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CCIR
Allevents.in, Umblat.ro: Falia dintre Economia Românească și România
productivă
Cursdeguvernare.ro: Conferință: Falia dintre Economia Românească și
România productivă: Politicile necesare să o închidem
Legalmagazin.ro: Prevenția actelor de corupție e mai puțin costisitoare
decât demararea unor dosare penale
MIHAI DARABAN
Bizlawyer.ro, preluată de Feedler.ro: Daraban (CCIR): Sistemul extern de
reprezentare economică nu este compatibil cu cerințele economiei
românești
Psnews.ro: Daraban (CCIR) vrea curse directe România-Georgia. Vizită
de rang înalt peste o lună
ROMEXPO
B1.ro, preluată de Viralizam.us: Cele mai importante târguri din domeniul
construcțiilor, între 23-26 martie, la Romexpo: Maraton expozițional de
construcții, ambientări, amenajări peisagistice și instalații
Mtcmagazin.ro:

Maraton

expozițional

de

construcții,

ambientări,

amenajări peisagistice și instalații Între 23 si 26 martie, la ROMEXPO
Instalnews.ro,

Instalfocus.ro:

Maraton

expozitional

de

constructii,

ambientari, amenajari peisagistice si instalatii, intre 23 si 26 martie, la
ROMEXPO
Capital.ro: Afacerea bună se construiește la Construct Expo

Capital.ro: Un «Partener» pentru business
Capital.ro: Cum reducem factura la energie
CCIA ARAD
Livearad.ro: Dorești o carieră în domeniul formării profesionale? CCIA
Arad organizează curs de Formator
Arad24.net: CCIA oferă posibilitatea unei cariere în domeniul formării
profesionale
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Timponline.ro: Expo Grădină & Ambianță pe pietonalul Liviu Rebreanu
CCI BUCUREȘTI
Uzp.org.ro, Business-adviser.ro, Business-point.ro: Acord de colaborare
CCIB – CCERPA
CCI CLUJ
Umblat.ro: Curs de Responsabil cu Gestiunea Deseurilor
CCINA CONSTANȚA
Constanteanul.com, preluată de Ziare-pe-net.ro, Diacaf.com, Ziar.com:
Târgul Naţional de Îmbrăcăminte și Încălţăminte TINIMTEX – Ediţia de
Paste
CCI COVASNA
Covasnamedia.ro, preluată de Presaonline24.ro, Ziarelive.ro, Ziare-penet.ro: „Curtea cu ruine”, expoziţie de turism la Zilele Sfântu Gheorghe
CCI IAȘI

Ziaruldeiasi.ro: Un important eveniment dedicat tehnologiei va avea loc
pe 28 martie la Iași
Calendarevenimente.ro:

CONFERINȚELE

DOINGBUSINESS.RO

-

Business (r)Evolution la Iași - 21 martie 2017
CCIA TIMIȘ
Debanat.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ziarelive.ro, Timis24.ro: Curs de
contabil, la CCIAT
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Ministerul Agriculturii a demarat discuții privind politica
agricolă comună începând cu 2020
Capital.ro: Soluții de finanțare deștepte pentru agricultori de succes
ENERGIE
Zf.ro: Franklin Templeton a vândut 9,9 milioande de acţiuni OMV Petrom
în trei şedinte de tranzacţionare
Zf.ro: La o lună după prezentarea rezultatelor financiare, acţiunile
Romgaz Mediaş au crescut cu peste 3%
Bursa.ro: GABRIEL PURICE, BRM: "Aşezarea pe baze economice reale a
pieţei de gaze naturale este soluţia cea mai corectă"
Economica.net: Primele gaze din Marea Neagră ajung în sfârşit în ţară:
gigantul american Carlyle va construi o staţie de tratare în comuna
Corbu
Economica.net: Ministerul Energiei a deblocat 7 milioane lei pentru plata
urgentă a salariilor la Compania Naţională a Uraniului

