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Commerce, solutions to the qualified workforce crisis
Dcnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Infos.ro, Ziarelive.ro, Infoziare.ro,
Portal-ro.com, Instiri.com, Discard.ro: CCIR vine cu soluții la criza forței
de muncă calificată
Economica.net, preluată de Chillpill.ro: Ambasada Austriei: firmele
austriece din România şi-ar dori ca în învăţământul dual să existe mai
multă practică decât şcoală
Oranoua.ro: Mihai Daraban: Suntem pe locul 27 din 28 la productivitate
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CCIR: Criza de

meseriaşi din România are o soluţie
Oranoua.ro: Ionuț Dumitru: Nu există reduceri de taxe autofinanțate.
Dacă am avea veniturile Bulgariei am avea surplus bugetar
Economica.net, preluată de Zetnews.ro, Infos.ro, Discard.ro, Chillpill.ro,
Feedler.ro, Newslist.ro, Stiri-financiare.com: Nawaf Salameh, Alexandrion
Group: Dacă vrem ca elevii să urmeze o şcoală, ei trebuie să ştie ce
salariu vor primi când vor avea 20 de ani

Psnews.ro: Virgil Popescu trage de mânecă Guvernul: Nu abandonaţi
domeniile strategice! Studiu de caz: Oltchim
MIHAI DARABAN
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Soluţii pentru
criza forţei de muncă din România. Ce spune Mihai Daraban
Cugetliber.ro, preluată de Indexconstanta.ro, Ziarelive.ro, ZIare-pe-net.ro,
Ziare-live.ro,

Constanta.press,

Ultimele-stiri.eu:

Mihai

Daraban

avertizează: "Învăţământul românesc şi economia reală sunt două linii
paralele!"
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Nimeni nu pleacă fără cadouri de Paşti de la târgul din
Mamaia
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Conferinţă antreprenorială despre modelul suedez, la
Camera de Comerţ
Capital.ro: Paul Butnariu: Sunt de acord că 2017 poate fi un an crâncen
pentru mediul de afaceri
CCI SUCEAVA
Svnews.ro: Târg Agro Expo și alte evenimente, în week-end, la Iulius Mall
Suceava
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Securitatea la incendii în vizorul mediului de afaceri din
Timiș

CCIRO ITALIA
Tvlitoral.ro: Încredere pentru investitori
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Raiul traderilor. Exporturile de produse agricole au ajuns la 3,75
mld. euro. Nouă traderi străini şi un singur antreprenor, în topul celor mai
mari exportatori de cereale din România
ENERGIE
Zf.ro: „Dumnezeu nu a terminat cu tine”: Cum l-a împins soţia pe şeful
Exxon să preia a doua cea mai râvnită poziţie din SUA, deşi nu o voia
Zf.ro: Doi membri din consiliul de administraţie al E.ON au demisionat
Zf.ro: Enel investeşte 329 mil. euro în România până la sfârşitul lui 2018
Zf.ro: Transgaz

modifică

valoarea dividendului

propus,

la 46,33

lei/acţiune, la un randament de 12,8%
Capital.ro: Sute de mii de români au trecut pe centrale termice
Bursa.ro: Gazprom şi Eni vor dezvolta împreună Coridorul Sudic de
Gaze, din Rusia spre Europa
Hotnews.ro: Efectele unei decizii ale Guvernului: Transgaz repartizeaza
actionarilor 90% din profitul de 594,5 milioane de lei
FISCALITATE
Agerpres.ro: Marin-Marius Florea, numit vicepreședinte al ANAF
Capital.ro: ANAF are de recuperat peste 18 miliarde de euro de la firme şi
persoane fizice

