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AGRICULTURA
Agerpres.ro: Ministerul Agriculturii plătește 2,58 milioane de lei unei firme de
consultanță pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020
Agerpres.ro: Gospodarii şi agricultorii care dau foc miriştilor riscă amenzi de
3.000 până la 50.000 de lei
Economica.net: Prima licitaţie de vite Angus din România, organizată la Cluj
Economica.net: CE se pregăteşte să reglementeze modul în care se va putea
cumpăra teren în UE. În România se reiau discuţiile despre modificarea legii
Capital.ro: Soluția găsită de un retailer pentru vânzarea de legume românești,
100% naturale
ENERGIE
Stiri.tvr.ro: Resursele de energie ale României. O discuție cu fostul ministru
Răzvan Nicolescu, la "Ultima Ediție"
Evz.ro: Cum putem EVITA o nouă CRIZĂ ENERGETICĂ. Robert Tudorache,
secretarul de stat care a condus Ministerul Energiei, despre provocările unui
mandat care l-a luat prin surprindere
Bursa.ro: DEJA CINCI ANI DE ÎNTÂRZIERE
Florin Cîţu, PNL: "Ponta şi guvernul PSD ar fi trebuit să majoreze participaţia
statului la Petrom"
Bursa.ro:

DUPĂ

PROPUNERILE

HIDROELECTRICA ŞI PETROM,

CONTROVERSATE

DE

LA

Guvernul pregăteşte numiri politice şi la Nuclearelectrica

Economica.net: Petrom vrea să vadă cât petrol mai are în România. A scos la
licitaţie servicii de evaluare a zăcămintelor, contract de 57 de milioane de lei
Adevarul.ro: Alexey Golovin, vicepresedinte al KMG International pentru
dezvoltare corporativa si strategie: ,,Anul 2016 a fost cel mai bun an din istoria
companiei"
FISCALITATE
Mediafax.ro: Adrian Vasilescu, Consultant de Strategie la Banca Naţională a
României despre creşterea salariilor: Riscul este ca Executivul să dea cu o mână
şi să ia cu două
Economica.net: Secretar de stat: De la 1 ianuarie 2018, numărul taxelor nu va
depăşi 50. De la sfârşitul anului viitor toate taxele vor fi plătite online
Ziare.com: Factual: Ministrul de Finante a prezentat date false despre
excedentul-minune
Mediafax.ro: Guvernatorul Mugur Isărescu: În Bucureşti-Ilfov, PIB/ locuitor a
depăşit media UE, ajungând la nivelul zonei Berlinului
Economica.net: Unde se va înregistra cea mai mare creştere economică din
România în 2017. Top 3 judeţe
Capital.ro: Întârzierea adoptării monedei euro ne apropie ameninţător de o
posibilă expulzare din Uniunea Europeană
Capital.ro: Adrian Vasilescu: “Se pregăteşte o directivă europeană prin care se va
impune multinaţionalelor să lase câţi mai mulţi bani în ţara în care îşi desfăşoară
activitatea”

Adevarul.ro: Zona euro - un vis frumos pentru Romania? Cand ne putem gandi
la aderare

Zf.ro: Andrei Caramitru, partener Boston Consulting Group: Salariul mediu net
la ar trebui să fie de 1.500 de euro lunar, în condiţiile în care PIB-ul per capita la
nivelul Bucureştiului este de 136% faţă de media europeană
Zf.ro: Ca să scape din laţul economic în care este prinsă acum, România trebuie
să forţeze administrativ dublarea salariilor, chiar cu preţul ieşirii de pe piaţă a
unor afaceri şi a generării unui milion de şomeri
Zf.ro: Se majorează distanţa stat-privat în privinţa salariilor. Funcţionarii publici
câştigă cu 60% peste media veniturilor salariale din economie
Zf.ro: Premierul Sorin Grindeanu: Trecerea la euro, numai după ce românii vor
avea venituri comparabile cu cele din UE
Zf.ro: România contribuie cu 1,1% la PIB-ul UE, una dintre cele mai mici cote
ale statelor membre
INVESTITII
Agerpres.ro: Rovana Plumb: Ținta noastră este pregătirea a cel puțin 10 proiecte
majore de infrastructura în sectorul de apă și canal
Agerpres.ro: Piața SPA din România rulează un business de 7,7 milioane de euro
și înregistrează 160.500 de clienți anual (studiu)
Agerpres.ro: România, excedent de 1,48 miliarde euro în comerțul cu
îmbrăcăminte și accesorii, anul trecut
Capital.ro: Ce se întâmplă cu salariații de la Oltchim după vânzarea „pe bucăți”
a combinatului

Capital.ro: Capital TV: Cum a ajuns Oltchim o epavă a industriei românești
Capital.ro: Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc: Pitești-Craiova va fi drum
expres, nu autostradă
Capital.ro:
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DEVASTATOR
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de

BNR!

