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CCIR
Caleaeuropeana.ro: CCIR şi Ambasada Canadei în România organizează
o conferinţă de presă privind CETA
Rador.ro: Oportunităţi pentru oamenii de afaceri români care doresc să
dezvolte proiecte cu parteneri canadieni
Evz.ro: Acordul CETA, noi pieţe pentru exportatori, locuri de muncă de
calitate pentru angajaţi
Evz.ro,

preluată

de

Stiri.astazi.ro,

Ziareonline.com,

Stiri-zilnic.ro,

Findnews.ro: Acordul CETA, noi pieţe pentru exportatori, locuri de
muncă de calitate pentru angajaţi
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Timponline.ro: ”Grădinarul creativ”, primul concurs din ”Săptămâna
meseriilor
CCI BUCUREȘTI
Ziuacargo.ro: Open House Networking, la Palatul CCIB
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziarelive.ro:
Primăria Constanţa, membru CCINA, în vederea dezvoltării economice
locale

CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro:
Normele de aplicare privind impozitul firmelor, discutate la Camera de
Comerţ
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro, preluată de Ziare.com: Ambasadorul Vietnamului
vine la CCI Prahova
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Noutăţi legislative prezentate de: DSVSA Timiş, DSP Timiş,
CRPC Timiş şi IPJ Timiş
Opiniatimisoarei.ro,

preluată

de

Ultimele-stiri.eu,

Stirilocale24.ro,

Feedler.ro, Diacaf.com, Timis24.ro: Oamenii de afaceri din Timis vor afla
cele mai noi reglementari legislative, in cadrul unui nou seminar
organizat la CCIAT
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Turnulsfatului.ro: Sibiul trece printr-un boom economic. Investitorii cred
că orașul încă are potențial uriaș
AGRICULTURĂ
Economica.net: Danezii de la FirstFarms continuă investiţiile în România.
Vor să-şi dubleze suprafaţa cultivată în următorii trei ani
Economica.net: Producţiile medii la hectar din România la grâu, orz şi
rapiţă se vor reduce în acest an. Fermierii români se aşteaptă la o "mică
criză de grâu"
ENERGIE

Zf.ro: Acţiunile OMV Petrom cresc cu 0,5% după ce barilul de petrol are
cea mai mare creştere săptămânală din 2017
Hotnews.ro: Cristian Florin Gheorghe, un expert in managementul
deseurilor, a fost numit presedintele Consiliului de Administratie al Oil
Terminal
GUVERN
Zf.ro: Sorin Grindeanu se întâlneşte mâine cu reprezentanţi ai OMV
Petrom şi Exxon Mobil
Economica.net: Guvernul va înfiinţa o agenţie pentru cloud şi servicii
digitale
Economica.net: Toader: Voi dispune un audit extern la DNA, Ministerul
Public şi DIICOT
Agerpres.ro: Rovana Plumb: Transportul comun din orașe va beneficia
de o nouă sursă de finanțare
Bursa.ro: Viorel Ştefan: "Nu există nicio raţiune ca să vorbim despre
naţionalizarea pensiilor private"
Hotnews.ro: Ministrul Comunicatiilor: Gradul de congestie al traficului
rutier din Bucuresti ar fi mai mare cu pana la 20% fara Waze
Economica.net: Poşta Română va fi capitalizată în acest an cu 170 de
milioane de lei. Situaţia se va îmbunătăţi - Jianu, MCSI
Agerpres.ro: Constantin: Cea mai mare problemă pe care am găsit-o la
Ministerul Mediului a fost salarizarea personalului
Capital.ro: Guvernul trebuie să restituie 6,4 mld. lei celor care au plătit
taxa pe poluare

