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CCIR
Agerpres.ro: Smart City-Urban Project, primul eveniment care prezintă
soluții și produse smart city
Umblat.ro: Smart City Urban Project
Cursdeguvernare.ro, preluată de Ultima-ora.ro: Cristian Grosu / Din
miezul noii faze istorice a (de)capitalizării României: Fenomenul
”Cocotierul” și efectul ”Bombonica”
-

Știre publicată marți, preluată aseară de Turnusfatului.ro.
CCIA ARAD

Livearad.ro, Newsar.ro: START-UP ROMÂNIA. Antreprenorii pot obţine
fonduri nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei
Actualitati-arad.ro: CCIA Arad: Sesiune de informare privind programul
„Start-Up Romania“
CCI BRAȘOV
Brasovultau.ro,

preluată

de

Ziarelive.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Agendaprimarului.eu, Feedler.ro, Stirionline24.ro, Stirilocale24.ro: Timp
de 3 zile Brașovul va deveni capitala Industriei Lemnului!
CCI BUCUREȘTI
Amosnews.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Interes pentru dezvoltarea
relaţiilor economice şi comerciale cu Republica Islamică Iran
CCINA CONSTANȚA

Cugetliber.ro,

preluată

de

Indexconstanta.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Constanta.press, Ultimele-stiri.eu: Se inaugurează biroul unic pentru
agenţii economici
CCI DOLJ
Gds.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Producători şi meşteri populari la
Târgul Contex
CCI SUCEAVA
Svnews.ro, preluată de Ziarelive.ro, Feedler.ro, Moldova24.ro: Seminar
“Impactul modificărilor fiscale în 2017”, 31 Martie 2017, la sediul CCI
Suceava
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Oamenii de afaceri italieni s-au întâlnit cu reprezentații
intituțiilor statului
Agerpres.ro: Kuzmin: Rusia invită în mod regulat reprezentanții NATO la
toate exercițiile militare semnificative; nu toți le onorează
Banatulazi.ro, preluată de Timis24.ro: Firmele italiene au întâlnit
instituțiile statului român
Banatulmeu.ro: Protocol româno-italian pentru cât mai puțină birocrație
din Timiș
CCIFER
Radioiasi.ro, preluată de Ziarelive.ro, Feedler.ro: Iaşi: Astăzi a avut loc
forumul de afaceri româno-francez organizat de Camera de Comerţ a
Franţei în România
CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Sibiunews.ro: CORECT: SIBIUL TREBUIA SĂ FIE ACOLO, ÎN LINIA ÎNTÂI!
La conferința Cities of Tomorrow. SIBIUL, UN EXEMPLU PENTRU TOȚI
CEILALȚI!
AGRICULTURĂ
Hotnews.ro: Crescatori de porci, nemultumiti: Guvernul Romaniei nu stie
sa ne sustina la Bruxelles
Mediafax.ro: Emil Dumitru, preşedintele Pro Agro: Impozit zero pentru
persoanele fizice, pentru cinci ani, pentru înregistrare fiscală
Agerpres.ro: ACA: Vremea nefavorabilă și depopulările familiilor de
albine vor afecta anul apicol 2017
ENERGIE
Zf.ro: Ministerul Economiei se răzgândeşte: nu vrea să îl mai revoce din
boardul Rompetrol Rafinare pe consilierul lui Isărescu
Zf.ro: Miercuri, zi timidă pe piaţa bursieră de la Bucureşti: rulaj de 23 mil.
lei. Doar Nuclearelectrica a ieşit din pluton cu o creştere de 2%
Zf.ro: Austriecii de la OMV pot lua 483 mil. lei din dividende la Petrom.
Guvernul român, 175 milioane de lei
Zf.ro: Transgaz şi-a bugetat un profit mai mic cu 47% în 2017, la 312 mil.
lei
Economica.net: Finanţele schimbă modul de calcul al impozitului pe
gaze, ca să poată lua bani şi după liberalizarea de la 1 aprilie
Economica.net: UE vrea să afle care este opinia statelor membre faţă de
proiectul Nord Stream 2

Bursa.ro: Ştefan Valeriu Ivan a fost numit membru provizoriu al
consiliului de supraveghere la Transelectrica
Bursa.ro: FOST SECRETAR DE STAT îN TIMPUL GUVERNĂRII CIOLOŞ,
Corina Popescu a fost numită membru al directoratului Transelectrica, în
locul lui Toni Teau
Bursa.ro:

