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2017: cele mai importante evenimente din apicultura românească
CCIA ARGEȘ
Uzp.org.ro: „În industrie, creşteri spectaculoase vor apărea doar când
vom avea certitudini legate de infrastructură“!
Institutiilestatului.ro: George Caval şi oamenii de afaceri – recunoscãtori
prefectului!
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nerambursabili pentru dezvoltarea microîntreprinderilor din mediul urban
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Vreţi să
obţineţi calificarea de manager în activitatea de turism?
Infopress.tv: Curs autorizat de perfectionare „Manager in activitatea de
turism”
CCI PRAHOVA
Mediafax.ro, preluată de Analize-financiare.ro, Ztv.ro, Azipescurt.ro,
Ziarelive.ro,
243.ro,
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Ziare-romanesti.info,
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Revistapresei.eu,

Stiricentrale.ro,
Toptitlenews.ro,

News.ournet.ro, Cronicavip.ro, Feedler.ro: Firmele din Prahova au
exportat, în primele zece luni din 2016, produse şi bunuri de 1,71 mld.
euro

Observatorulph.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Program experimental
pentru elevii din Prahova. Se reintroduce practica
CCIA SIBIU
Agerpres.ro: Decernarea oficială a titlului de Regiune Gastronomică
Europeană în anul 2019
Agerpres.ro, preluată de Diacaf.com: Județul Sibiu a primit oficial titlul
de Regiune Gastronomică Europeană în anul 2019
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro: Uniți nu în cuget, doar în simțiri! Vom avea
autostradă… culturală
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Hotnews.ro, preluată de 1001-stiri.pro, Portaluldestiri.ro, Diacaf.com:
Lista reactiilor negative fata de ordonantele privind gratierea si amnistia
mascata
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Ministrul agriculturii a fost la producătorii de tomate din Adunaţii
Copăceni, Comana, Vidra şi Galaţi
Economica.net: Ce spune Ministerul Agriculturii despre porumbul blocat
în Franţa pentru că ar fi toxic. România aşteaptă detalii de la autorităţile
franceze
Capital.ro: Sprijin de 3.000 de euro/an pentru culturile de tomate în sere
şi solarii
ENERGIE

Zf.ro: Apetit de investiţii după minivacanţă. Acţiunile Nuclearelectrica
cresc cu 11% într-o zi. OMV Petrom, tranzacţii de 16 mil. lei, o treime din
total
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Hidroelectrica trebuie schimbată, statul trebuie să-şi vândă direct
acţiunile
Zf.ro: MOL îşi transformă jumătate din reţea în „benzinării-supermarket“
Zf.ro: Privatizarea Rosneft, promovată de Moscova ca un vot de
încredere din partea investitorilor străini, este îngropată adânc în mister
Economica.net: Transnistrenii social vulnerabili vor primi gaze gratuit, în
pofida datoriei de 6 miliarde către Gazprom
Economica.net: Ruşii de la Gazprom au început să sape după petrol în
România
Economica.net: Proiectul gigant Exxon - OMV Petrom din Marea Neagră
mai face un pas înainte
Agerpres.ro: BP: cererea mondială de petrol va crește și după 2035 în
pofida exploziei vânzărilor de vehicule electrice
Ziare.com: Topul suferintei la pompa: Cat din venitul zilnic dau romanii
pe un litru de benzina
FISCALITATE
Capital.ro: Fostul şef al ANAF: Formularul 088 dispare, dar verificările
rămân
GUVERN

Economica.net: Remus Vulpescu a fost numit consilier personal al
ministrului Energiei, Toma Petcu
Capital.ro: Maria Magdalena Grigore, secretar de stat la Ministerul
Transporturilor
IMM
Capital.ro: 500 de IMM-uri pot accesa până la 50.000 lei printr-un program
de susţinere a exporturilor
Mediafax.ro: Studiu: 2017 va fi anul finanţărilor pentru IMM şi startup-uri.
Ce programe sunt anunţate
INVESTIȚII
Zf.ro: Global Capital: Banca Transilvania, Erste şi alte patru bănci vor
oferi un credit sindicalizat de 1,380 mld. lei fondului de investiţii Mid
Europa pentru preluarea Profi
Zf.ro: Bursa a adus randament de 10% în 2016, în timp ce băncile împing
dobânzile la depozite sub 1%
Zf.ro: Italienii de la GP Sofa estimează o creştere de 24% a afacerilor şi o
dublare a producţiei
Zf.ro: Fabrica de dulciuri ETI din Craiova a ajuns în şase luni de la
deschidere la 350 de angajaţi
Zf.ro: Afaceri de 300 mil. euro cu 4.500 de angajaţi merg la cel mai mare
târg de dulciuri
Zf.ro: Un grup italian vinde ouă de peste 10 milioane de euro anual pe
piaţa locală şi la export

