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CCIR
Agerpres.ro, preluată de Palo.ro: Politici necesare pentru creșterea
productivității în România
Transavia.ro: Transavia se află pe locul I în Topul Național al Firmelor
2016, la categoria „Creșterea păsărilor”
Capital.ro, preluată de Antidotul.ro, Ultimele-stiri.eu, 2am.eu, Portalro.com, Ziarelive.ro, News.ournet.ro, 008.ro, Diacaf.com, Instiri.com,
Feedler.ro,

Ziare.www.ro,

Pescurt.ro,

Findnews.ro:

CCIR.

Politici

necesare pentru creșterea productivității în România
Cursdeguvernare.ro: Gabriel Biriș: O listă cu bolovanii pe care statul îi
pune în calea unei companii de producție
Cursdeguvernare.ro: Vasile Iuga, PwC / O temă pentru orice guvern: un
proiect concret pentru reindustrializare
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Ziarelive.ro, Feedler.ro: Cine mai
ajută antreprenorii? Virgil Popescu arată cum sunt cheltuiți aiurea banii
publici
Cugetliber.ro, preluată de Stirionline24.ro, Indexconstanta.ro, Ultimelestiri.eu, Constanta.press: Dezbatere privind învăţământul profesional
dual
Cursdeguvernare.ro: Ionuț Mișa, MFP: Nu avem viitor dacă rămânem o
piață de desfacere pentru Polonia, Ungaria, Cehia
Cursdeguvernare.ro:

Ionuț

Dumitru:

Nu

există

reduceri

de

taxe

autofinanțate. Dacă am avea veniturile Bulgariei am avea surplus bugetar

Cursdeguvernare.ro, preluată de Ultima-ora.ro, Roportal.ro: Mircea
Turdean: Lanțurile de producție sunt rupte, ceea ce cumpăram de la
Oltchim cumpărăm acum de 3 ori mai scump din Germania sau Ungaria
Cursdeguvernare.ro: Andreea Paul, INACO: Să facem doar două lucruri
și producția va reporni: Educație-cercetare și infrastructură
Cursdeguvernare.ro: Ministrul Alexandru Petrescu: Cadrul de achiziții
publice este total nepotrivit pentru târgurile internaționale, lucrăm la
modificări
Cursdeguvernare.ro: Grigore Filip, Aerostar: Nu există politici sectoriale
pentru intreprinderile mari din România
Cursdeguvernare.ro: Ștefan Radu Oprea, senator PSD: Mediul de afaceri
să comunice cu comisiile din Parlament, reglajul fin al legilor aici se face
Cursdeguvernare.ro: Virgil Popescu, deputat PNL: Dacă Oltchim e o
companie strategică, de ce nu o cumpărăm noi, printr-o companie de
stat? Soluția la problema producției e reîntregirea lanțurilor de producție
MIHAI DARABAN
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro, Ziarelive.ro:
Șeful CCIR scoate la iveală o realitate sumbră: suntem penultimii din UE
la productivitate
Cursdeguvernare.ro, preluată de Roportal.ro: Mihai Daraban, CCIR:
Trebuie resetat urgent sistemul atașaților comerciali români din marile
capitale europene
Cugetliber.ro,
Stirionline24.ro,

preluată

de

Ziuaconstanta.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Ziare-pe-net.ro,

Indexconstanta.ro,
Constanta.press,

Presaonline24.ro, Feedler.ro, Ziar.com: Mihai Daraban cere legi care să
susţină mediul de afaceri
Nineoclock.ro, preluată de Romaniapress.com: CCIR’s Daraban: External
system of economic representation not compatible with Romanian
market requirements
Promptmedia.ro: București: CCIR: Trebuie resetat urgent sistemul
atașaților comerciali români din marile capitale europene
ROMEXPO
Infopardoseli.ro: Incepe maratonul expozitional din perioada 23 – 26
martie, la ROMEXPO!
Casoteca.ro,

Hotelinvest.ro:

Maraton

expozițional

de

construcții,

ambientări, amenajări peisagistice și instalații
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Europarlamentarul care a negociat eliminarea vizelor
pentru Canada vine în vizită la Iaşi
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziarelive.ro, Feedler.ro: Economia ţării şi a
zonei a fost „tocată” mărunt la Iaşi
CCIA TIMIȘ
Tion.ro, preluată de Realitatea.net: Discutii in premiera. Oamenii de
afaceri italieni se intalnesc la CCIAT
Debanat.ro: Salonul Mirilor are loc în acest weekend. Ce noutăți aduce
ediția de primăvară
Banatulmeu.ro: Noutățile legislative în domeniul securității la incendii
dezbătute într-un nou seminar organizat de CCIAT