LA

SENTINŢA

DE

ÎNCHIDERE

A

INSOLVENŢEI

HIDROELECTRICA: Instanţa urmează să se pronunţe, astăzi, asupra
recursurilor formulate de "băieţii deştepţi"
FISCALITATE
Agerpres.ro: ANAF a finalizat implementarea proiectului destinat
integrității propriilor angajați; valoarea programului a fost de 2,37
milioane euro
GUVERN
Zf.ro: Ministrul Justiţiei, despre procedura de verificare a procurorului
general şi a şefei DNA: Mi-am exercitat competenţele legale
Economica.net: Guvernul vrea să împrumute un miliard de euro de la BEI
pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură
IMM
Startupcafe.ro: Domeniile in care PFA, SRL si alte mici afaceri vor putea
lua fonduri europene de pana la 200.000 Euro in toata tara: De la
pensiuni si service-uri auto la cabinete medicale si software, la sate
INVESTIȚII
Zf.ro: Ponderea plasamentelor investitorilor străini în titluri de stat
româneşti a rămas în ianuarie peste 17%

Zf.ro: Allianz-Ţiriac a raportat un profit operaţional de 88 mil. lei la afaceri
de 1,2 mld. lei în 2016. Deşi profitabilitatea s-a îmbunătăţit faţă de 2015,
tarifele plafonate la RCA au erodat câştigurile din T4
Zf.ro: Printre mizele alegerii unui nou board la SIF Oltenia: administratorii
pot primi un bonus de 0,5% din profit. În joc este vânzarea pachetului de
acţiuni de la BCR, tranzacţie estimată la peste 100 de milioane de euro
Zf.ro: Falimentul Westinghouse, unul dintre cei mai jucători pe piaţa
nucleară, nu va salva Toshiba deşi cererea de protecţie faţă de creditori
sub legea falimentului poate părea o soluţie magică
Zf.ro: Eurostat: Germania şi Italia au fost principalii parteneri de export şi
import ai României în 2016
Zf.ro: Grupul Fratelli deschide un restaurant, un pub şi o cafenea la
parterul birourilor Timpuri Noi Square construite de Vastint (Ikea)
Zf.ro: Intercapital: Ne aşteptăm ca Vrancart Adjud să se tranzacţioneze
sub 0,21 lei pe termen scurt
Zf.ro: P&G, unul dintre cei mai mari jucători din industria bunurilor de
consum: Majorarea salariilor va ţine consumul pe creştere în următorii
doi ani
Zf.ro: Pop Industry, o fabrică din Slatina cu 100 de angajaţi produce
anual 3.000 de remorci: Vrem să luăm bani europeni pentru mărirea
capacităţii de producţie şi creşterea productivităţii
Zf.ro: ZF Top Tranzacţii 2017. Piaţa locală de M&A s-a maturizat. Este
momentul ca şi antreprenorii români să intre la achiziţii sau să fuzioneze
între ei pentru a deveni mai puternici, astfel încât să stârnească interesul
unor fonduri de investiţii mai mari

Zf.ro: AFI atacă piaţa rezidenţială din Bucureştii Noi cu 1.700 de
apartamente şi 2.000 de locuri de parcare. David Hay, CEO al AFI Europe:
Suntem în faza de obţinere a autorizaţiilor, sperăm să începem anul
acesta construcţia
Zf.ro: INS: Autorizaţiile de construire au scăzut în februarie cu 5,7%, faţă
de februarie 2016
Economica.net: 400 de milioane de euro pentru trenuri noi în România.
Banii nu ajung nici pentru CFR Călători
Economica.net: Ministrul Economiei a discutat cu reprezentanţii General
Dynamics, Bell Helicopter şi ai Boeing despre posibile investiţii
Agerpres.ro: Szentes: Liberalizarea pieței feroviare aduce sistemul din
România la o răscruce; fie se prăbușește, fie se resetează
Capital.ro: Cum îi umilește cel mai mare aeroport internațional din
România pe oamenii de afaceri
Capital.ro: Chinezii de la CEFC vor să cumpere 20% din acțiunile
companiei americane Cowen cu 100 mil. dolari
Capital.ro: Lloyd's a ales Bruxelles drept cartier general în UE după
Brexit
Capital.ro: Rareș Măcinică: Nu mai găsim șoferi de TIR. Mulți au plecat în
străinătate, iar cei rămași sunt neserioși și ne strigă imaginea. “Merg la
încărcare la bustul gol și în șlapi”
Bursa.ro: Siemens SRL: venituri de 160 milioane euro în anul fiscal 2016
Hotnews.ro: Studiu Valoria: Companiile se pregatesc de un an greu

Zf.ro: Schimbări la vârful Danone România: Compania a numit un nou
director general
Capital.ro: COTAR nu vrea concurență cu RATB ignorând condițiile
mizere oferite de unii dintre membri confederației
Capital.ro: Transportatorii, pregătiți să-și pună camioanele pe calea
ferată. Ministerul Transporturilor a obținut deja subvenții de la UE pentru
transportul RO-LA
IT
Zf.ro: Gigantul francez Coface a ales România pentru înfiinţarea unui
centru de dezvoltare IT, datorită abilităţilor tehnice şi lingvistice ale
românilor şi apropierii geografice de Franţa
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Brexitul şi interesele speciale ale statelor membre ale UE. România
ar putea avea de jucat unul dintre cele mai dificile roluri. Peste 230.000
de români lucrează în Marea Britanie, ocupând locul al treilea ca
naţionalitate, după polonezi şi irlandezi
Zf.ro: Ministru ungar: Multinaţionalele înşală consumatorii
Zf.ro: Surpriza numită sectorul 5: Cel mai sărac sector al Capitalei are un
excedent bugetar uriaş de 300 mil. lei, cât 60% din veniturile anuale
Zf.ro: INS: Aproape 60.000 de locuri de muncă au fost vacante în 2016, în
creştere cu 10.000 faţă de 2015
Economica.net: Este devalorizarea lirei bună sau rea? Ce înseamnă
Brexitul în bani