Zf.ro: Guvernul alocă numai 10% din banii necesari Centurii de sud a
Capitalei
Economica.net: Autostrada care se scumpeşte înainte să fie construită.
Cât va costa, de fapt, Sibiu-Piteşti?
Economica.net: Omul de afaceri Ştefan Vuza a depus ofertă pentru
preluarea activelor Oltchim
Capital.ro: Gavrilă Tuchiluş, director general Agrimat SA Matca-Galați:
“Importurile rămân o problemă, românii nu se uită ce mânâncă”
Capital.ro: Străinii îşi măresc pensia cu imobiliare româneşti. Pentru noi
e ilegal
Capital.ro: Indicele Dow Jones ajunge la valoarea record de 20.000 de
puncte! Ultimele evoluţii
Capital.ro: APIA: România a exportat anul trecut 326.089 vehicule
Bursa.ro:
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interesaţi de activele "Oltchim", confidential
Bursa.ro: Indicii asiatici, la maximul ultimelor 3 luni şi jumătate, pe
fondul deprecierii dolarului american
Hotnews.ro: Barometrul industrial: care ar putea fi explicatia caderii
masive de la sfarsitul lui 2016?
Zf.ro: Lidl continuă expansiunea pe piaţa locală şi deschide un magazin
în Drobeta Turnu Severin
Zf.ro: Afacerile eMAG din România au crescut cu 40% anul trecut.
Retailerul estimează un avans “conservator” de 20% pentru 2017

Zf.ro: Immofinanz pune un brand nou pe cinci clădiri de birouri din
Capitală
Agerpres.ro: Investitorii persoane fizice pot câștiga lunar un city-break în
cadrul competiției "Leii BVB"
Capital.ro: eMAG include în propria platformă micii comercianţi care nu
acces la piaţa naţională
Capital.ro: Schimbări la City Grill: Dragoș Petrescu nu mai este CEO
IT
Zf.ro: Statul pregăteşte discret introducerea unei taxe anuale pentru
proprietarii de domenii web .ro
Zf.ro: Amazon caută 10.000 mp de birouri în Bucureşti
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: România va avea anul acesta cel mai mic buget al veniturilor din
taxele pe proprietate ca pondere în PIB din ultimii opt ani
Economica.net: Statul virează cu 24% mai mulţi bani la Sănătate ca să
acopere golul lăsat în buget de pensionarii pe care i-a scutit de la plata
contribuţiei
Economica.net:

CFA

România:

Indicatorul

de

încredere

macroeconomică, în scădere în decembrie 2016
Economica.net: UE nu-i poate împiedica pe britanici şi americani să
discute între ei - oficial UE
Bursa.ro: Bugetul ar fi mai realist dacă s-ar face prin datul în bobi
Ziare.com: Florin Citu (PNL): Bugetul elaborat de Guvern incalca legea

Ziare.com: Miracol economic la Comisia de Prognoza: In doar 2 luni,
majorarea salariilor reale s-a dublat, iar PIB a sporit cu inca o crestere
anuala
Economica.net: Iulian Stanciu, eMAG: Compania va suporta eliminarea
plafonului la plata CAS şi CASS, nu angajaţii. Ne-am obişnuit cu lipsa de
predictibilitate
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Şeful băncii centrale din Germania propune o supraveghere mai
strictă pentru sectorul fintech
Zf.ro: Business internaţional. Noua misiune a şefului Deutsche Bank:
revitalizarea diviziei care administrează active de 800 mld. dolari
Zf.ro: Depozitele populaţiei şi companiilor au crescut cu 8% în 2016 şi
depăşesc în continuare creditele
Zf.ro: BNR a stabilit un nivel suplimentar de garantare, temporar, pentru
anumite depozite. Depozitele legate de tranzacţii imobiliare, incluse pe
lista celor care pot să beneficieze de la Fondul de Garantare de o
acoperire de peste 100.000 de euro
Zf.ro: Proiectul legislativ privind băncile pentru locuinţe a trecut de Senat
şi este la Camera Deputaţilor. Băncile pentru locuinţe speră ca sistemul
de economisire-creditare să fie deblocat în câteva luni. Curtea de Conturi
le-a acuzat de abuzuri
Agerpres.ro: Germania cheamă bancherii la consultări cu privire la
mutarea operațiunilor după Brexit
Bursa.ro: ÎN CAZUL FALIMENTULUI UNEI BĂNCI,BNR garantează,
temporar, unele depozite peste 100.000 de euro

Bursa.ro: DEPOZITELE CRESC, DEŞI DOBÂNZILE AU AJUNS LA ZERO,
ÎN UNELE CAZURI. Dochia: "Creşterea depozitelor companiilor - o
oarecare anomalie"
Hotnews.ro: Coma indusa din sistemul de economisire-creditare nu ajuta
nimanui. Parlamentarii sunt asteptati sa valideze cat mai rapid
clarificarile legislative aflate pe masa de lucru
Economica.net: An decisiv pentru băncile româneşti pentru locuinţe:
Schimbarea legislaţiei ar putea salva sistemul, blocat de aproape un an
de Curtea de Conturi
TELECOM
Capital.ro: Cătălin Marinescu, ANCOM: "Vrem să dezvoltăm un fel de
Waze al serviciilor de comunicaţii electronice"

