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CCIR
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Asociația Română pentru Smart City
și Mobilitate
Bursa.ro: Protocol de Colaborare ARSCM -IUA
CCIA ARAD
Livearad.ro: Camera de Comerț organizează Târgul Primăverii, la Expo
Arad
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Mesagerul.ro, preluată de Presaonline.com, Ziare-pe-net.ro, Feedler.ro,
Ziarelive.ro: Viitorii electricieni și-au arătat priceperea, în cadrul
„Săptămânii meseriilor”
CCI HUNEDOARA
Servuspress.ro: S-a deschis „Expo Casa și Grădina”, la Deva. Flori,
mobilier, dar și alte decorațiuni pentru pasionații de grădinărit
CCIA IALOMIȚA
Ceccarfm.ro: CECCAR Ialomița și Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură au semnat un protocol de colaborare
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: “Cafeaua cu finanțări”, 27 aprilie, la CCI Suceava
CCIA TIMIȘ

Banatulazi.ro, preluată de Timis24.ro: Camera de Comerț Industrie și
Agricultură Timiș sprijină competiția de idei
Banatulmeu.ro, preluată de Ziarelive.ro: CCIAT invită firmele timișene la o
misiune economică în Federația Rusă
CCI BRITANICO-ROMÂNĂ
Bursa.ro: DAN SCHWARTZ, RSM:"Companiile - să înţeleagă şi să
administreze măsurile împotriva transferului profiturilor"
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Fermierii şi-au primit subvenţiile aproape în totalitate: 2 miliarde de
euro, până la finalul lunii martie
ENERGIE
Zf.ro: Statul îl vrea pe Mihai Busuioc, secretarul general al Guvernului,
care în februarie a fost audiat la DNA în dosarul OUG 13, în board-ul OMV
Petrom. Pe listă este şi Radu Cojocaru, parlamentar ALDE
Zf.ro: Tranzacţie între germani. Linde Gaz preia două companii controlate
de grupul german Buse, cu afaceri de 17 mil. lei
Zf.ro: Greg Konieczny, managerul Fondului Proprietatea: Nu vă jucaţi cu
Hidroelectrica! Listaţi-o la bursă şi vom avea o atractivitate de 20 de ori
mai mare a pieţei de capital din România
Capital.ro: Ziua în care vom arde primele gaze naturale din Marea Neagră
GUVERN
Capital.ro: Sorin Grindeanu: Nu sunt primul, dar sper să fiu ultimul cu
care reprezentanții Renault discută despre infrastructură

Capital.ro: Premierul Grindeanu, prima vizită la uzina Ford din Craiova
Hotnews.ro: Tudorel Toader cere puterii si opozitiei "loialitate fata de
valorile

constitutionale",

dand

drept

contraexemplu

actiuni

ale

Guvernului Ponta
IMM
Startupcafe.ro: Start-up Nation: Au aparut calendarul de implementare si
noul punctaj pentru cei 200.000 RON pentru antreprenorii cu firme noi
INVESTIȚII
Zf.ro: Investitorii fără chip ai noilor proiecte rezidenţiale din Bucureşti.
„De ce vreţi să ştiţi cine este dezvoltatorul? Vreţi să cumpăraţi un
apartament sau să vă interesaţi despre cine investeşte?“
Zf.ro: Cum a ajuns Germania să însemne o cincime din comerţul
internaţional al României
Zf.ro: Conted Dorohoi a aprobat distribuţia de dividende cu randament
de 2,5% din profitul pe 2016
Zf.ro: Producătorul de ambalaje Ecopack Ghimbav şi-a bugetat afaceri de
120 milioane de lei
Zf.ro: Administratorul judiciar al procesatorului de carne Integra vinde
două terenuri de 5.000 mp ale companiei
Zf.ro: Mega Image deschide primul magazin din Cluj în proiectul Platinia.
„Vom continua cu alte magazine“
Zf.ro: Producătorul de sticksuri Croco va ajunge la afaceri de 35 mil.
euro. "Ne vom concentra în continuare atât pe piaţa externă, cât şi
internă şi pe găsirea de noi clienţi."

