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Jurnaldemehedinti.ro:
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POPESCU:

CAPITALUL

AUTOHTON

TREBUIE PROTEJAT
Jurnalgiurgiuvean.ro, Muntenia-news.ro, preluată de Giurgiuonline.com:
La noi, Școala formează șomeri cu studii superioare și nu muncitorii
calificați de care piaţa muncii are nevoie!
MIHAI DARABAN
Infopress.tv: Semnarea Protocolului privind înființarea Birou Unic
Radioconstanta.ro:

CONSTANȚA:

Birou

Unic

destinat

agenților

economici
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Birou unic pentru constănţenii
care îşi deschid firme
CCIA ARGEȘ
Epitesti.ro: TÂRG ÎN PITEŞTI. AFLĂ CÂND ARE LOC!

CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistritanews.ro: Traditional romanesc in Europa multiculturala
CCI BRAȘOV
Mytex.ro, preluată de Stirionline24.ro, Stirilocale24.ro, Ultimele-stiri.eu:
Finanţări nerambursabile de până la 75.000 lei pentru proiecte culturale
Eventsdroid.com: Conferinta Afaceri.ro Brasov 2017

CCINA CONSTANȚA
Telegrafonline.ro: Birou Unic pentru agenţii economici constănţeni
Info-sud-est.ro, preluată de Ziarelive.ro: Târgul Imobiliar Constanța va
avea loc în perioada 5-7 mai
CCI COVASNA
Covasnamedia.ro, preluată de Presaonline24.ro, Ziarelive.ro, Ziare-penet.ro, Ziare.com: Ofertă inedită de Paşti pentru turişti în Covasna – ouă
potcovite
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Ultimele-stiri.eu:

Balul

Primăverii, la Astoria. Se strâng bani pentru elevii din mediul rural și
copiii cu probleme
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziare.com, Presaonline24.ro, Stirionline24.ro,
Ziarelive.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Feedler.ro:

„Balul

Primăverii“ a strâns aseară bani pentru 150 de copii
Economica.net: Atunci fără asfalt, acum fără autostradă. Cum au ajuns
moldovenii să ceară aceleaşi lucruri ca acum 80 de ani
CCI SUCEAVA
Svnews.ro: Camera de Comerț și Industrie Suceava a găzduit a IX-a
ediție a Forumului Economic ”Agricultura încotro?”
Botosaneanul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Târg agro expo și alte
evenimente, în week-end, la Iulius Mall Suceava

Monitorulsv.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro:
Fermierii suceveni şi-au expus problemele la Forumul Economic
”Agricultura încotro?”, organizat de CCI
CCIA TIMIȘ
Timisoarastiri.ro: Vedetele VINVEST 2017: Crama Hermeziu, povestea
moșiei dinastiei Negruzzi
Tion.ro,

preluată

de

Diacaf.com,

Ultimele-stiri.eu:

Antreprenorii

timisoreni, incurajati sa testeze culturi organizationale noi
Banatulmeu.ro: CCIAT oferă servicii specifice în domeniul standardizării
Banatulazi.ro, preluată de Timis24.ro: Pioneers into Practice 2017
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Desteptarea.ro,

preluată

de

Stirimoldova24.ro,

Stirilocale24.ro,

Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare.com, Ziar.com: Județul Bacău se
asociază cu Camera de Comerț Româno-Germană
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Romsilva investește 42 milioane lei pentru a planta peste 32
milioane de puieți în primăvară
Agerpres.ro: Caraș-Severin: Apicultorii nu vor primi ajutorul de minimis,
afirmă ministrul Daea
Capital.ro: 62 culturi de legume și fructe ROMÂNEȘTI primesc cea mai
prestigioasă certificare de calitate DIN LUME
Capital.ro: Ministrul Agriculturii spune că va fi sprijinită înfiinţarea de
centre de preluare a lânii

Capital.ro: Egipt: GASC va majora achiziţiile de grâu pentru a-şi majora
rezervele strategice
ENERGIE
Zf.ro: Corina Popescu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei: Nu
cred că anularea licenţelor unor societăţi va rezolva problema din piaţa
de energie
Agerpres.ro: Acordul OPEC privind reducerea globală a producției de
țiței ar putea fi extins până la sfârșitul anului
Economica.net: 200.000 de firme mici plătesc facturi la curent mai mari
decât populaţia. Care e soluţia
Economica.net: Ce spune şeful Enel România despre reţeaua de
distribuţie pe care vrea să o facă RCS&RDS
Capital.ro: România are cea mai IEFTINĂ benzină din UE – RAPORT
OFICIAL
Capital.ro: Acţionarii

