producătorul de pantofi Denis din Suceava, spre 40 de magazine
Zf.ro: COMENTARIU: Companiile cu capital privat românesc au capitaluri
proprii de 33 mld. euro, firmele străine de 43 mld. euro
Zf.ro: Afacerile din comerţ au crescut în ianuarie cu 4,2% faţă de ianuarie
2016, dar au pierdut 24% faţă de decembrie
Zf.ro: Lucrările de construcţii au scăzut în ianuarie cu 1,1% faţă de
perioada similară din 2016
Zf.ro: Afacerile din serviciile de piaţă prestate întreprinderilor au crescut
în ianuarie cu 7,3% faţă de ianuarie 2016

Zf.ro: Oscilaţiile pieţei sugerează că unii investitori cunosc datele
economice din Marea Britanie înainte de publicarea lor
Zf.ro: Remus Nică, ARC Bakery: Poţi să ai şi un milion de euro pentru un
restaurant, dacă nu ai echipa îţi pierzi toţi banii
Zf.ro: Piaţa produselor bio a ajuns în vizorul americanilor. „România este
o piaţă de desfacere, dar şi un competitor pentru SUA“
Zf.ro: Supremia Grup din Alba Iulia cu afaceri de 52 milioane de euro în
2016 şi-a majorat vânzările cu 15%
Zf.ro: Centrul comercial Veranda din zona Bucur Obor a mai atras trei
chiriaşi noi
Zf.ro: Cuptorul Moldovencei, un start-up care speră la vânzări de 800.000
de euro, merge în mallul Palas din Iaşi
Zf.ro: Meli Melo intră pe piaţa decoraţiunilor pentru casă cu brandul Meli
Melo Deco
Zf.ro: Proprietarul 5 to go pariază pe un nou concept HoReCa după ce
businessul cu cafenele merge spre 2,5 mil. euro
Economica.net: Vânzările Flanco au crescut cu 18% anul trecut, dublu
faţă de media pieţei
Economica.net: Se dau primii bani pentru autostrăzi din 2017. Cine sunt
constructorii norocoşi
Economica.net: Mihnea Şerbănescu: Devine din ce în ce mai greu să
dezvolţi birouri în zona centrală. Investitorii se bazează pe actuala
infrastructură

Economica.net: AFI Europe începe construcţia primelor locuinţe de pe
terenul Laromet din Bucureşti
Capital.ro: Dragnea anunţă două autostrăzi care vor traversa România
Capital.ro: Irlanda, nemulţumită de concurenţa agresivă pentru atragerea
firmelor financiare după Brexit
Capital.ro: Spaniolii de la Hercesa mai pregătesc 178 de apartamente în
ansamblul Vivenda
Bursa.ro: SIF Muntenia propune un dividend de 0,04 lei sau un program
de răscumpărare
Bursa.ro: BVB se pregăteşte să schimbe structura costurilor de
tranzacţionare
Bursa.ro: PACHETUL DE 6% DIN BCR A ATRAS MUŞTERII LA
CONDUCEREA SIF 5. 17 candidaţi la alegerile de la SIF Oltenia şi numai
şapte la SIF Moldova
Bursa.ro: Intercapital Invest îl susţine pe Ludwik Sobolewski pentru un
nou mandat la conducerea bursei
Bursa.ro: SCANDALUL LEMNULUI: Holzindustrie Schweighofer a delistat
79 de furnizori, după identificarea unor nereguli
Bursa.ro: Bogdan Drăgoi, SIF1: "Piaţa de capital nu trebuie să stea cu
mâna întinsă la stat"
Bursa.ro: LIVIU DRAGNEA: "Ministrul Economiei caută soluţii ca la
Oltchim să mai existe un obiectiv economic care să producă"
IT

Economica.net: S-a lansat prima platformă online de educare a
utilizatorilor de internet din România, cu licenţă Kaspersky inclusă
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Adrian Marin, UNSAR: Nu se mai poate merge înainte cu
plafonarea tarifelor RCA. Avem semnale în acest sens de la Bruxelles
Zf.ro: Varujan Vosganian, deputat: Este cert că trebuie să facem ceva in
piata asigurarilor. De 20 de ani pedaleaza in gol
Zf.ro: Viorel Arcas, initiator al legii RCA: Am cerut un punct de vedere de
la noul Guvern pe legea RCA
Zf.ro: UniCredit: Creşterea economică se temperează în 2017, iar
investiţiile se reduc
Agerpres.ro: Moody's spune că un acord post-Brexit este crucial pentru
ratingul Marii Britanii
Agerpres.ro: Programul 'Rabla' ar putea beneficia de un buget de 180
milioane lei, în 2017 (proiect)
Agerpres.ro: Comisia Europeană este îngrijorată că România ar putea
înregistra cea mai mare creștere a deficitului bugetar din UE
Economica.net: Legea etichetării laptelui a ajuns pe masa Comisiei
Europene
Bursa.ro: DRAGNEA DESPRE PARTENERIATUL STRATEGIC CU SUA:
„Pe partea economică trebuie să avem şi avantaje"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BCR este în continuare pe podium în topul subsidiarelor Erste,
ocupând locul trei după numărul de angajaţi, sucursale şi clienţi

Zf.ro: Peste 5000 de solicitări, la o lună de la lansare, pentru cardul de
credit al AXI Finance IFN
Zf.ro: Peste 13.000 de români au rămas în urmă cu plata ratelor la bancă
în ianuarie
Zf.ro: BCR Leasing a finanţat în 2016 bunuri în valoare de 220 mil. euro
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: La şcoala inflaţiei, populaţia României a
început să înveţe ce este economia de piaţă (I)
Zf.ro: Politica fiscal-bugetară şi incertitudinile externe urcă nivelul
cursului peste pragul de 4,55 lei/euro
Zf.ro: Euro şi dolarul îşi continuă scăderea. Cum evoluează principalele
valute miercuri dimineaţă
Agerpres.ro: Raiffeisen a înregistrat în 2016 un profit de 104 milioane
euro în România
Agerpres.ro: Voinea: 7.000 de notificări pe darea în plată, până în
februarie; valoarea creditelor - 2 miliarde lei
Capital.ro: CEC Bank: 93% din creditele noi acordate pentru IMM sunt
pentru Agricultură
Bursa.ro: CLIENŢII - ÎN CONTINUARE NEMULŢUMIŢI DE RELAŢIA CU
BĂNCILE. BNR: "Banca centrală nu este abilitată să intervină în relaţiile
contractuale dintre bănci şi clienţi"
Bursa.ro: BRD propune plata unui dividend brut de 0,73 lei/acţiune
Bursa.ro: Vacantarea funcţiilor libere de la SIE şi BNR, miercurea viitoare
în Parlament
TELECOM

Zf.ro: UPC România: Ne propunem să continuăm în acelaşi ritm
expansiunea reţelei fixe
Zf.ro: Deutsche Telekom şi Nokia lansează un program de accelerare
pentru start-up-urile din telecom
Zf.ro: RCS&RDS: În România avem 1.568 de oameni la vânzări şi 1.886 în
departamentul de relaţii cu clienţii
TURISM
Agerpres.ro: CFR Călători va transporta zilnic pasageri la Istanbul și
Sofia și săptămânal la Salonic, din 2 iunie

