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CCIR
Agerpres.ro,

preluată

Ordineazilei.ro,
Us24.ro,

de

Infopinia.ro,

Informatia-zilei.ro,

Profitinfo.ro,

Banknews.ro,

Propolitica.ro,

Stirilepescurt.ro,

Bizlawyer.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Ziarelive.ro,

Ziare-pe-net.ro,

News.yam.ro, Palo.ro, Diacaf.com, Feedler.ro, Instiri.com, Chillpill.ro,
Stirionline24.ro, Ziare.com: Vicepreședintele CCIR, Vasile Bar: Mediul
privat, îngrijorat de creșterile salariale din sectorul public
Ramnic.ro: Ambasadorul Canadei: Toţi cetăţenii români vor putea merge
fără viză în Canada de la 1 decembrie
Jurnalmm.ro: Toţi cetăţenii români vor putea călători FĂRĂ VIZĂ în
Canada de la 1 decembrie
CCIA ARAD
Livearad.ro: Jobul săptămânii la CCIA Arad: Auditor Intern Calitate
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Mesagerul.ro: Săptămâna în care se împart „brăţări de aur”
Zf.ro: Firmele din Bistriţa-Năsăud caută meseriaşi printre elevii din
şcolile profesionale
Bistriteanul.ro: Peste 40 de elevi, provocați la concursuri inedite în
Săptămâna Meseriilor
Timponline.ro: Vasile Bar: Sunt zone în sectorul public unde salariile
sunt de 2-3 ori mai mari ca în cel privat

CCI BUCUREȘTI
Business-adviser.ro: Open House Networking la Palatul Camerei de
Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
CCINA CONSTANȚA
Timponline.ro: La inițiativa Camerei de Comerț (C.C.I.N.A.), la Constanța
s-a deschis un BIROU UNIC, care reunește instituțiile administrative și
deconcentratele, în slujba antreprenorilor
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Ziarelive.ro, Feedler.ro, Presaonline.com: Biroul Unic, inaugurat la
Constanţa de CCINA. Dănuţ Jugănaru - „Am avut o scădere de peste 11%
în ceea ce priveşte înfiinţarea de firme noi“
CCI IAȘI
Obiectivtulcea.ro: Tema a fost discutată la Constanța: Administraţia
publică online
Afaceri.ro: AU MAI RAMAS 4 ZILE PANA LA FORUMUL AFACERI.RO IASI
2017
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Intocmirea unui dosar al prețurilor de transfer nu mai este
o necunoscută pentru mediul de afaceri din Timiș
Banatulmeu.ro:

CCIAT

organizează

seminarul

„Noutăți

legislative

prezentate de D.S.V.S.A. Timiş, I.P.J. Timiş, C.R.P.C. Timiş şi D.S.P Timiş”
Tentv.ro: TIMIŞUL ÎNNOADĂ RELAȚIILE CU FEDERAȚIA RUSĂ
CCI ROMÂNIA-BRAZILIA

News.ro: OPORTUNITĂŢI DE AFACERI ÎN BRAZILIA – O INIŢIATIVĂ A
BRACC, SUB PREŞEDINŢIA DOMNULUI NAWAF SALAMEH
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Agerpres.ro: Cities of Tomorrow
Zf.ro, preluată de Feedler.ro, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Dragoş
Anastasiu,

preşedintele

Camerei

de

Comerţ

Româno-Germane:

Conceptul de smart city este contrariul a ceea ce avem noi în oraşe.
Acest lucru înseamnă oraşe construite în spiritul respectului faţă de
cetăţeni, care ar trebui să se vadă în infrastructură, digitalizare şi
tehnologizare, în modul în care sunt organizate spaţiile pentru locuinţe
Legalmagazin.ro: Orașele României dețin un uriaș potențial urbanistic
CCI IBERICO-ROMÂNĂ
Radiometafora.ro: Sesiunea informativa organizata de Camera de Comert
Iberico Romana in Zaragoza a avut ecou pana in Miami, SUA
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Un producător din Gorj, care cultivă zmeură şi mure pe 5 hectare,
are ambiţia unei fabrici de dulceaţă
Zf.ro: Suntem şi noi locul unu la ceva în UE: producţia de seminţe de
floarea-soarelui
Agerpres.ro: Bucureștenii, așteptați la Târgul Național al Mierii în acest
weekend
Agerpres.ro: Producția de struguri a scăzut cu 62.000 tone, anul trecut
Capital.ro: Proiecte de 139 mil. euro de la tinerii fermieri, selectate pentru
finanţare nerambursabilă