Se

PRĂBUŞEŞTE

ECONOMIA!
Capital.ro: Peste zece investitori au depus oferte pentru Oltchim
Evz.ro: Reţeta prin care drumarii încasează MILIOANE DE EURO, fără să
toarne asfalt

Bursa.ro: PROFIT DE UN MILION DE EURO, ÎN 2016
"Romelectro" aşteaptă ca 20-25% din cifra de afaceri să vină din export, în 2017
Bursa.ro: LICITAŢIE PENTRU UN STUDIU DE FUNDAMENTARE
Aeroportul Braşov - din bugetul Consiliului Judeţean sau în asociere
Agerpres.ro: Aeroportul Internațional din Timișoara are prevăzute pentru 2017
investiții de peste 14 milioane lei
Capital.ro: Străzile României, pline de gropi. Lipsa materialelor de calitate face
ca “peticirile” să fie o constantă sezonieră
Adevarul.ro: Cresterea preturilor locuintelor din Romania a accelerat puternic,
anul trecut
Adevarul.ro: BNR: Romania are cei mai putini kilometri de autostrada din
Europa, raportat la suprafata tarii
Zf.ro: Construcţia autostrăzii Craiova - Piteşti, din 2018

Zf.ro: Petrolul şi aurul cresc după atacul asupra Siriei. La Bucureşti, preţul
aurului este la maximul ultimelor nouă luni
Zf.ro: O companie care face 155 milioane de lei din export paralel a intrat în top
500 exportatori din România
Zf.ro: România este responsabilă pentru o cincime din portofoliul Immofinanz
Zf.ro: Fabrică de bere devenită mall la Cluj-Napoca
Zf.ro: O antreprenoare câştigă peste 200.000 de euro anual dintr-un showroom de
mobilă din Capitală
Zf.ro: MedLife speră la profit de 11 mil. lei şi afaceri de 398 mil. lei anul acesta
Zf.ro: Grupul Kosarom şi-a majorat businessul cu 20%, cea mai mare creştere
din ultimii ani
Zf.ro: Încă o investiţie la Oradea: Un producător german de componente caută
140 de oameni. Germanii caută oameni pentru toate domeniile de activitate, de la
ingineri la HR sau stivuitorişti
Zf.ro: GoodMills a tăiat 250 de locuri de muncă după ce a renunţat la active ale
fostei fabrici Titan
Zf.ro: Adrian Grecu, şeful Mylan România: Lunar vindem un milion de cutii de
medicamente în România. Circa 40% din vânzări sunt aduse de două produse
Zf.ro: Veniturile Hidroconstrucţia, la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.
„Afacerea este marcată de lipsa ofertelor pentru execuţia de proiecte majore de
investiţii“
Zf.ro: În opt din 20 de cartiere din Capitală, incluse în indexul ZF, proprietarii
cer peste 80.000 de euro pe locuinţe cu trei camere construite în perioada 19801990

Zf.ro: JLL: Evoluţia închirierilor din primele trei luni, precum şi negocierile în
curs arată că în 2016 vor fi tranzacţionate spaţii industriale şi de logistică de peste
350.000 metri pătraţi
IT
Zf.ro: eMag îşi extinde reţeaua de showroomuri în afara Capitalei
Zf.ro: România intră cu 5 companii de IT în topul FT al celor mai dinamice 1.000
de firme din Europa
Zf.ro: ZF Live. Cristian Paţachia: Orange: Căutăm start-up-uri care au dezvoltat
soluţii pentru agricultură şi retail
Zf.ro: Încă un pariu pe inginerii software din România. Fitbit, gigantul brăţărilor
de fitness, angajează 200 de oameni în cercetare la Bucureşti
LEGISLATIE ECONOMICA
Agerpres.ro: Adrian Vasilescu: Populismul plutește ca avioanele deasupra lumii
și bombardează; în România, discursul populist câștigă teren
Agerpres.ro: Oficial BNR: România are de parcurs o cale lungă pentru a avea o
masă critică de convergență reală la zona euro
Agerpres.ro: Standard & Poor's a reconfirmat ratingul BBB-/A-3 al României
Agerpres.ro: Olguța Vasilescu: Luni, depunem Legea salarizării la Parlament,
după ce o semnează și senatorii
Mediafax.ro: Care sunt cele mai rare şi bine plătite joburi din România. Cu cât
este plătit un controlor de trafic aerian sau un monitor de studii clinice
Economica.net: Proiectul Legii prevenţiei: Mediul de afaceri cere introducerea a
peste 100 de noi amenzi, în timp ce societatea civilă cere eliminarea unora

