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CCIR
Ziuacargo.ro, inro.news, realitatea.net: TransLogistica Expo își deschide porțile
CCI BUCUREȘTI
Ziuacargo.ro: Forum de afaceri Romania – Kazahstan
CCIA TIMIȘ
Observatordetimis.ro: Gala Excelenței în Afaceri: Topul Firmelor din județul
Timiș
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Autostiri.ro, transilvaniabusiness.ro, revistabiz.ro, turdanews.net: Bosch
inaugurează un Centru de Training la Cluj
AGRICULTURĂ
Hotnews.ro: Harghita: Cea mai mare productie de cartofi de dupa Revolutie, in
unele zone s-au obtinut 35 de tone/hectar
Zf.ro: Hibele subvenţiei de 3.000 de euro pentru cultivarea roşiilor ies la
suprafaţă. Beneficiar:„Când e vorba de piaţă de desfacere, avem o problemă.
Vindem angrourilor”
ENERGIE
Zf.ro: Preţul petrolului a crescut la peste 56 de dolari pe fondul reducerii
exporturilor Arabiei Saudite
FISCALITATE
Economica.net: Gelu Diaconu, fostul şef al Fiscului, a publicat un mail-dovadă
a hărţuirii "Big four" de către Guvernul României - FACSIMIL
GUVERN
Capital.ro: Tudose dă peste cap planurile PSD privind split TVA! Anunţul de
ultimă oră
Hotnews.ro: Ludovic Orban: Daca premierul nu ii va scoate din Guvern pe
ministrii cu probleme, initiem motiune de cenzura
Ziare.com: Confruntare barbateasca intre Tudose si Dragnea. Liderii PSD s-au
reunit de urgenta

Economica.net: Bădălău, preşedinte executiv al PSD: Va fi o remaniere.
Premierul e supărat pe unii miniştri
Agerpres.ro: Daea: Avem o listă cu 14 produse românești pentru care vrem să
obținem protecție europeană
Mediafax.ro: Petre Daea: Legea „51%” nu se aplică/ Ministrul, la un târg de
produse româneşti, a cumpărat un ghiveci pentru pensionara care l-a însoţit,
ţuică şi două feluri de dulceaţă
Zf.ro: Ministerul Economiei a semnat cu General Dynamics acordul pentru
livrarea de blindate Piranha 5
INVESTIȚII
Economica.net: Un an de smart city la Alba Iulia: economie de electricitate cu
iluminatul public inteligent şi 1 TB de date folosit de călători în autobuze
Zf.ro: Atelierele Pegas deschid al treilea mono store din Bucureşti, în AFI
Cotroceni
Agerpres.ro: Renault va achiziționa 25% în start-up-ul olandez Jedlix
Capital.ro: IKEA are mai multe turbine eoliene decât magazine
IT
Capital.ro: Ambasadorul Sorin Ducaru: Securitatea cibernetică presupune şi o
schimbare a modului de gândire
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Corina Crețu: PIB-ul României va fi cu 2,1% mai mare datorită
investițiilor politicii de coeziune, până în 2023
Agerpres.ro: Postolache (APAPR): Luptăm și milităm pentru protejarea actualei
arhitecturi a Pilonului II
Economica.net: FMI şi-a îmbunătăţit estimările privind creşterea economiei
României în 2017 şi 2018
Capital.ro: PIB-ul global va înregistra un avans de 3,6% în 2017 şi de 3,7% în
2018
SISTEM BANCAR
Economica.net: Cel mai puternic leu din ultimele două luni - Curs BNR: 4,5729
lei/euro

Economica.net: Fitch a confirmat ratingurile pe termen lung ale BCR, BRD,
UniCredit şi Banca Transilvania
Economica.net: Ţiriac: Banca Naţională a cumpărat Arenele BNR cu 200.000 de
dolari, iar acum vrea 35 de milioane de euro
Economica.net: BNR a injectat în piaţă 4,12 miliarde de lei, printr-o operaţiune
repo la 7 zile
Capital.ro: Îngrijorările BNR. Ce ameninţă cursul de schimb euro-leu
Capital.ro: BNR: Construcţiile au tras economia în jos. Record negativ al
ultimilor doi ani şi jumătate
Ziare.com: BNR, replica dura pentru Tiriac: Cand organiza gratis turneele de la
Bucuresti nu se plangea
Agerpres.ro: Codîrlașu (CFA Institute): Piața a experimentat o ajustare a ratelor
de dobândă către niveluri care să incorporeze inflația anticipată
Agerpres.ro: Membrii Consiliului BNR: Evoluțiile din economie îngrijorătoare,
inclusiv din perspectiva cursului de schimb
TELECOM
Hotnews.ro: Preturile telefoniei mobile nu vor scadea prea curand: In ciuda
recomandarii Concurentei, arbitrul telecom mentine tarifele de interconectare
la nivelul din 2014
TURISM
Mediafax.ro: TAROM taie din preţuri: ZBORURI spre Londra cu 70 de euro, spre
Madrid cu 80 de euro şi spre Istanbul cu 60 de euro