Bursa.ro: SURSE: "APLICAŢIA SIACF, PRECONDIŢIE A REALIZĂRII
RAMP, NEFUNCŢIONALĂ": Programul de modernizare al Administraţiei
Fiscale, în pericol
GUVERN
Zf.ro: Guvernul a aprobat memorandumul pentru pregătirea preşedinţiei
României la Consiliului UE
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor: Bugetele companiilor feroviare
prevăd creșteri salariale; informația să ajungă și la oameni
Capital.ro: Proiecte pentru protecţia mediului în valoare de 1 mld. lei cu
finanțare de la Guvern
Hotnews.ro: Primele proiecte evaluate la POCU 2014-2020: Consultanti
nemultumiti de proces, miza de sute de milioane de euro
Hotnews.ro: Guvernul vrea sa construiasca fabrici si uzine de stat si sa
le privatizeze. Cum va functiona fondul-mamut de dezvoltare si investitii
al Romaniei
Hotnews.ro: Melescanu s-a intalnit cu Tillerson la Washington, in marja
reuniunii Coalitiei anti-Daesh
INVESTIȚII
Zf.ro: Dobânzile negative la obligaţiuni au ajuns în Ungaria
Zf.ro: Peste 70 de creditori la Romcab. ASF îl amendează pe Zlotan
Prosszer cu 7.000 de lei pentru că nu a dat informaţii în legătură cu
schimbările din companie
Zf.ro: Topul asigurărilor de viaţă în 2016: NN şi BCR Asigurări de Viaţă
păstrează primele poziţii, iar BRD Asigurări de Viaţă urcă pe locul trei

Zf.ro: Artego Târgu-Jiu vrea să dea dividende cu un randament de 6% şi
să ia credite de 12 mil. lei
Zf.ro: Acţionarii Lidl şi Kaufland solicită un credit sindicalizat de 180 mil.
euro de la BERD pentru a finanţa extinderea în România, Bulgaria şi
Moldova
Zf.ro: Conpet Ploieşti propune dividende totale cu 17% randament.
Acţiunile urcă la un maxim istoric la bursă
Zf.ro: Sectoarele din business cu cea mai rapidă creştere: telecomul,
restaurantele, construcţiile, pariurile, fabricarea de automobile şi IT-ul
Zf.ro: Mecanica Ceahlău propune un dividend cu randament de 4%
Zf.ro: Nicoleta Schroeder, general manager al Uber România: Suntem a
doua piaţă din regiune, după Polonia, şi vrem să ajungem la un milion de
utilizatori în doi ani
Zf.ro: Bitdefender discută cu Vastint pentru închirierea a 10.000 mp de
birouri la Timpuri Noi Square
Zf.ro: Jucătorii din imobiliare: Piaţa de real-estate începe să se
„încălzească“, dar nu mai putem vorbi de o nouă „bulă imobiliară“
similară cu cea din 2007. Bucureştiul va deveni un jucător important
după 2018
Zf.ro: Cele mai bune investiţii de la începutul anului: indicele BET, WIG
20, aurul şi argintul
Zf.ro: Un nou proiect imobiliar pe Bulevardul Unirii din Bucureşti este
pus pe hârtie: planurile familiei Polec pentru un hotel şi un bloc pe un
teren de 4.000 mp

Zf.ro:

Compania
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Element

Development

investeşte circa 16 milioane euro în două proiecte de retail, la Bistriţa şi
Târgovişte
Zf.ro: Franklin Templeton solicită acţionarilor Fondului Proprietatea
aprobarea reducerii capitalului social subscris
Economica.net: Turcii sunt puşi pe investiţii in România: O nouă fabrică
Arctic va primi repede autorizaţie de construcţie. Vor 4.000 de angajaţi
Economica.net: Investiţiile în industrie ar putea să scadă cu 55% în
primul trimestru, raportat la trimestrul precedent
Economica.net: Un brand vechi românesc a renăscut: săpunul "Cheia"
costă azi 14 lire sterline
Economica.net: Se pregăteşte terenul pentru un mega proiect imobiliar
în Bucureşti
Economica.net: Directorul general Renault România despre o eventuală
Dacie electrică: Nu avem încă un proiect, dar depinde de clienţi
Agerpres.ro: Gabriel Sicoe (ACAROM): Estimăm înmatricularea a peste
500.000 de mașini second hand din import în acest an
Agerpres.ro: Ministrul francez de Finanțe nu exclude reducerea
participației deținute la Renault
Capital.ro: A rezolvat ecuația businessului
Hotnews.ro: 3 propuneri de reformare a invatamantului tehnic si
profesional privat
Startupcafe.ro: Startup-ul romanesc de facturare si gestiune Smart Bill a
depasit 1 milion de euro cifra de afaceri in 2016