Zf.ro: Arsis, cel mai mare retailer GSM independent, a trecut de 32 mil.
euro
Zf.ro:

Jumătate

dintre

candidaţii

juniori

sau

debutanţi

care

se

programează la interviu nu se prezintă apoi la selecţie
Zf.ro: Business-ul din spatele brandului "Ţara mea" deţinut de Kaufland.
O Cooperativă cu sute de membri şi afaceri de 1 milion de euro pe lună
Economica.net: Preţurile petrolului şi al aurului au crescut după atacul
aerian al SUA în Siria
Economica.net: Metroul din Drumul Taberei: Luna viitoare ar putea fi
scoase cârtiţele, după care vor fi montate şinele
Economica.net: Cui a vândut deputatul Remus Borza 45% din Euro Insol,
firma care a administrat Hidroelectrica
Agerpres.ro: BVB: 15 mai ar putea deveni Ziua Națională a Investițiilor;
România, ultimul loc în UE în ceea ce privește educația financiară
Capital.ro: Corporaţiile cu sedii de sticlă şi oţel au angajat 80.000 de
români în cinci ani. Acum au o mare provocare
Bursa.ro: Acţionarul majoritar al "Romcab" a intrat în insolvenţă
Bursa.ro: Brexit: Proprietarul aeroportului Heathrow din Londra opreşte
investiţiile viitoare
Bursa.ro: CFR SA: "Aducerea infrastructurii feroviare la nivel european condiţionată de dezvoltarea întregii economii"
Mediafax.ro: O fabrică de corpuri de iluminat din China creează 600 de
locuri de muncă în Brăila

Economica.net: Scăderi pe majoritatea burselor mondiale, din cauza
îngrijorărilor privind evoluţia conflictului din Siria
Bursa.ro: Immofinanz reprezintă 21,1% în ţara noastră, din portofoliul
total al companiei
IT
Economica.net: Samsung Electronics estimează câştiguri trimestriale
record, în urma succesului înregistrat de modelul premium Galaxy S7
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Salariul mediu net a ajuns în februarie la 2.236 lei, cu aproape 15%
mai mult decât în perioada similară din 2016
Zf.ro: Media veniturilor lunare era în ultimul trimestru de anul trecut de
1168 lei de persoană, iar cheltuielile ajung la 87%
Economica.net: Gospodăriile din România au obţinut venituri de 3.085
lei/lună în ultimul trimestru din 2016
Economica.net: INS a revizuit în sus creşterea economică a ultimului
trimestru din 2016, păstrând 4,8% pentru întreg anul
Economica.net: Peste 28.470 de locuri de muncă vor fi oferite vineri la
Bursa generală a locurilor de muncă
Economica.net: Olguţa Vasilescu a prezentat Legea salarizării. Salariile
poliţiştilor şi militarilor cresc de la 1 iulie, ale medicilor din 2018
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cristina Cornaci, Avestis, recuperator de bunuri de la debitori: 80%
dintre situaţiile care ajung la noi se rezolvă pe cale amiabilă. Au fost

totuşi cazuri în care debitorii au folosit bunuri fără să plătească timp de
şase ani
Zf.ro: Ministrul german de finanţe se pronunţă împotriva unei bănci
„rele“ europene
Zf.ro: Elena Ungureanu, VISA: Creşterea de 18% a numerarului în
circulaţie este îngrijorătoare
Zf.ro: Cele mai importante bănci centrale păşesc în direcţii opuse:
dobânzile la dolar cresc, dar la euro şansele sunt mai reduse
Zf.ro: Raport: marile bănci se uită cu ochi lacomi la start-up-urile fintech.
Dacă la început au luat în râs promisiunea acestora de a le reinventa
businessul, acum acestea vor să le cumpere
Zf.ro: O nouă tendinţă în banking? După Raiffeisen, şi ING elimină
comisionul la retragerile de numerar de la orice bancomat pentru clienţii
cu cont de salariu
Economica.net: Numărul românilor cu restanţe la bănci a scăzut cu peste
5.000 în februarie, până sub 644.000
Bursa.ro: "Procesele bancare pe clauze abuzive vor rămâne de
actualitate"
TELECOM
Zf.ro: Grecia caută un consultant financiar pentru vânzarea a 5% din
grupul OTE, acţionarul majoritar al Telekom România
Zf.ro: Patru companii româneşti de tehnologie vor primi finanţări de
50.000 euro de la Comisia Europeană

Zf.ro: Americanii de la 3Pillar Global continuă investiţiile pe plan local şi
deschid al treilea centru în Iaşi. România este cel mai mare centru ca
mărime pentru furnizorul de servicii IT

