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Ziare.www.ro: Realizări - perspective și tendințe în sectorul construcţiilor
ROMEXPO
Capital.ro: Expoziție cu vânzare - Mobila Expo
Capital.ro: Mihai Costriș, Romexpo: Construct Expo 2018 va avea loc în
spațiile nou amenajate
CCIA ARAD
Newsar.ro: Ziua Internaţională a Francofoniei, la Camera de Comerț
Criticarad.ro: Târgul internaţional de construcţii şi instalaţii „Confort
Construct & Instal”
Arad24.net: Târgul Confort Construct & Instal, o reușită a Camerei de
Comerț, Industrie și Agricultură Arad
CCINA CONSTANȚA
Telegrafonline.ro: Iepurașul se aprovizionează de la Tinimtex
Observator.ro,

preluată

de

Stirilocale24.ro:

Se

deschide

sezonul

cumpărăturilor de Paşte: TINIMTEX revine la Pavilionul Expoziţional
CCI COVASNA

Radiomures.ro: Contabilii din Ţinutul Secuiesc se întâlnesc la Sfântu
Gheorghe
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro:
La CCI Suceava va avea loc un seminar de informare despre programul
„Start Up Nation România”
Impactfm.ro:

Peste 70 de expozanți la Târgul Agro Expo Bucovina

Ziaruldepenet.ro: Ministrul Agriculturii, invitat la “Agro Expo Bucovina”
CCIA TIMIȘ
Oficialmedia.com, Gazetadinvest.ro, Opiniatimisoarei.ro, preluată de
Feedler.ro: Italienii revin în Timiş
Tion.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Specializati-va in domeniul formarii
profesionale si al contabilitatii, la CCIAT
CCIFER
Agrostandard.ro: Pentru ca in Olanda nu mai e loc, crescatorii de vaci de
aici vor sa se “mute” in Romania
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Fără subvenții nu există profit în agricultură
Capital.ro: De ce sunt românii săraci şi olandezii bogaţi
ENERGIE
Zf.ro: Exporturile de ţiţei ale Iranului către Europa, aşteptate să crească
rapid

Zf.ro: Adminstratorul Arelco Power: Nu sunt condiţii pentru faliment,
analizăm cauzele insolvenţei
Economica.net: Romatom: Comisia Europeană a dat un semnal pozitiv
privind viitoarele proiecte de energie nucleară
Economica.net: Rompetrol are în vedere achiziţia unei rafinării în zona
Mării Mediterane
Economica.net: Interviu cu şeful Romgaz: Supraimpozitarea ar putea să
mai "supravieţuiască" şi după liberalizare. În 2016 am plătit 291 mil. lei
Capital.ro: ANRE: 211 furnizori de energie trebuie să achiziţioneze 12,6
mil. certificate verzi
GUVERN
Economica.net: Dragnea îl critică pe ministrul de Finanţe, care a vorbit
despre reduceri de cheltuieli: După două luni, deja vorbeşte despre tăieri
Economica.net: Ministrul Energiei: Gazele pentru populaţie s-ar putea
scumpi cu maximum 8,5% în 2017. Liberalizarea, în două etape, finalizată
în 2021
Economica.net: Dragnea: Dacă domnul Constantin vrea să iasă din
Guvern, e o opţiune personală. Susţinerea parlamentară nu va fi afectată
Capital.ro: Grindeanu: Vor fi atraşi 5,2 miliarde euro din fonduri europene
anul acesta
Capital.ro: Daniel Constantin demisionează? 'Mâine voi avea o discuţie
cu premierul'
Hotnews.ro: Explicatia Ministerului Agriculturii pentru banii oferiti
crescatorilor de porci, in timp ce fiul lui Dragnea face afaceri cu suine:

"Embargoul impus de Federatia Rusa la inceputul anului 2014, seceta
severa din anii 2015 si 2016" si alte motive
INVESTIȚII
Zf.ro: Transportatorul Dunca ia un credit de la Raiffeisen Bank pentru
finanţarea activităţii curente
Zf.ro: Liviu Giugiumică, candidat pentru poziţia de administrator la SIF
Oltenia: Mi s-ar părea o greşeală să fie vândute acţiunile la BCR acum
Zf.ro: Indicele bursier BET primeşte astăzi doi noi membri: Conpet şi
MedLife
Zf.ro: Japonezii de la Nidec aşteaptă afaceri de 24 mil. euro după
achiziţionarea fabricii Emerson de la Oradea
Zf.ro: Nicio magie în spatele reînvierii traderului Glencore: compania a
manipulat preţurile zincului, se laudă şeful său
Zf.ro: Fabrica pleacă, şomerii rămân. Ce se întâmplă la Urziceni cu golul
lăsat de închiderea Alison Hayes. „Cei de la Alison Hayes nu au venit
niciodată să discute cu noi. Nu ne-au anunţat nici că vor să plece. Totuşi,
avem alţi investitori care vor să îşi dezvolte activitatea local”
Zf.ro: Auchan şi Lidl se bat cu brandurile internaţionale pe piaţa hainelor
pentru copii. ”Un copil pune mai puţin accent pe trenduri şi branduri ca
un adult”
Zf.ro: Microberăria Zăganu a ajuns în 300 de localuri din ţară. „Uneori
trimitem berea prin curieri“
Zf.ro: Nestlé are o cotă de 51% pe piaţa alimentelor pentru copii
Zf.ro: Grupul Diana din Vâlcea, la un pas de 100 de milioane de euro

Zf.ro: Conted Dorohoi, profit net de 195.545 lei în 2016, în scădere cu
80% faţă de 2015
Zf.ro: Clujul mai face un pas spre dezvoltarea unui parc tehnologic de 50
mil. euro
Zf.ro: „Vreau să lucrez acolo pentru că au birouri cool“, cea mai nouă
tendinţă de atragere a candidaţilor
Zf.ro: evoMAG ţinteşte pentru anul acesta vânzări de 25 milioane euro,
35-40% din zona corporate
Zf.ro: RE/MAX a intermediat tranzacţii în valoare de 100 mil. euro în 2016
Zf.ro: Acţionarii Compa Sibiu vor discuta obţinerea unor finanţări de 30
milioane euro în 2017
Economica.net: 77.000 de companii, care fac o treime din tot business-ul
românesc, nu-şi plătesc la timp furnizorii - KeysFin
Economica.net: Şantierele de autostrăzi, îngheţate. Doar doi constructori
au făcut progrese notabile anul acesta
Economica.net: Schimbări la nivel de grup a strategiei Auchan. Francezii
vor să implementeze modelul rusesc la nivel internaţional
Agerpres.ro: Anghel (BVB): Românii și-au dublat investițiile în 5 ani;
suntem pe locul II din 14 piețe analizate
Capital.ro: Sectorul construcțiilor stă sub semnul întrebării și în 2017
Capital.ro: Constructorii se pregătesc de încă un an susţinut de privaţi
Capital.ro: Nu mai sunt bani de la stat pentru investițiile primăriilor!
Plafonul de 1,2 miliarde pentru acest an s-a epuizat

IT
Zf.ro: Luxoft: realitatea augmentată şi securitatea cibernetică, tendinţele
soluţiilor software în 2017
Zf.ro: Generaţia nativ digitalizată: „Copiii au acces permanent la
tehnologie, nu sunt controlaţi de către adulţi“
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Cristian Hostiuc – directorul editorial al ZF: Sub beţia succesului
electoral şi a puterii, guvernarea PSD-ALDE îndreaptă România spre
ciocnirea de un zid al realităţii economice care se va sfârşi inevitabil cu
reapariţia gardienilor de la FMI, punerea sub observaţie a ratingului şi (ca
o soluţie) naţionalizarea pensiilor private (pilonul 2)
Zf.ro: Avertismentul FMI: Deficitul bugetar va ajunge la 3,7% din PIB în
2017. Nu mai este loc de reduceri de taxe
Zf.ro: Producătorii germani de oţel încheie un acord crucial pentru salarii
Zf.ro: Protecţionismul american apropie restul lumii: Merkel şi Shinzo
Abe pledează pentru liber-schimb şi un acord comercial între UE şi
Japonia
Economica.net: Şeful Eurogrupului cere transformarea Mecanismului
European de Securitate într-un FMI european
Economica.net: Importurile de produse agroalimentare, la maximul
istoric în 2016. Deficit de şase ori mai mare faţă de 2015
Economica.net: Germania şi Japonia pledează pentru liber-schimb şi
pieţe deschise