Startupcafe.ro: Fondul de investitii de la Cluj, Risky Business, face prima
investitie: 70.000 de euro pentru o casa de marcat virtuala
Startupcafe.ro: Ce afaceri mai fac romanii la sate, cu fondurile UE de
pana la 200.000 de euro: De la pensiuni turistice pana la salon de
infrumusetare
Hotnews.ro: Uber Romania respinge categoric acuzatiile de evaziune
fiscala: Absolut toate cursele facute prin aplicatie sunt fiscalizate,
tranzactiile sunt digitale, pasagerii primesc o factura fiscala dupa fiecare
cursa
IT
Zf.ro: Microsoft: Un sfert din timpul angajaţilor e „risipit“ de volumul
prea mare de informaţii
Zf.ro: Conferinţa ZF HR Trends, 28 martie 2017: Cum va schimba
tehnologia natura muncii
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: CFR SA a ajuns la un acord cu sindicatele. Drepturile
esenţiale ale angajaţilor, păstrate până la semnarea Contractului Colectiv
de Muncă
Economica.net:

CFR

Călători:
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de

călători

circulă

fără

întreruperi, 45 de garnituri au întârzieri în urma protestului de miercuri
Capital.ro: BEI: Marea Britanie, notă de plată de 65 miliarde euro
Capital.ro: Proprietarii de clădiri îşi taxează mai mult chiriaşii după
majorarea salariului minim
Bursa.ro: Mai are România viitor ca stat unitar?

Hotnews.ro: Cat de solid e mitul cresterii importurilor alimentate de
consumului privat? Sa ne uitam la cifre, zic
Ziare.com: Marile minciuni de pe rafturi si din farfurii. Ce mancam de
fapt? "Primim ceea ce cerem" Interviu
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Câţi români mai au împrumuturi în franci elveţieni: În ultimii doi ani
s-au făcut peste 24.800 de conversii ale creditelor în franci şi circa 12.500
de restructurări
Zf.ro: Banca Transilvania a publicat ordinea de zi pentru AGA: dividende
cu randament de 2%, majorarea capitalului social cu 695 mil. lei şi
maximum 25 milioane de acţiuni răscumpărate
Zf.ro: Rata creditelor neperformante şi-a reluat creşterea în ianuarie şi a
urcat la 9,8%
Zf.ro: Ce se află în spatele cifrelor din bilanţul băncilor din România:
Raportul credite/depozite la lei este sub 70%, în timp ce la valută
depăşeşte 100%
Zf.ro: Acţiunile băncii ING, cu afaceri şi în România, scad cu până la 5%
după declanşarea investigaţiei pentru corupţie şi spălare de bani
Economica.net: Un fond din Abu Dhabi este principalul investitor al
UniCredit, după majorarea de capital
Capital.ro: Băncile trântesc uşa în nasul investitorilor imobiliari avizi
după credite
Bursa.ro:

ADRIAN

VASILESCU:

"Autoritatea

analizează expunerea băncilor pe titluri de stat"

Bancară

Europeană

Bursa.ro:

ANPC

A

CÂŞTIGAT

DEFINITIV

PROCESUL

COLECTIV

ÎMPOTRIVA ALPHA BANK. Alpha Bank, obligată de instanţă să modifice
toate contractele de credit cu garanţie reală mobiliară
Bursa.ro:

Germania

vrea

fuziunea

organismelor

europene

de

reglementare a băncilor şi asigurărilor
Hotnews.ro: Depozitele bancare in lei ale romanilor au urcat la 104,5
miliarde de lei.
TURISM
Capital.ro: Milioane de români se duc în Ungaria
Mediafax.ro: Dragoş Răducan, FPTR: Impozitul specific din turism şi
alimentaţie publică va aduce 50 de milioane de euro la buget, în primul
an