Gazetadinvest.ro, preluată de Ziarelive.ro: CCIAT organizează un seminar
sub genericul “Firmele italiene întâlnesc instituțiile statului”
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Astenia de primãvarã s-a transformat în nebunia
controalelor
Obiectivvaslui.ro, preluată de Ziarelive.ro: Șomajul este mare, dar firmele
nu găsesc specialiști să angajeze! Paradoxul vasluian
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Agerpres.ro: Comunicat de Presă - Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană
Legalmagazin.ro: Prezidiul Curții de Arbitraj de pe lângă AHK România se
extinde
Cursdeguvernare.ro: Mihai Boldijar, AHK: În Asia, permisul de muncă se
obține în 30 de minute. În România în 3 luni
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Un producător francez de căpşune bio a pornit război contra
căpşunelor spaniole
Zf.ro: Antreprenori locali. Iosif Pazuric a ajuns la 70 mil. euro cu grupul
Nutrientul din Bihor
Economica.net: Topul subvenţiilor în agricultură. Cultivatorii de legume
în sere primesc peste 6.000 de euro pe hectar
Capital.ro: Oficial APIA: "Ne-am propus ca subvenţiile să ajungă la timp
la fermieri"

Startupcafe.ro: Aproape 350 milioane RON, ajutor de motorina pentru
fermieri
ENERGIE
Zf.ro: Centrala nucleară din Flamanville, închisă complet
Economica.net: Gazprom şi Eni vor dezvolta împreună Coridorul Sudic
de Gaze, din Rusia spre Europa
Agerpres.ro: Complexul Energetic Hunedoara angajează 100 de mineri și
electricieni la mina Vulcan
Bursa.ro: DEPUTATUL DUMITRU CHIRIŢĂ: "Preţul gazelor ar putea
scădea, dacă vor fi tranzacţionate pe bursă"
FISCALITATE
Capital.ro: ECOFIN: România susţine aplicarea temporară a taxării
inverse generalizată pentru TVA
Startupcafe.ro: Impozitul specific pentru restaurante, baruri, pensiuni:
Cum se va aplica (proiect de norme)
GUVERN
Agerpres.ro: Mișa (MFP): Tinerii de maximum 26 de ani au acces la
programe de pregătire profesională duală prin unitățile de învățământ de
stat în 2017/2018
INVESTIȚII
Zf.ro: Preţul aurului a crescut cu 2% într-o săptămână. „Avansul triumfal
vine după decizia Fed“

Zf.ro: Acţiunile SIF Oltenia cresc cu 9% într-o săptămână. Viitorul board
decide vânzarea sau nu a acţiunilor de la BCR
Zf.ro: Trei asigurători au avut afaceri de peste un miliard de lei anul
trecut. Doi sunt ai austriecilor de la VIG
Zf.ro: Relee Mediaş vrea să dea dividende cu un randament de 4,5% din
profitul pe 2016
Zf.ro: Cum s-a transformat prima fabrică de bere din România într-un
gigant care produce 11 mărci şi peste 700.000 de litri de bere pe zi
Zf.ro: MAT Craiova, afaceri de 5,6 mil. lei, cu pierderi de 3,3 mil. lei
Zf.ro: Braiconf Brăila le acţionarilor dividende cu un randament de 4% şi
vrea un nou consiliu de administraţie propune
Zf.ro: Şeful Carrefour România: Este dificil să găsim angajaţi, sunt oraşe
cu şomaj zero
Zf.ro: Traderul german BayWa: Prezenţa în România ne ajută să ne
creştem influenţa în sud-estul Europei
Zf.ro: Dan Vidraşcu, CEO al Elefant.ro: Ţinta pentru 2017, afaceri de 45
mil. euro. În toamnă vom lansa divizia de marketplace
Zf.ro: Opinii pro şi contra legitimităţii Uber. Şefa Uber România: Întradevar, Uber este un serviciu nedefinit. Primăria Capitalei: Activitatea
Uber este „nelegală şi neautorizată”
Zf.ro: Dezvoltarea Logan, un exemplu pentru AvtoVaz. Nicolas Maure,
fost preşedinte al Dacia: „România este o şcoală bună pentru Rusia“
Zf.ro: PwC România: Piaţa de fuziuni şi achiziţii a crescut anul trecut cu
17%, la 3,6 mld.euro, şi trendul se va menţine în 2017