INVESTIȚII
Zf.ro: Fraţii Pavăl au intrat în clubul miliardarilor în euro cu retailerul de
bricolaj Dedeman. În ultimul deceniu compania şi-a majorat afacerile de
circa 11 ori, fiind în prezent cea mai mare reţea de bricolaj din România
Zf.ro: Banca Mării Negre şi divizia de investiţii a Băncii Mondiale au
ipotecă pe 51% din acţiunile Teamnet
Zf.ro: Piaţa valutară a încheiat primul trimestru din 2017 cu un volum
mediu zilnic al tranzacţiilor de 1,75 mld. euro, în creştere faţă de 2016
Zf.ro: Fondurile UE au adus între 2009 şi 2016 un plus la PIB de 14% şi au
creat 41.000 de locuri de muncă
Zf.ro: O companie din Iaşi a dezvoltat o platformă online care simplifică
comunicarea dintre producători şi transportatori
Zf.ro: Cel mai mare exportator de pantofi este o fabrică cu 235 mil. lei
afaceri şi 800 de salariaţi
Zf.ro: Ioan Voican, şeful Apulum: Exportăm 92% din producţia fabricii de
porţelan de la Alba
Zf.ro: Prodvinalco Cluj-Napoca se aşteaptă anul acesta la un profit mai
mic cu 27% faţă de cel din 2016
Zf.ro: De’Longhi a trecut de o mie de angajaţi la Cluj şi s- a aşezat pe
primul loc în topul exportatorilor din judeţ
Zf.ro: Agricover are un buget de investiţii de 19 milioane de lei, bani care
merg în procesarea cărnii
Zf.ro: Lanţul de restaurante Subway vrea să ajungă la 40 de restaurante
până la sfârşitul lui 2017

Zf.ro: Doar o afacere românească se mai bate cu multinaţionalele pe
piaţa de peste 200 de milioane de euro a condimentelor
Zf.ro: Huawei are în plan să-şi dubleze numărul de angajaţi din noul
centru de servicii din Capitală
Zf.ro: Fady Chreih, Regina Maria: Primul trimestru a fost foarte bun, o
doză de optimism se resimte în toată piaţa
Zf.ro: ZF HR Trends 2017. Marian Hanganu, Romanian Software:
Directorii de HR pierd prea mult timp cu activităţi administrative şi nu au
timp să se ocupe de oameni
Zf.ro: Teraplast Bistriţa va accesa credite de 60 ,4 milioane lei pentru
finanţarea investiţiilor
Economica.net: Tuneluri pentru urşi sau săpături cât un bloc de 10 etaje?
Dilema de 100 milioane de euro care blochează iar autostrada LugojDeva
Economica.net: Fostul şef al Volkswagen, Ferdinand Piech, renunţă la
acţiunile sale
Capital.ro: Când va fi gata cel mai mare şi mai scump proiect de
infrastructură rutieră din Capitală
Capital.ro: Managerii care au coordonat cele mai importante tranzacții în
2016
Capital.ro: În afaceri, ca peștele în apă…
Capital.ro:Trei miliarde de euro, pariul fondurilor europene în 2017
Capital.ro:
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a
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Bursa.ro: ALEGERI, CU TOATE ARMELE PE MASĂ. Surse: "ASF nu a
constatat concertări la SIF Oltenia"
Bursa.ro: LIVIU ILAŞI, CONPET: "Conducta Constanţa-Trieste ar fi
corespunzătoare obiectivelor strategice ale UE şi NATO"
Bursa.ro: Fondurile nerambursabile pentru infrastructura agricolă şi
drumuri comunale - epuizate în 5 zile
Bursa.ro: DUPĂ CE PIPEREA A SPUS CĂ OLTCHIM SE VINDE PE
CENTRE DE AFACERI, Constantin Niţă: "Privatizarea Oltchim trebuie
făcută integrat şi nu pe bucăţi"
0-100.hotnews.ro: Tesla a ajuns sa valoreze mai mult decat Ford pe bursa
– De ce suntem in fata unui moment istoric
Startupcafe.ro: Ce planuri are Mihai Pohontu, romanul care a plecat de la
Samsung America pentru a dezvolta business-ul unui producator
independent local de jocuri
Startupcafe.ro:

Fonduri

Europene

2017:

Cum

iti

faci

pensiune

agroturistica cu fondurile europene de 70.000 Euro sau 200.000 Euro
Startupcafe.ro: Bucharest Entrepreneurship Forum 2017, incepand cu
ora 9.00. Interviuri, in direct, cu antreprenori
0-100.hotnews.ro: Ford le-a facut laborator de mecatronica elevilor
Colegiului Stefan Odobleja din Craiova
IT
Zf.ro: Alex Şerban, dezvoltator de software, Road Grand Tours: Vom
vedea din ce în ce mai multă tehnologie dezvoltată în România. Am fost
grânarul Europei, acum putem fi creierul ei

Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru, redcator-şef al ZF: 800 de liceeni au primit
nişte sârme şi au făcut 54 de roboţi. Cum ajung la ei cele 3 ,2 mld. euro
alocate pentru înzestrarea Armatei?
Capital.ro: Ministrul Comunicaţiilor: "Populaţia generală a României este
analfabetă digital"
Bursa.ro: ANCOM: "Consumul de broadband din România, generat cu
precădere de internetul fix"
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Şomajul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii.
"Nu cred că se vor întoarce să lucreze acasă românii care sunt în
Occident, chiar dacă vor mai creşte salariile, pentru că s-au obişnuit cu
alt stil de viaţă şi cu servicii de calitate.”
Zf.ro: După Brexit, Marea Britanie ar putea înlocui migranţii cu roboţi
Zf.ro: Theresa May trebuie să ofere o estimare a impactului economic în
lipsa obţinerii unui acord comercial cu UE
Zf.ro: Afacerile din comerţ au crescut în februarie cu 4 ,8%, iar în primele
două luni cu 5,4%
Economica.net: Ministrul Agriculturii: Primele rezultate referitoare la
calitatea alimentelor vândute în România vor fi prezentate pe 10 aprilie
Economica.net: UE: 16 ţări, între care şi România, vor pune bazele unui
parchet european antifraudă
Agerpres.ro.ro: Bursa de Valori București, noi maxime în primul
trimestru din acest an

Agerpres.ro: CNMR: Secții specializate în cadrul instanțelor pentru
soluționarea litigiilor ce intră în zona de competență a Curții de Conturi
Bursa.ro: LONDRA ARE NOI PLANURI DUPĂ BREXIT. UE, posibil să
plătească o "factură" de 14 miliarde lire Marii Britanii
Bursa.ro: Surse: "Există presiuni politice în ANPC"
Bursa.ro: EUROPARLAMENTARUL ANA - CLAUDIA ŢAPARDEL: "Brexit
se va transforma în motivaţia de care avem nevoie pentru a ne apropia
mai mult"
Hotnews.ro: Anual, circa 360.000 de romani se muta dintr-un loc in altul
in interiorul tarii. E drept, sunt mai putini fata de tarile vecine. 10 lucruri
pe care e bine sa le stii despre migratia interna
Hotnews.ro: Ministrul german de externe nu crede ca Theresa May va
reusi sa negocieze Brexitul si noile relatii comerciale cu UE pana in 2019
Ziare.com: Care este cea mai vulnerabila tara la un divort dureros intre
Marea Britanie si Uniunea Europeana
Mediafax.ro: Cel mai sumbru scenariu pentru Germania: un război
comercial cu SUA pe cale de a se materializa după ce Trump aduce în
prima linie artileria grea
Zf.ro: Proiectul legii salarizării bugetarilor: Salariul unui medic rezident
ajunge anul viitor la 5.700 lei, iar al unui medic primar în ATI la 16.672 lei
Zf.ro: Andrei Rădulescu, BT: Evoluţia consumului în februarie reflectă un
grad ridicat de prudenţă, pe fondul incidenţei unor forţe contradictorii
Economica.net: COTAR cere Guvernului României eliminarea pirateriei
din transporturi prin ordonanţă de urgenţă

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Analiştii: Boardul BNR ar putea să menţină dobânda-cheie în
aprilie la 1,75% pe an
Zf.ro: Piraeus Bank şi-a majorat cu 13% depozitele în 2016, peste media
pieţei
Economica.net: Preşedinţii CEC şi Eximbank rămân în funcţie. Se
eliberează doar un post de vice la CEC Bank
Bursa.ro: Există inflaţie dacă băncile centrale spun că nu există?
TURISM
Zf.ro: Peste 200 de turişti păgubiţi de agenţia de turism Fun Trip, care a
intrat direct în faliment