Capital.ro: 349,4 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina din
agricultură
ENERGIE
Zf.ro: Nuclearelectrica estimează un profit de 48 mil. lei pentru 2017,
minus 55% faţă de 2016
Zf.ro: Cea mai mare companie de gaze naturale a lumii îşi reorganizează
operaţiunile europene
Zf.ro: OMV Petrom, cea mai mare companie de la bursă, şi-a bugetat un
profit de 1,8 mld. lei în 2017, dublu faţă de anul trecut, mizând pe
creşterea preţului la ţiţei
Zf.ro: ANRE a aprobat scumpirea gazelor cu 2% în medie, pentru clienţii
casnici, de la 1 aprilie
Economica.net: Guvernul a aprobat măsuri de sprijin pentru producţia de
energie regenerabilă. Certificatele verzi vor fi valabile până în 2032
Economica.net: Guvernul a aprobat o formulă de calcul a veniturilor
suplimentare din sectorul gazelor naturale, ca urmare a dereglementării
Capital.ro: Harta preţurilor gazului natural în România
Bursa.ro: Semi-liberalizare a pieţei gazelor, de la 1 aprilie
FISCALITATE
Economica.net: ANAF a lansat în dezbatere publică Registrul naţional de
evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale
GUVERN

Economica.net: Guvernul are termen până pe 25 aprilie să trimită la
Comisia Europeană un document care să ateste că se va încadra în
deficitul de 3%
Economica.net: Grindeanu: Excedent pe primele două luni, la finalul
trimestrului I lucrurile vor arăta mai bine ca în 2016
Economica.net: Companiile de stat şi regiile autonome vor putea vărsa la
bugetul de stat sau local profiturile realizate
Economica.net: Guvern: Nivelul de salarizare a personalului medical
rămâne şi după 1 martie la nivelul lunii februarie
Economica.net: Grindeanu: Guvernul emite puncte de vedere la proiecte
după o analiză a ministerelor, indiferent de culoarea politică a iniţiatorilor
Agerpres.ro: Petrescu, despre Legea prevenției: Contravenientul va
beneficia de prevenție o singură dată în termen de trei ani de la
avertisment
Agerpres.ro: Guvernul decontează salariul minim pe economie pentru
ucenici și stagiari
Agerpres.ro: Ștefan (MFP): Veniturile la buget colectate până în prezent,
mai mari decât cele obținute în trimestrul I 2016
Agerpres.ro: Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru 2017 privind
debirocratizarea
INVESTIȚII
Zf.ro: Matteo Patrone, şeful BERD în România: Avem finanţare un miliard
de euro pentru infrastructură, dar statul român nu a luat niciun ban în
ultimii doi ani

Zf.ro: Brokerul de asigurări Renomia SRBA, deţinut de un grup ceh,
ţinteşte o creştere de cel puţin 25% a intermedierilor în 2017 în România
Zf.ro: BERD: România ar trebui să-şi propună să devină exportator net
dacă vrea un model sănătos de creştere economică
Zf.ro: Aramco sondează apetitul investitorilor pentru cea mai mare listare
la bursă din lume prin vânzarea mai întâi a unor obligaţiuni de 2 mld. $
Zf.ro: El Salvador devine prima ţară care interzice extracţia de metale la
nivel naţional
Zf.ro: Prodvinalco Cluj plăteşte dividende cu un randament de 10% din
profitul pe 2016
Zf.ro: Germanii de la Rewe (Penny) au investit 19 mil. euro într-un centru
logistic în judeţul Bacău. „Noul centru logistic din Bacău reprezintă un
factor de optimizare a fluxului logistic şi a distribuţiei regionale a
produselor alimentare şi nealimentare către magazinele Penny Market
din nord-estul ţării."
Zf.ro: Ştefan Stancu, Taqueria: Afaceri de 25.000 de euro pe lună pentru
un restaurant mexican din mallul Promenada: Ar trebui să ajungem la
30.000 de euro pe lună ca să fim pe break-even. Vrem să extindem
conceptul
Zf.ro: Un producător din Harghita trimite mobilă de 4 mil. euro în Rusia,
Israel sau Japonia
Zf.ro: Retailerul de încălţăminte Benvenuti vede afaceri în creştere cu
10%, la 115 mil. lei
Zf.ro: O familie din Suceava face afaceri de 58 mil. lei din încălţăminte şi
curele din piele

Zf.ro: Adrian Mihai, unul dintre acţionari FAN Courier: De un an încercăm
să obţinem autorizaţie pentru construcţia unei hale de sortare în
Bucureşti, birocraţia este foarte mare!
Zf.ro: Primarul Gabriela Firea, ultimatum firmei care face lucrările la Piaţa
Sudului:Sunt pârghii de denunţare a contractului
Zf.ro: Chimcomplex Borzeşti vrea să-şi dubleze capitalul social
Economica.net: Ideea de afacere a patronului farmaciilor Dona: A investit
în agricultură, arendarea terenului îi aduce mai mult decât dobânda de la
bancă
Economica.net: Metrorex explică de ce trebuie să închidă 9 staţii la vară:
pentru siguranţa călătorilor şi respectarea recomandărilor ISU
Agerpres.ro: Brașov: Industria de mobilă stă bine și are viitor, spune
președintele asociației producătorilor din România
Capital.ro: MedLife achiziţionează 80% din acţiunile Almina Trading
Capital.ro: Arctic investește aproape jumătate de miliard de lei într-o
nouă fabrică în România
Bursa.ro: Euro scade, investitorii nu aşteaptă prea curând înăsprirea
politicii BCE
Hotnews.ro: Investitorii mizeaza pe o revolutie tehnologica in Europa
Zf.ro: Rădulescu, BT: Pe termen scurt ne aşteptăm la evoluţii pozitive pe
segmentul construcţiilor rezidenţiale
IT
Zf.ro: Bogdan Toporan, BISS: 80% din piaţa de soluţii de securitate IT
este generată de clienţii din Bucureşti. Piaţa se va muta spre achiziţia de

