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CCIR
Unimedia.info, preluată de 25.md: Canada va recunoaște studiile
specialiștilor români
Timpromanesc.ro:

CETA

creează

cadrul

pentru

recunoașterea

calificărilor profesionale
Diez.md, preluată de Moldova24.net: Diplomele moldovenilor care au
absolvit în România vor fi recunoscute de Canada
Andrei244.wordpress.com: Canada va recunoaște studiile specialiștilor
români
Moldpres.md: Canada va recunoaște studiile specialiștilor români odată
cu noul acord economic și comercial CETA
Publika.md: VESTE BUNĂ pentru români! Canada va recunoaşte studiile
obţinute în România
Prime.md: Canada va recunoaşte studiile obţinute în România
Libertatea.ro, preluată de Ziarelive.ro: CETA aduce beneficii românilor
din Canada. Noul acord economic și comercial oferă acces la licitațiile
guvernamentale și recunoaște studiile specialiștilor
Infopinia.ro: VESTE EXCELENTĂ Canada va recunoaște studiile făcute în
România
CCI BRAȘOV

Bizbrasov.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Companiile din Brașov,
îndemnate să „adopte” o școală
Radiomures.ro: Camera de Comerț și Industrie Brașov se asigură că
agenții economici cunosc legislația din domeniul PSI
Monitorulexpres.ro: ”Educație cu profit în viitor”: Proiecte de Paşte
pentru două şcoli din mediul rural, susţinute de CCI
Monitorulexpres.ro: Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de activităţi
non-agricole în mediu rural
CCI SUCEAVA
Vivafm.ro: Workshop-ul „Ce legătură există între emoţiile angajaţilor şi
profitul companiei tale?”, la Camera de Comerț și Industrie Suceava
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro,
Timis24.ro:

CCIA

preluată
Timis

de

cauta

Stirilocale24.ro,
organizatii-gazda

Ultimele-stiri.eu,
pentru

‘pionieri’

internationali
Livetimisoara.ro: VINVEST 2017: o editie cu simfonia paharelor de vin
inchinate de vizitatori
ENERGIE
Bursa.ro: ÎN URMA SCĂDERII STOCURILOR GLOBALE, Preţul petrolului
a urcat aproape de maximul ultimei luni
FISCALITATE
Capital.ro: ANAF: Ce obligații fiscale trebuie îndeplinite până la 10 aprilie
GUVERN

Mediafax.ro: INTERVIU Primele 100 de zile de guvernare. Premierul
Grindeanu: Dacă nu facem ceva, devenim insulă în infrastructura
europeană/ Odată cu Brexitul, devenim a 6-a ţară ca populaţie
Ziare.com: Guvernul lasa autoritatile locale fara bani. Cine plateste
salariile majorate?
Ziare.com: Dupa Paste, Dragnea va prezenta datele economice ale
Romaniei in conferinta de presa
Zf.ro: Premierul Grindeanu: Putem vorbi de excedent bugetar în primele
trei luni
Agerpres.ro: Alexandru Petrescu: Programul "Start-Up Nation" a fost
gândit să aibă un impact real asupra omului de pe stradă
Economica.net: Tudorel Toader: Ministerul Justiţiei a avizat negativ
proiectul de lege privind modificarea conflictului de interese
Agerpres.ro: Alexandru Petrescu: Legea prevenției va determina o
îmbunătățire a nivelului de colectare la buget
Mediafax.ro: Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor: La nivelul SGG va exista
o unitate de achiziţii centralizate
Bursa.ro: MINISTERUL ECONOMIEI: Mihai Tudose s-a întâlnit cu
ROPEPCA
Agerpres.ro: Grindeanu a discutat cu ambasadorul Poloniei despre
relațiile bilaterale, fondurile europene și Brexit
Economica.net: Toader: Până în iunie voi propune o nouă lege a
răspunderii magistraţilor

