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CCIR
Digi24.ro, preluată de Discard.ro: 24 de minute | Despre mediul
concurențial în afaceri, cu Nawaf Salameh
Jurnalgiugiuvean.ro, preluată de Giurgiuonline.com, Stirilocale24.ro:”Top
Tehnology” este șansa tinerilor giurgiuveni de a învăța probabil cea mai
căutată meserie, într-o Companie de top!
Comunicate.wall-street.ro: LAM EVENTS iti organizeaza evenimentul pe
care ti-l doresti in BIG BALLROOM, singura locatie de 5 stele din sudul
Bucurestiului
ROMEXPO
Travelmix.ro:

ROMEXPO:

Maraton

expozițional

de

construcții,

ambientări, amenajări peisagistice și instalații
Prwave.ro: Maraton expozițional de construcții, ambientări, amenajări
peisagistice și instalații
CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro: Formarea profesională a adulților, în pericol
Lapasprinbrasov.ro: Expoziții de artă la Târgul Internațional de Carte și
Muzică – Libris Brașov
CCINA CONSTANȚA
Ctnews.ro: Târgul Imobiliar Constanța debutează pe 5 mai
Urban-constanta.blogspot.ro:
Imobiliar

Constanta

se

pregateste

de

Targul

CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Sorin Moisa: O autostradă ar deschide zona Moldovei
spre Occident
CCI SUCEAVA
Vivafm.ro: S-A DESCHIS AGRO EXPO BUCOVINA 2017
Monitorulsv.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Cel mai mare târg agricol din
Nord-Estul României a ajuns la cea de a XV-a ediţie
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Timis24.ro, Feedler.ro:
Vreti sa aflati totul despre preturile de transfer? Invatati in cadrul unui
nou seminar la CCIA Timis
Gazetadinvest.ro, preluată de Ziarelive.ro: Vrei să fii bucătar? CCIAT
lansează un nou curs
CCIA VASLUI
Digi24.ro: Țara cu două viteze. Diferenţe în interior mai mari decât cele
dintre România şi Occident
AMCHAM
Agerpres.ro, preluată de Capital.ro, Banknews.ro, Infolegal.ro: Jaak
Mikkel, director general al Coca-Cola HBC Romania, este noul președinte
al AmCham
Paginadebanci.ro: Jaak Mikkel, noul președinte al AmCham România
Digi24.ro: Jaak Mikkel de la Coca Cola, numit reprezentant al firmelor
americane din România

Cronicaromana.net: NOU PREȘEDINTE AL CAMEREI DE COMERȚ
AMERICANE ÎN ROMÂNIA
Ordineazilei.ro: AmCham are un nou presedinte. Functia a fost preluata
de Jaak Mikkel, general manager Coca-Cola HBC Romania
Revista-piata.ro: Jaak Mikkel, General Manager Coca-Cola HBC România,
este noul Preşedinte al AmCham România
Comunic.ro: Jaak Mikkel, director general al Coca-Cola HBC România,
este noul președinte al AmCham
Cursdeguvernare.ro: Jaak Mikkel, director general Coca-Cola HBC
Romania, este noul președinte al AmCham
Bugetul.ro: Camera de Comerț Americană are o nouă conducere!
Managerul cărei mari companii a preluat lidershipul?
Amosnews.ro: Jaak Mikkel este noul președinte al Camerei de Comerț
Americane în România
CCIRO ITALIA
Monitoruldegalati.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro:

Oportunităţile

Galaţiului, prezentate la Forumul Economic România-Italia de Cristian
Dima
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Analiză ZF: Top 10 cei mai mari traderi de cereale şi plante
oleaginoase din 2016. Mihai Anghel, proprietarul Cerealcom Dolj, este
singurul exportator român din clasament
ENERGIE

Zf.ro: Cea mai mare companie din sectorul nuclear european priveşte
către Asia
Zf.ro: Preţul barilului de petrol scade la minimele din noiembrie 2016.
Acţiunile OMV Petrom, nicio reacţie
Zf.ro: Transgaz modifică noaptea propunerea de dividende şi îi umple
puşculiţa statului cu alte 140 de milioane de lei
Zf.ro: Nuclearelectrica distribuie dividende cu un randament de 5,28%
Zf.ro: Gură neaşteptată de oxigen pentru guvernul Grindeanu: 400 mil. €
la buget
Economica.net:

Contorizarea

inteligentă

a

energiei,

o

afacere

românească. Enel: "Toate contoarele pe care le vom monta sunt
româneşti"
Economica.net: OMV Petrom alocă pentru dividende 850 milioane lei,
adică 82% din profitul net din 2016
Bursa.ro:

GEORGIOS

STASSIS,

COUNTRY

MANAGER

ENEL

ÎN

ROMÂNIA: "2017 este un an crucial pentru industria regenerabilelor"
FISCALITATE
Capital.ro: "Gândită pentru ei", măsura reducerii TVA la 0% nu este
privită cu ochi buni de dezvoltatorii de locuinţe
GUVERN
Zf.ro: Daniel Constantin, ministrul Mediului: Prin Rabla Plus finanţăm
1000 de maşini electrice, fiecare beneficiar primind 10.000 euro
Hotnews.ro: Ce protocoale de colaborare vrea Rusia cu Romania si in ce
stadiu sunt. MAE: Analiza de oportunitate

INVESTIȚII
Zf.ro: VIG a revenit pe profit în 2016. Câştigul din România a ajuns la 3,5
mil. euro, după pierderi de 46 mil. euro în 2015
Zf.ro: Veniturile grupului de companii Electroprecizia au crescut anul
trecut cu 28%, la 156 mil. Lei
Zf.ro: Subway a ajuns la şapte restaurante deschise pe lângă benzinăriile
Petrom, cel mai recent la Focşani
Zf.ro: Avicola Slobozia anulează convocarea acţionarilor pentru delistare,
dar ordinea de zi rămane valabilă
Zf.ro: Bucur Obor a aprobat dividende totale de 25,5 milioane lei
Zf.ro: Trei antreprenori au ajuns la afaceri de 10 mil. lei cu o fabrică de
fursecuri şi prăjituri
Zf.ro: Constantin Căpraru, managing partner la 24Real: Avem câte o
cerere pe zi pentru spaţii de restaurante. Unii proprietari caută să plece
din centrul vechi
Zf.ro: Numărul de salariaţi al Electrolux a înregistrat prima creştere de
după 2008
Zf.ro: CE a aprobat fazarea proiectului pentru modernizarea structurii de
apă din Caraş-Severin
Zf.ro: Teraplast propune un dividend de 0,016 lei/acţiune şi majorarea
capitalului social cu 29 milioane lei
Zf.ro: Continental a numit un nou director la fabrica de componente
electronice din Timişoara
Economica.net: Volkswagen revine cu succes pe pieţele de obligaţiuni

Economica.net: Metrorex ar putea trece în subordinea Primăriei Capitalei
Economica.net: Florin Furdui, Portland Trust: Brexitul va aduce noi firme
în România. Este un element pozitiv pentru piaţa noastră
Economica.net: Daimler a inaugurat o nouă investiţie de 36 milioane
euro, la Cugir
Agerpres.ro: ONRC: 12.792 firme au fost radiate în primele două luni din
2017, în scădere cu 50,8%
Capital.ro: Bursa de la București a închis mixt şedinţa de joi. Indicele
BET a scăzut cu 0,1%
Capital.ro: Seat a revenit pe profit în 2016
Capital.ro: Cosmetice cu profit frumos
Capital.ro: Cât te costă să-ți faci magazin online și ce trebuie să știi ca
să-l lansezi
Bursa.ro: Andreea Paul prevesteşte moartea Oltchim
Bursa.ro: SIF Transilvania vrea să modernizeze Restaurantul Panoramic
de pe muntele Tâmpa
Hotnews.ro: Liviu Dragnea anunta ca legea privind achizitiile strategice
este "aproape finalizata": Vor fi proceduri simplificate pentru cateva
domenii strategice, marea infrastructura, energie si achizitiile militare
Mediafax.ro: Investiţie de 70.000 de euro în Cluj, pentru o casa de marcat
virtuală
Economica.net: Înfiinţarea a zece companii municipale, pe ordinea de zi
a următoarei şedinţe a CGMB