Agerpres.ro: Hossu:Termenul de 31 martie pentru finalizarea proiectului
Legii salarizării bugetarilor este prea strâns; draftul nu a ajuns la
sindicate
Agerpres.ro: FMI recomandă pe termen mediu un deficit de 1,5% din PIB
pentru a reconstrui rezerva financiară
Agerpres.ro: BNS: Este îngrijorător faptul că actualul Guvern nu este
preocupat de politica salarială din sectorul privat
Capital.ro: Exodul forţei de muncă: Ţările din Europa de Est au pierdut 20
mil. locuitori după căderea Cortinei de Fier
Capital.ro: De ce este irațional ca statul să colecteze > 25% din PIB
Hotnews.ro:

Brexit:

La

Belfast,

perspectiva

pierderii

finantarilor

europene starneste ingrijorare
Ziare.com: Cum se formeaza dosarul preturilor de transfer pentru firme
in 2017. Amenzi foarte mari
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Alexis Drimiotis, Eurobank Group: Băncile au nevoie să fie
conectate printr-o reţea globală
Zf.ro: Costis Paikos, Eurobank Group: Aproximativ 70% din tranzacţiile
Eurobank sunt făcute prin internet banking
Zf.ro:

Andreas

Marneris,

Head

of

Loyalty

Programs&Portofolio

Management, Eurobank Group: Nu putem compara nicio ţară balcanică
cu America
Zf.ro: Monte dei Paschi, Deutsche Bank şi supervizarea părtinitoare a
BCE

Zf.ro: O bancă falimentară din Rusia a obţinut milioane de dolari prin
sectorul bancar din umbră irlandez
Zf.ro: Johann Strobl a preluat funcţia de CEO al Raiffeisen International.
El ar putea să conducă boardul subsidiarei din România
Zf.ro: Atenţie! Băncile străine şi-au diminuat expunerea pe România cu 3
miliarde de euro, în timp ce multinaţionalele locale dispun de 2 miliarde
de euro finanţare în plus
Zf.ro: Cursul se temperează după furtuna de vineri: Euro scade sub
pragul de 4,56 lei luni dimineaţă
Economica.net: Numirile la BNR şi ASF au intrat pe ultima sută de metri.
Comisiile parlamentare primesc azi propunerile, cine sunt favoriţii
Agerpres.ro: Statele G20 și-au reînnoit angajamentele privind revizuirea
generală a reglementărilor bancare
Ziare.com: Impreviziunea - un colac de salvare pentru toti cei care au
credite la banca
TELECOM
Zf.ro: RCS&RDS: În 2-3 ani vrem să ducem fibra optică din scara blocului
direct în casă pentru toţi clienţii
Zf.ro: Final palpitant în dosarul Netmaster vs. Romtelecom, Orange şi
Vodafone
TURISM
Zf.ro: Wizz Air zboară cu motoarele turate spre un nou an pe creştere în
România. „Pentru 2017 am pus în vânzare 7,6 milioane de locuri“

Agerpres.ro: Comunitatea Căilor Ferate Europene apreciază programul
prin care tinerii pot călători gratuit cu trenul în UE
Capital.ro: Cetățenii olandezi, atrași de casele de vacanță premium din
Transilvania