Nuclearelectrica

vor

numi

şase

membri ai

Consiliului de Administraţie
GUVERN
Zf.ro: Sorin Grindeanu: Am discutat cu ANAF eventual propuneri
legislative pentru îmbunătăţirea activităţii
Zf.ro: Premierul Grindeanu se întâlneşte astăzi cu ministrul de Finanţe şi
reprezentanţii ANAF pentru a pune la cale măsurile de îmbunătăţire a
colectării la buget
Zf.ro: Promisiuni surprinzătoare de la ministrul Muncii: În 2018, salariile
medicilor vor ajunge până la 3.600 de euro

Stiri.tvr.ro: Lia Olguţa Vasilescu: În 2018, salariile medicilor vor ajunge
până la 3.600 de euro
Stiri.tvr.ro: Tudorel Toader a anunţat că va prezenta miercuri concluziile
evaluării procurorului general și a șefei DNA
Stiri.tvr.ro: S. Grindeanu: Am luat act de decizia partenerilor politici
privind retragerea sprijinului pentru D. Constantin. G. Gavrilescu are
experienţă
Agerpres.ro: Grindeanu, despre evaluarea ministrului Justiției: Mă aștept
să iau act fără a interfera în aceasta
Capital.ro: Banii din privatizări urmează să finanţeze proiectele europene
ale primăriilor
INVESTIȚII
Zf.ro: Banca Asiatică pentru Investiţii în Infrastructură (AIIB) a aprobat
cererea Ungariei de a deveni membru
Zf.ro: „Carnavalul“ dividendelor la Bursa de Valori Bucureşti: investitorii
au randamente de 3%-13% şi chiar 21%
Zf.ro: Brandul italian de genţi OBag a deschis un magazin în Bucureşti,
investiţie de peste 100.000 de euro
Zf.ro: Povestea fabricii Timişoreana, prima fabrică de bere din România
Zf.ro: Topul celor mai mari exportatori de electrocasnice: Primele 3
fabrici se apropie de 600 mil. euro. Arctic rămâne cel mai important
exportator local
Zf.ro: Complexul comercial Bucur Obor din Bucureşti estimează venituri
de 32,3 milioane lei şi un profit de 17,1 milioane lei în 2017

Zf.ro: Colosseum Retail Park din Bucureşti aduce trei chiriaşi noi
Zf.ro: Băncile, farmaciile, cazinourile şi fast-food-urile „au luat faţa“
magazinelor de modă în retailul stradal
Zf.ro: Alprom produce la Piteşti mobilier de 3 mil. euro pe an. „Lipsa
forţei de muncă ne ţine pe loc, de aceea am şi înfiinţat o şcoală
profesională de tapiţeri şi tâmplari“
Zf.ro: Jumătate din sticlele de vin ale Halewood merg la export
Zf.ro: Toţi clăparii Salomon sunt făcuţi în cinci fabrici din România unde
lucrează 2.100 de angajaţi
Zf.ro: Cei mai mari 30 de producători de carne deţin peste 80% din
exporturi
Zf.ro: Dan Vidraşcu, CEO Elefant.ro: „Ecommerce-ul nu a ajuns încă la
maturitate, este abia începutul. Cei mai mulţi clienţi îşi cumpără încă
produsele din offline”
Zf.ro: Bursele europene scad luni dimineaţă. La Bucureşti, indicele BET a
început pe minus
Economica.net: Aurul din cutia de suc sau bere. Industria reciclării
dozelor din aluminiu generează milioane de euro anual
Agerpres.ro: Economiștii spun că proiectele lui Trump nu justifică
creșterile record de pe bursă
Agerpres.ro: BVB deschide ședința de tranzacționare în parteneriat cu
ASF pentru a marca debutul Global Money Week
Economica.net:

Riscurile

trecerii

Metrorex

la

insuficiente, proiecte blocate, bani europeni pierduţi

Primărie:

subvenţii

Economica.net: Cum ar putea primăriile să facă bani pentru drumuri din
construcţia metroului spre Otopeni
Economica.net: Românii vor cumpăra de la fast-food de jumătate de
miliard de dolari pe an. Un brand românesc se bate cu Mc Donald's şi
KFC
Capital.ro: Investitorii refuză să mai cumpere terenuri fără autorizaţii de
teama primăriilor
Capital.ro: Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni la BVB a urcat cu peste 130%
în această săptămână
Capital.ro: Grecia a primit trei oferte angajante pentru privatizarea
portului Salonic
IT
Zf.ro: PwC îi sperie pe britanici, americani şi nemţi cu venirea roboţilor
Zf.ro: Pentalog: Oferim apartamente închiriate ca să atragem la Iaşi
specialişti IT foarte buni
Zf.ro: Ce îşi doresc viitorii IT-işti de la angajator: salarii nete între 2.000 şi
4.000 de lei pe lună, flexibilitate şi şefi cu care să se înţeleagă
Zf.ro: Furnizorul de servicii de outsourcing Genpact a bugetat pentru
2017 afaceri de 125 mil. dolari
Zf.ro: Cea mai mare competiţie de robotică a avut loc în week-end în
Bucureşti
Zf.ro: Google, desemnată cea mai atractivă companie pentru angajaţi în
2017

Zf.ro: Salariul mediu în IT a crescut cu 14% în ianuarie, ajungând la 5.811
lei
Economica.net: Primăria Sectorului 1 a pus Wi-Fi gratuit în 20 de parcuri,
mai puţin în Herăstrău
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: VIG despre paradoxul celor doi asigurători RCA din România, care
plătesc cel mai rapid şi respectiv cel mai lent daunele: „Şi noi ne punem
întrebarea

de

ce.

Punem

presiune

pe

management

să

rezolve

deficienţele“
Agerpres.ro: Văcăroiu: Peste 20 de dosare au rezultat în urma
verificărilor Curții de Conturi pe rectificările din 2016
Agerpres.ro: China, Chile și Egipt au început ridicarea restricțiilor la
importurile de carne din Brazilia
Agerpres.ro: COTAR amână protestele programate pentru sfârșitul lunii
martie; transportatorii așteaptă ordonanța care elimină pirateria
Economica.net: Producătorii britanici fac apel la Theresa May pentru un
acord comercial post-Brexit
Economica.net: Funcţionarii români, cel mai bine plătiţi din Europa
Centrală şi de Est, raportat la salariul mediu
Economica.net: Rolul statului în economia românească va creşte, spune
BNR. Cum arată acum sectorul întreprinderilor de stat în România
Economica.net: Iohannis: Impactul economic pentru România în urma
Declaraţiei de la Roma va fi unul pozitiv

Economica.net: Comisarul european pentru Transporturi vrea un sistem
de taxare auto standardizat la nivelul UE
Economica.net: Bucureştiul, printre zece cele mai ieftine oraşe ale lumii.
Excepţie fac benzina fără plumb şi ţigările
Capital.ro: Despre muncă, pensii şi bun-simţ
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Finlanda vede riscuri pe piaţa imobiliară
Zf.ro: Analist: Banca Transilvania alocă o sumă mică pentru dividende
întrucât ţine de cash pentru o nouă achiziţie
Zf.ro: Încă un semn al supremaţiei băncilor americane: numărul de
milionari din băncile europene s-a prăbuşit anul trecut
Zf.ro: Cash-ul din economie creşte din nou. În februarie a depăşit 55 mld.
lei
Zf.ro: Leul se apreciază luni dimineaţă în raport cu euro şi dolar. Pentru
prima oară în aproape două luni, moneda americană scade sub 4,2 lei
Agerpres.ro: Rata creditelor neperformante a crescut la 9,75%, în
ianuarie
Economica.net: Marile bănci europene realizează un sfert din profituri în
paradisuri fiscale
TELECOM
Zf.ro: Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM, şi-a dat demisia şi va
prelua o poziţie la Comisia Europeană
TURISM

Agerpres.ro: Ministerul Turismului promovează România ca destinație
turistică, în cadrul unor întâlniri oficiale organizate în Portugalia