FISCALITATE
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru, redactor-şef al ZF: Scăderea TVA, eliminarea
taxei pe stâlp, a supraaccizei pe benzină, deductibilitatea abonamentelor
de sănătate sunt degeaba fără relansarea investiţiilor. Nu mai strigaţi că
sunt prea mici taxele, că mâine le măresc
Agerpres.ro: Reprezentanții fiscului au termen până pe 15 aprilie să
înceapă intensificarea controalelor în zonele cu risc fiscal
GUVERN
Economica.net: Grindeanu: Am discutat cu ministrul Finanţelor despre
CEC. Este necesar un alt tip de management
Economica.net: Grindeanu, despre estimările FMI: Măsurile luate de
Guvern au fost foarte bine analizate înainte de a fi aplicate
Economica.net: Cel mai bun premier post decembrist ar fi fost o
combinaţie între Năstase, Ponta, Isărescu şi Tăriceanu - Grindeanu
Bursa.ro: MINISTRUL JUSTIŢIEI: "Finalul verificărilor la PICCJ şi DNA se
apropie"
Mediafax.ro: Alexandru Petrescu, Ministrul Mediului de Afaceri: Vom
recalibra programul de sprijin pentru participarea la târgurile externe
Capital.ro: Petrescu: Micii antreprenori ar putea primi 50.000 de lei, din
mai, pentru crearea indentităţii vizuale
IMM
Economica.net: Senatul a adoptat legea care instituie programul de
finanţare Start-up Nation Romania

Startupcafe.ro: Modificare in POR, la fondurile europene de pana la
200.000

Euro

pentru

microintreprinderifonduri

europene

2.1

a

microintreprinderi 200.000 euro
INVESTIȚII
Zf.ro: SIF Banat-Crişana a cumpărat obligaţiuni convertibile Vrancart
Adjud în valoare de 36,8 milioane lei
Zf.ro: Investitorii străini se grăbesc să scape de obligaţiunile zonei euro
Zf.ro: Ce îi preocupă pe directorii financiari din România: lipsa
personalului calificat şi presiunea pieţei asupra scăderii preţurilor pentru
bunuri sau servicii
Zf.ro: Piaţa Romană din Capitală a pierdut şase chiriaşi în ultimul an din
cauza chiriilor neadaptate la preţurile din piaţă. Librăria din lanţul CLB şi
Raiffeisen au plecat fără să-şi mute unităţile în altă parte
Zf.ro: Tehnologia va avea un cuvânt greu de spus în următorii ani chiar şi
în joburi din agricultură
Zf.ro: Agrokor, cel mai mare producător şi retailer de alimente din
Balcani, devine bomba din economia croată
Zf.ro: Un grup de companii din Oradea produce de mai bine de două
decenii clăpari pentru brandul Salomon
Zf.ro: Afacerile producătorului de cosmetice Amway în România au sărit
de 90 mil. lei pentru prima dată după 2010. "Avem aproximativ 40.000 de
parteneri."
Zf.ro: Producţia de electrocasnice câştigă teren la export: top 3 fabrici se
apropie de 600 mil. euro

Zf.ro: Dezvoltatorul CTP construieşte în acest an 400.000 de metri pătraţi
de spaţii logistice
Zf.ro: Un mare angajator de la Iaşi şi Bacău, cu 1.000 de salariaţi: Tinerii
pleacă în străinătate imediat după bac. Nu îşi văd viitorul în România
Zf.ro: Indicele BET s-a mărit: prima zi cu 12 acţiuni a fost însă una timidă
Economica.net: Brexit: Polonia, Ungaria şi Cehia, statele din ECE care
concurează pentru atragerea locurilor de muncă
Economica.net: Iuga, PwC: În industrie s-au pierdut 450.000 de locuri de
muncă, în ultimii 10 ani
Economica.net: Arcelik, proprietarul Arctic, vrea să facă achiziţii pentru a
se extinde
Economica.net: Primăria Capitalei propune un buget de 5 miliarde lei
pentru Bucureşti în 2017, din care 1,1 miliarde lei pentru investiţii
Agerpres.ro: Din cauza politicii BCE investitorii străini au devenit
vânzători de obligațiuni în euro
Bursa.ro: ÎNAINTE DE ALEGERILE DE LA SIF-URI, UNDE EXISTĂ
PRAGURI LEGALE DE DEŢINERE DE 5%, ASF are la îndemână o definiţie
mai clară a concertării
Bursa.ro: ÎN ZIUA ALEGERILOR, SIF Transilvania a mai convocat o
Adunare Generală, pentru modificarea statutului
Bursa.ro: "România are unul dintre cele mai mari preţuri din Europa, la
lemn"
Startupcafe.ro: Antreprenorii se intalnesc in aprilie la Bucharest
Entrepreneurship Forum 2017