Economica.net: Preşedinte AOAR: Este posibil să vedem o acţiune asupra
sistemului privat de pensii în perioada următoare
Economica.net: Grindeanu: Noua lege a salarizării unitare va face ordine într-un
sistem care nu este foarte bine calibrat
Capital.ro: Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh vrea ca funcționarii publici să fie
evaluați semestrial
Capital.ro: Tratatele bilaterale de investiții intra-UE au fost anulate. Care sunt
efectele
Adevarul.ro: Înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii, întârziată. În ce stadiu se
află constituirea sa
Jurnalul.ro: Noi şi bulgarii am rămas pălmaşii Europei
Digi24.ro: Resursele minerale din ariile naturale protejate, exploatate fără HG
Bursa.ro: FAŢĂ DE ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI PRECEDENT,
Exporturile şi importurile au crescut cu 9,2%, respectiv cu 10,9% în 2017
Bursa.ro: MARIUS CHIPER, CFR SA:
"Reabilitarea căii ferate Craiova-Calafat va consolida relaţiile economice între
România şi Bulgaria"
Agerpres.ro: Deficitul comercial a urcat la 1,26 miliarde euro în primele două
luni din 2017
Antena3.ro: Subiectiv. Când intră în vigoare Legea salarizării unitare
Capital.ro: Industria și construcțiile, cele mai vulnerabile sectoare
Capital.ro: Legea prevenției - o măsură necesară, dar insuficientă

Capital.ro: Ministrul Muncii: Am avut situaţii, la Ministerul Sănătăţii, când un
consilier câştiga 12.000 lei
Capital.ro: Sindicatele: Legea salarizării marca PSD creşte salariile inechitabil
Zf.ro: Ghiduri de finanţare pentru strategii pentru oraşe mici
Zf.ro: Circa 78% din poliţele RCA vândute anul trecut au fost pentru persoane
fizice, adică 3,9 milioane de poliţe
Zf.ro: Românii, campioni la saloanele internaţionale de invenţii: Costurile
brevetării invenţiilor româneşti sunt de peste două ori mai mari decât în
Germania şi triple faţă de Polonia
Zf.ro: ZF Live. Alexandru Petrescu, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi
antreprenoriat, despre legea prevenţiei: Este incorect să-i ceri unui antreprenor
care are doi-trei angajaţi să ştie un univers de restricţii
Zf.ro: Val de schimbări în business de la începutul anului: patru companii din
lactate, Tarom, Praktiker şi hotelul Intercontinental şi-au schimbat şefii
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: DANIEL DĂIANU:
"Avem nevoie de capital autohton responsabil inclusiv în sistemul bancar"
Zf.ro: Numărul restanţierilor la bănci revine pe trendul descendent. În februarie
5.100 de debitori au fost şterşi de pe lista restanţierilor la bănci
TURISM
Mediafax.ro: Care este profilul turistului străin care vizitează România - ce
vizitează şi cât cheltuie

Mediafax.ro: Puţine hoteluri de pe litoral au pregătit oferte pentru minivacanţa
de Paşte
Economica.net: Vacanţa la patru stele pe litoralul românesc, mai scumpă decât
cea la Cannes
Capital.ro: Străinii care lucrează în Bucureşti pun presiune pe piaţa hotelieră. E
nevoie de spaţii noi
Zf.ro: Omniasig, asigurătorul agenţiei Fun Trip, care şi-a lăsat turiştii fără
vacanţe: „Daunele depăşesc limita maximă de răspundere din poliţa de
asigurare“