abonamente la servicii de „protecţie” IT pentru că nu sunt suficienţi
specialişti în securitate
Economica.net: Profitul Huawei a stagnat în 2016 chiar dacă vânzările au
crescut cu peste 30%
Agerpres.ro: Jianu (MCSI): Important este să știm unde să investim în
cybersecurity și să ne asigurăm că banii ajung unde trebuie
Capital.ro: Mihai Pohonțu, fost vicepreşedinte Samsung, numit CEO al
Amber, cel mai mare studio de gaming independent din România
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Cine a condus România? La 10 ani de la aderarea la Uniunea
Europeană, România are trei regiuni în topul celor mai sărace 15 zone
din Europa. Dezvoltarea părţii de Nord-Est este la o treime faţă de medie
Zf.ro: O bancă rusească acuză: Agrokor, cel mai mare retailer de alimente
din Balcani, a măsluit rapoartele financiare
Zf.ro: Radu Timiş, Cris-Tim: Putem să le impunem retailerilor oricâte
reguli. Nu vor renunţa nici la 0,1% din nivelul de profitabilitate. „Ideea
este cum putem face de acum încolo un parteneriat astfel încât şi cel
care are o putere de negociere mai mică să poată să rămână în viaţă.”
Economica.net: România trebuie să plătească 39 milioane euro către UE,
în aprilie
Economica.net: Brexit: Schaeuble avertizează Londra că nu există
drepturi fără îndatoriri
Economica.net: Primul plan de negocieri al UE pentru Brexit

Agerpres.ro: Deși România a avut creștere economică în ultimii ani,
câștigurile au ajuns la cei mai bogați 1% dintre cetățeni (studiu)
Bursa.ro: Ritmul României în Europa cu mai multe viteze
Bursa.ro: CORNEL COCA CONSTANTINESCU, ASF: "Educaţia financiară
a fost dobândită de multe ori pe baza unor experienţe negative"
Hotnews.ro: Radu Craciun: Pensia noastra- de la rusinea de a o primi la
rusinea de a o pierde
Startupcafe.ro: Proiect Legea Preventiei: Cum vor putea antreprenorii să
evite sancțiunile de la ANAF sau Inspectia Muncii. LISTA celor 333 de
abateri care nu se vor mai sanctiona din prima
Zf.ro: Un cadou de Paşte de la Guvern pentru comercianţii de ouă
nemarcate. Nemarcarea şi neclasificarea ouălor nu vor mai fi amendate
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cehia este atacată de piaţa valutară: De acum începe un joc de zeci
de miliarde de euro de-a şoarecele şi pisica între banca naţională a
Cehiei şi marii speculatori valutari
Zf.ro: Vânzările de NPL-uri au ajutat Leumi Bank să treacă pe profit în
2016 cu un plus de aproape 13 mil. lei
Zf.ro: Al doilea an consecutiv pe plus Grupul Eurobank (Bancpost) a
obţinut în 2016 în România un profit de 3,3 milioane de euro
Economica.net: Băncile greceşti Alpha Bank şi NBG au revenit pe profit
în 2016
Agerpres.ro: Băncile din Europa Centrală și de Est le vor eclipsa pe
rivalele lor din Occident (Reuters)

Bursa.ro: BOGDAN HOSSU A PROPUS FINANŢELOR INIŢIEREA UNEI
LEGI DE MODIFICARE A ORDONANŢEI 109/2011. Şeful Cartel Alfa:
"Reglementările

privind

guvernanţa

corporativă

au

creat

blocaje

multiple"
TELECOM
Zf.ro: Vodafone a majorat din nou capitalul firmei de plăţi cu mobilul de la
Bucureşti cu 4,5 milioane lei
Zf.ro: Cine a preluat finanţele RCS&RDS după ce Serghei Bulgac a fost
promovat CEO
Economica.net: ANCOM a bugetat pentru 2017 investiţii de 40 de
milioane de euro. Ce proiecte va finanţa autoritatea
TURISM
Zf.ro: Dezastru: Tarom a renunţat „pe furiş“ la cel puţin zece zboruri
interne
Economica.net: Ministrul Turismului speră la ieftinirea vacanţelor şi va
propune luni scăderea TVA la 9%
Economica.net: 5.000 de turişti străini. Topul staţiunilor balneo unde s-au
dus străinii
Agerpres.ro: ANAR: Plajele sunt pregătite pentru sezonul estival în
proporție de 70%; lucrările se vor finaliza până la 1 mai
Agerpres.ro: Cristina Tărteață (Ministerul Turismului): Bulgaria poate fi
un furnizor de turiști pentru România, nu doar o gazdă bună