Hotnews.ro: Iuga, PwC: Capitalul strain reprezinta 8% din numarul de
firme din Romania, are 40% din active, un sfert din angajati, 80% din
exporturi si o productivitate de trei ori mai mare decat industria
romaneasca
Hotnews.ro: Barometrul Industrial: Industria si-a revenit in februarie,
dupa patru luni de declin
Zf.ro: Viorel Ognean a trecut de la şefia distribuitorului Stalinskaya la
conducerea companiei care a cumpărat fabrica de chifle Titan
Zf.ro: Britanicii de la Vast Resources spun că la mina Băiţa Plai sunt
cantităţi mai mari de cupru, zinc şi plumb decât estimările
Zf.ro: Cristina Săvuică, Lugera: Deschiderea graniţelor ar putea fi o
soluţie pentru rezolvarea crizei locale de personal din România. Dar
avem o piedică legislativă: pe muncitorul străin trebuie să-l plătim cu
salariul mediu brut pe economie
Economica.net: Cosmetice româneşti: producătorul Cosmetic Plant,
premiat în Germania. Are un produs mai bun decât Elisabeth Arden
Economica.net: Uber a ajuns la 250.000 de utilizatori în România şi vrea
să reducă traficul din Capitală cu o treime până în 2020
IT
Zf.ro: Teamnet, una dintre cele mai mari companii de servicii, şi-a cerut
insolvenţa. Divizia de investiţii a Băncii Mondiale are 16% din acţiunile
integratorului de soluţii IT
Zf.ro: Softiştii de la Fortech Cluj şi-au bugetat afaceri în creştere cu 10%
pentru 2017, la 23 milioane euro

Zf.ro: Grupul britanic SCC, care are 1.000 de angajaţi la Iaşi şi Bacău:
„Ne uităm la alte oraşe din zona de est a României“
Startupcafe.ro: O mica firma din Iasi ajuta companiile sa isi gestioneze
mai bine transportul de marfa cu o simpla aplicatie. Tinta: piata
europeana de mii de miliarde de euro
Capital.ro: Cisco: Hacking-ul este estimat să ajungă la 1.000 miliarde
dolari în trei ani
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: De ce nu se mai poate împrumuta prea mult România. Un
altfel de raportare a datoriei publice
Economica.net: ANPC a făcut normele pentru comisiile de insolvenţă.
Data de 1 august rămâne improbabilă pentru legea falimentului personal
Economica.net: Corina Creţu: CE aşteaptă documentaţia de la Guvernul
României privind sustenabilitatea măsurilor anunţate pentru a nu intra în
infringement
Agerpres.ro: OECD: Ritmul de creștere a economiei chineze va încetini în
2017 și în 2018
Agerpres.ro: Gabriel Biriș: Sistemul este făcut pentru a funcționa
bugetul, nu pentru a oferi servicii publice de calitate
Capital.ro: În București-Ilfov veniturile încep să se apropie de Europa
Mediafax.ro:

Cornel

Coca-Constantinescu,

prim-vicepreşedintele

Autorităţii de Supraveghere Financiară: La capitolul educaţie financiară,
România ocupă ULTIMUL loc din UE
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Pentru Cehia, succesul economiei a devenit o povară. Banca
Centrală o ia pe urmele Băncii Elveţiei şi este presată să lase cursul de
schimb liber
Zf.ro: Nemţii au ajuns să plătească dobândă băncilor în care-şi ţin
economiile
Zf.ro: Pentru a se menţine pe linia de plutire, Veneto Banca şi Banca
Popolare di Vicenza cer oficial ajutor de stat guvernului italian. Pe piaţa
românească doar Veneto Banca are operaţiuni, iar acestea sunt scoase
la vânzare
Zf.ro: Topul băncilor în 2016. Şase bănci mari deţin două treimi din
activele bancare din România
Zf.ro: Euro câştigă teren în faţa dolarului, iar leul se apreciază în faţa
ambelor valute. Cum evoluează cursul de schimb marţi dimineaţă
Bursa.ro: UE pregăteşte socializarea la nivel european a pierderilor din
creditare?
Bursa.ro: Mai crede Federal Reserve cu adevărat în economia
americană?
Bursa.ro: VREA SĂ STRÂNGĂ 8 MILIARDE EURO: "Deutsche Bank"
vinde acţiuni cu un discount de 35%
Zf.ro: O treime dintre români înregistrează întârzieri la plata ratelor
bancare şi tot atâţia amână plata utilităţilor
Zf.ro: CEC Bank acordă credite cu dobândă de 3,06% pe an crescătorilor
de porci şi păsări
TURISM

Economica.net: Grecia ar putea înregistra un nivel record de turişti în
2017
Zf.ro: Traficul pe aeroportul Timişoara a crescut cu peste 70%, depăşind
220.000 de pasageri