Economica.net: Cum au descoperit Slovacia şi Ungaria dacă produsele
din magazinele lor sunt mai proaste decât cele vândute în Europa de
Vest
Economica.net: Sindicate: Dacă bugetele CFR SA şi CFR Călători nu vor
fi aprobate în 30 de zile, vom declanşa conflictul de muncă
Agerpres.ro: Dumitru Costin: BNS a cerut, în Consiliul Național Tripartit,
modificarea cadrului legislativ privind salarizarea în companiile cu
capital de stat
Capital.ro: Patronatele europene: Decizia Marii Britanii de a abandona UE
generează incertitudine
Bursa.ro: Divorţul dintre Marea Britanie şi UE ne afectează
Bursa.ro: MAREA BRITANIE A DECLANŞAT IEŞIREA DIN UE: Antonio
Tajani: "Brexitul fără un acord va fi un dezastru pentru toată lumea"
Bursa.ro: Prinţul Charles şi Iohannis au discutat situaţia comunităţii
româneşti din Marea Britanie
Bursa.ro: Un bancher central din Polonia cere "arestarea" preţurilor şi
salariilor
Startupcafe.ro: Modificare importantă propusă pentru firme: Dividendele
să poată fi luate trimestrial, la jumatate
Ziare.com: Brexit: Cum i-a mers, de fapt, Marii Britanii, in Uniunea
Europeana. Aventurile aderarii si evolutia in timp
Ziare.com: Germania se teme de depresia post-Brexit
Economica.net: Brexit: Liderii statelor din Europa de Sud membre ale UE
se vor reuni pe 10 aprilie la Madrid

Capital.ro: Marea Britanie nu se aşteaptă să plătească o factură de 50 de
miliarde de lire pentru Brexit
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Acţiunile Raiffeisen International au crescut cu 60% în ultimul an,
capitalizarea băncii ajungând la circa 7 miliarde de euro
Zf.ro: Conducerea CEC şi EximBank scapă de managementul privat
Zf.ro: UniCredit Bank România a acordat în 2016 indemnizaţii pentru
management de 14,5 milioane de lei, în scădere cu aproximativ 10% faţă
de anul 2015, în scădere cu 10%
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Ce am învăţat şi ce nu am învăţat la şcoala
inflaţiei. Una dintre greşelile fundamentale de după decembrie ’89 a fost
liberalizarea consumului înaintea liberalizării producţiei şi a liberalizării
preţurilor
Economica.net: Brexit: Băncile îşi liniştesc angajaţii din Londra
Economica.net: Test de stres pentru clienţii Prima Casă. Exista un risc
mare de creştere puternică a dobânzilor
Bursa.ro:

SURSE

PARLAMENTARE: Audierea

pentru

funcţiile

de

viceguvernator BNR şi vicepreşedinte ASF - amânată cu trei săptămâni
Bursa.ro:

PROIECT

DE

ORDONANŢĂ

DE

URGENŢĂ:

Recrutarea

conducerii CEC Bank urmează să fie oprită
Capital.ro: De ce nu vrea guvernul manageri profesionişti la CEC Bank şi
Eximbank
TELECOM

Zf.ro: Guvernul din SUA ar permite furnizorilor telecom să vândă date
despre ce fac utilizatorii pe internet
Zf.ro: Cine sunt oamenii cu care defilează noul guvern PSD în Consiliul
de Administraţie al grupului Telekom România
Capital.ro: Ravinder Takkar, CEO Vodafone: "Aproximativ 40% din
utilizatorii români încă folosesc telefoane clasice. Un alt segment de
oameni pur şi simplu NU îşi permit să cumpere un smartphone"
Economica.net: UTI va upgrada softul ANCOM de portabilitate a
numerelor, contract de 170.000 euro atribuit prin negociere directă
TURISM
Economica.net: Surpriză în 2016: Bulgarii intră în top 10 turişti străini
care au vizitat România
Capital.ro: Covasna: Burse pentru studenţii care îşi aleg ca temă de
licenţă dezvoltarea turismului în judeţ
Capital.ro: Voucherele turistice, o resursă de creștere pentru hotelierii
români
Mediafax.ro: Paradisul considerat cea mai IEFTINĂ destinaţie turistică
din Europa