IT
Zf.ro: Sute de elevi participă la cea mai amplă competiţie de robotică din
România
Zf.ro: Daniel Lar, Yonder: E frustrant să producem soft pentru
administraţia publică olandeză, dar nu şi pentru cea din România
Agerpres.ro: Apple va începe să producă telefoane iPhone în India în
următoarele două luni
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: OPINIE SORIN PÂSLARU - REDACTOR-ŞEF AL ZF: Studiu BNR:
Autorităţile ar trebui să ofere acelaşi tratament firmelor cu capital
majoritar autohton comparativ cu cel aplicat firmelor străine
Zf.ro: România importă de 3 ori mai multă carne faţă de cât exportă, iar
din cauza Brexitului riscă să îşi strice relaţiile comerciale cu principalul
partener de export
Zf.ro: CFA România: Încrederea analiştilor financiari a crescut uşor în
februarie 2017
Economica.net: Juncker: Brexitul ar putea costa Marea Britanie
aproximativ 50 de miliarde de lire sterline
Economica.net: Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici ameninţă cu
proteste spontane
Economica.net: Noi solicitări la legea RCA: Altfel de tarife de referinţă,
fără contracte pe o lună şi condiţii pentru închirieri de maşini

Agerpres.ro: Administrația CFR Călători și federațiile sindicale feroviare
au semnat un Acord de prelungire a contractului colectiv de muncă;
drepturile salariaților, menținute
Capital.ro: Studiu: Trei angajaţi din cinci consideră stresante evaluările
anuale
Bursa.ro: Viitorul UE - Ce trebuie să facă România
Bursa.ro: FGA va iniţia plăţile către creditorii de asigurări ai societăţii
Carpatica Asig S.A.
Agerpres.ro: Activitatea economică în zona euro, la cel mai ridicat nivel
din aprilie 2011
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Românii s-au îndepărtat de creditele în valută şi preferă tot mai
mult împrumuturile în lei. Ponderea creditelor în valută şi lei s-a inversat
în opt ani: cele în moneda naţională au ajuns la 57% din total
Zf.ro: Băncile îşi reduc departamentele de conformitate în urma
restângerii amenzilor
Zf.ro: Noul şef al Raiffeisen International de la Viena a câştigat anul
trecut 1,7 mil. euro
Zf.ro: Realizările organismului de supraveghere a sectorului bancar al
zonei euro sunt puse la îndoială
Zf.ro: Banca Transilvania oferă acţionarilor randament de 21% din
dividende şi acţiuni gratuite

Zf.ro: Ritmul anual de creştere a creditării totale, doar 2,1% în februarie:
Creşterea împrumuturilor în lei cu aproape 14% a ajutat creditarea totală
să rămână pe plus. Creditele în valută scad cu 10%
Economica.net: APS achiziţionează un portofoliu de credite ipotecare
neperformante în Ungaria cu o valoare nominală de 138,9 milioane de
euro
Economica.net: Citigroup renunţă la trei din cele patru filiale din Londra
Capital.ro: Grecia, forţată să majoreze finanţarea de urgenţă acordată
băncilor, din cauza retragerilor masive din depozite
Bursa.ro: ÎNCEPÂND DE ASTĂZI, Piperea: "Contractele de credit nu mai
sunt titluri executorii"
Bursa.ro: Nouy, BCE: "Sunt prea multe bănci în zona euro"
Mediafax.ro: BNR: Creditul guvernamental a crescut de trei ori mai rapid
decît cel privat în ultimele 12 luni
Economica.net: Moody's a revizuit în creştere ratingurile subsidiarei din
România a Raiffeisen Bank International
TELECOM
Zf.ro: Cătălin Marinescu, puternicul preşedinte al ANCOM, instituţia care
reglementează piaţa telecom, şi-a dat demisia
Zf.ro: Fostul preşedinte al ANCOM va prezenta luni bilanţul celor opt ani
la conducerea instituţiei
TURISM
Zf.ro: Începem să importăm forţă de muncă. Hotelul Teleferic din Poiana
Braşov a angajat 22 de filipinezi. Sectorul hotelier, cu cele mai mici

salarii din economie, se îndreaptă spre modelul occidental: cameriste şi
chelneri din Filipine sau Nepal
Economica.net: Aeroporturile importante din România se apropie de
limita de trafic şi au nevoie urgentă de investiţii masive în extindere
Economica.net: Industriaşul Valer Blidar vrea ca noul tren Transcarpatic
să circule de la Viena până la Constanţa