Agerpres.ro: Premierul Grindeanu i-a cerut ministrului Transporturilor să
meargă vineri în Dâmbovița pentru discuții despre infrastructură
Bursa.ro: MINISTRUL MUNCII: "Sporurile vor fi plafonate la 30% în noua
lege a salarizării; vor scădea doar salariile bugetarilor de lux"
INVESTIȚII
Mediafax.ro: Antreprenorul anului 2016: De la afacerea începută în
baracă, la producţie mondială de farfurii.”Mergeam din uşă în uşă să îmi
vând produsele”
Zf.ro: Acordul de 43 de miliarde de dolari între ChemChina şi Syngenta,
aprobat de autorităţile americane
Zf.ro: Pilotul George Grigorescu este noul preşedinte al Asociaţiei
Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA)
Economica.net: România a exportat articole din lemn de peste un miliard
de euro, în 2016
Capital.ro: Magazinele Auchan în stațiile OMV Petrom
Zf.ro: Primul magazin al brandului Uterque, poziţionat pe segmentul
premium, a fost deschis în Băneasa Shopping City
Zf.ro: Deloitte: 2017 începe cu o corecţie pe piaţa locală de M&A, dar pe
ansamblul anului activitatea va fi probabil la fel de intensă ca în 2016
Zf.ro: EY Fraud Survey: 31% companiile româneşti consideră că mediul
de afaceri este afectat de corupţie
Zf.ro: Tranzacţie de 1,85 milioane euro în agribusiness. Traderul german
BayWa Agri a preluat două silozuri de la Cargill

Agerpres.ro: Marea Britanie: Vânzările de maşini noi au ajuns la un nivel
record în martie
Capital.ro: Decizie parțială în favoarea italienilor pentru autostrada
demolată, Sibiu Orăștie. Compania de Drumuri contestă hotărârea
Tribunalului de Arbitraj
Zf.ro: Uniunea Europeană aprobă acordul de 43 de miliarde de dolari
între ChemChina şi Syngenta
Economica.net: Alegerile prezidenţiale din Franţa provoacă îngrijorare
printre investitori - Saxo Bank
IT
Economica.net: IDC: 53% dintre directorii Departamentelor IT ai
companiilor de top din România implementează Transformarea Digitală
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: ASF a modificat procedura internă referitoare la
realizarea interviului pentru membrii din conducerile companiilor
Bursa.ro: IHS MARKIT: Economia zonei euro a accelerat sub estimările
iniţiale în martie, din cauza serviciilor
Economica.net: Se caută români în străinătate. Cele mai multe locuri de
muncă sunt disponibile în Germania şi Marea Britanie
Zf.ro: Parlamentul European a stabilit principalele linii de negociere
privind ieşirea Marii Britanii din UE. Cea mai proastă veste pentru
britanici: nu se va încheia vreun acord înainte să iasă din bloc
Capital.ro: Până la oficializarea Brexitului, Regatul Unit va trebui să
accepte în continuare cele patru libertăţi

Zf.ro: Criza care pluteşte fără să suspecteze nimic: În doi ani şi jumătate,
un gol de 60 de miliarde de euro ar putea paraliza comerţul mondial. ”Va
fi un haos absolut”
SISTEM BANCAR
Ziare.com: Fost secretar de stat: Companiile de stat au primit comanda
sa isi mute conturile de la Raiffeisen ca van Groningen a protestat
Zf.ro: Dragoş Popa, Citi România: Multinaţionalele s-au transformat în
bănci, iar băncile devin centre de servicii „Multinaţionalele au nevoie de
informatizare şi digitalizare, le putem ajuta să găsească soluţii eficiente
în gestionarea capitalului circulant la nivelul subsidiarelor“
Zf.ro: BNR menţine rata dobânzii-cheie la 1,75% pe an
Economica.net: Donald Trump promite să relaxeze reglementările
bancare din SUA
Hotnews.ro: Sectorul bancar va continua sa prezinte rezultate financiare
favorabile pe termen scurt, dar nu trebuie excluse surprize din sfera
fiscalitatii pe viitor (raport)
Zf.ro: Guvernatorul BNR despre evoluţia monedei naţionale în T1: Cred
că leul a fost excesiv de cuminte
Zf.ro: EximBank şi Agricover Credit prelungesc cu doi ani acordul de
împrumut
Economica.net: Isărescu: Vom reduce rata rezervelor minime în valută ori
de câte ori vom avea oportunitatea
TURISM

Economica.net: Dobre: Am promis că Legea turismului va fi gata la 1
iulie 2017
Economica.net: Jumătate din românii care merg în vacanţe în străinătate
la vară şi-au cumpărat deja pachetele turistice