Zf.ro: Înfiinţările de firme au ajuns la minimul ultimilor 5 ani
Zf.ro: A mai rămas o lună până la adunările acţionarilor. Cele mai mari
randamente ale dividendelor propuse până acum: Oil Terminal, 14% şi
Electroargeş, 12%
Zf.ro: Numărul investitorilor la bursă scade la minimul ultimului deceniu.
Analiştii sunt însă optimişti şi spun că există premise pentru stabilizarea
numărului de investitori având în vedere sentimentul de piaţă pozitiv
Economica.net: Premieră pentru Brico Depot în România: la patru ani de
la intrarea pe piaţă, a făcut break-even
Economica.net: Statul pierde în instanţă pentru gropile din asfalt. Nota
de plată pentru maşinile stricate a crescut cu 75% anul trecut
Economica.net: E oficial. Metrorex poate lansa o nouă licitaţie pentru
trenuri de Drumul Taberei. Cea veche, anchetată de DNA, a fost anulată
definitiv
Capital.ro: Harald Krueger, BMW: „Vom lansa cea mai puternică ofensivă
de până acum”
Capital.ro: Peste 38 milioane euro pentru Autostrada Transilvania
Capital.ro: Statul face preţul pe piaţa locuinţelor
Bursa.ro: ÎN CONDIŢIILE PIERDERILOR PE IFRS, Ministerul Finanţelor se
face că nu vede problema legalităţii distribuţiilor de cash ale FP din 2016
Bursa.ro: "Conpet" propune distribuirea unor dividende totale de 16.58
lei/acţiune
Bursa.ro: MedLife, inclus în indicele BET, înaintea companiilor cu tradiţie
din sectorul farmaceutic

Bursa.ro: Surse: PPG pregăteşte o nouă ofertă pentru cumpărarea
"Akzo"
Bursa.ro: Acţionarii Albalact, chemaţi să aprobe păstrarea profitului în
societate
Bursa.ro: DIICOT a trimis în judecată "Carpatica Invest" şi şase
persoane, pentru înşelăciuni pe piaţa de capital
Hotnews.ro: Radu Craciun: Despre un Fond Suveran de Dezvoltare Incert
(FSDI)
Hotnews.ro: Profitam de Brexit? Guvernul vrea ca Romania sa
gazduiasca Agentia Europeana pentru Medicamente, care are acum
sediul la Londra
IT
Zf.ro: Qubiz, un start-up din 2008 cu birouri în Oradea şi Cluj merge spre
150 de angajaţi
Zf.ro: Gabriel Ciobanu, director comercial, Risksoft: Consultanţii nu mai
colaborează direct cu managerii IT, ci cu oamenii din business
Hotnews.ro: Proiect impotriva fraudei on-line in UE: Autoritatile nationale
ar putea dispune, in ultima instanta, inchiderea unor site-uri web care
gazduiesc escrocherii
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Alegerile se apropie în Germania: se anunţă vreme bună pentru
economie şi un război cu dobânzile mici ale BCE. Va creşte EURIBOR şi
vom plăti mai mult pentru rata la bancă?

Economica.net: Bugetul CFR SA prevede o creştere a fondului de salarii
cu 22,5%, pentru anul 2017
Economica.net: Greva de la CFR s-ar putea extinde. Trenuri oprite pe
şapte regionale
Agerpres.ro: Taxa pe tranzacțiile financiare în UE depinde de Belgia și
Slovacia
Agerpres.ro: Marea Britanie: Rata inflației a urcat la cel mai ridicat nivel
din ultimii trei ani
Mediafax.ro: Peste 100 de angajaţi ai firmei de pază de la CEH au
declanşat un protest spontan
Mediafax.ro: Cioloş: Nu putem fi stat-membru de prim plan al UE cât timp
suntem în afara zonei Euro
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cele mai mari bănci ale lumii, implicate în operaţiuni de spălare de
bani din Rusia
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: La şcoala inflaţiei populaţia României a
început să înveţe ce este economia de piaţă (2)
Zf.ro: Ce vor francezii de la Soc-Gen de la banca din România în 2017:
BRD mizează pe „îmbunătăţirea semnificativă“ a profitului şi creşterea
venitului net bancar cu 4%
Economica.net: Lovitură din partea BNR pentru Guvern: Împrumuturile
date de bănci statului ar putea fi restricţionate - surse
Economica.net: ING ar putea plăti amenzi semnificative pentru corupţie
şi spălare de bani

Economica.net: OTP vrea să cumpere Bancpost
Bursa.ro: RAPORTAT LA DOLAR - Euro, la cel mai ridicat nivel din
ultimele şase săptămâni
Bursa.ro: BCE a încheiat auditul privind creditele "Monte Dei Paschi"
Mediafax.ro: UE ar putea facilita mutarea sediilor băncile britanice în
zona euro în contextul Brexit - surse
Ziare.com: Care sunt solutiile daca nu mai poti plati creditul
TURISM
Economica.net: Grecia ar putea înregistra un nivel record de turişti în
2017
Economica.net: Cu mai puţine avioane, Tarom pierde cotă de piaţă în
favoarea companiilor low-cost. Va fi "bătută" şi de Ryanair

