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Ziarulprofit.ro, preluată de Feedler.ro: Pregatiri intense pentru AGRO
PITEŞTI
Lapasprinbrasov.ro:

Oportunitati

si

provocari

ale

antreprenorilor

brasoveni: Finantari, Marketing si noi piete
Iasi.inoras.ro: Expo Deco-Ambient
CCIA SIBIU
Sibiunews.net, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziare.com: VIITORUL, MAI
APROAPE: Dezbatere publică pe tema Strategiei Integrate de Dezvoltare
Urbană a Municipiului Sibiu 2023. Unde puteți consulta sinteza
obiectivelor și proiectelor propuse
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Diacaf.com, Timis24.ro,
Ultimele-stiri.eu, Feedler.ro: Invata cum sa fii eficient in era digitala, in
cadrul unui workshop organizat de CCIA Timis
Formula-as.ro: Germania nu ne lasă singuri
Economica.net: Proiect privind produsele ecologice: Fermierii, scăpaţi
de sancţiuni din partea APIA în cazul contaminării accidentale a solului
Capital.ro: Grindeanu anunţă 3,5 miliarde euro la Ministerul Agriculturii
Economica.net: Extremele facturii la energie: Bucureştenii consumă
curent mult şi ieftin, moldovenii puţin şi scump
Economica.net: Jumătate din conductele de transport al gazului sunt mai
vechi de 40 de ani, investiţiile sunt la 16% din necesar

Zf.ro: Daniela Lulache este propusă pentru încă patru luni la conducerea
Nuclearelectrica
Zf.ro: Ministerul Energiei vrea ca 20% din veniturile din 2017 ale
companiilor sale să meargă în investiţii
Zf.ro: O firmă de inginerie controlată de gigantul Eni a primit 25 mil. lei
de la acţionari
Bursa.ro: MINISTRUL MUNCII: "Impozitul pe gospodărie este un mod de
calcul nou, nu o taxă nouă"
Zf.ro: Londra, capitala financiară a Europei: Oraşul găzduieşte cele mai
multe dintre companiile cu creştere rapidă, depăşind Parisul, Milano şi
Berlinul, în ciuda dorinţei de a ieşi din UE
Zf.ro: Chiar dacă are venituri de aproximativ 3 miliarde de dolari în T4,
Uber continuă să fie compania cu cea mai puternică pierdere din istoria
Silicon Valley
Economica.net: După 10 ani de pierderi, piaţa asigurărilor din România a
intrat pe profit. Topul celor mai mari câştiguri din 2016
Capital.ro: Banca Transilvania, Fondul Proprietatea şi Transgaz ar putea
oferi cele mai mari dividende în 2017
Ziare.com: Locuintele s-ar putea scumpi cu 5-7%, anul acesta
Zf.ro: ANALIZĂ ZF: Cât de disproporţionată este dezvoltarea României.
Cei mai mari angajatori pe judeţe: producătorii auto în centru şi vest,
textiliştii şi statul în zonele sărace. În aproape o treime din judeţele
României cel mai mare angajator este statul, respectiv cei mai mulţi
salariaţi lucrează în învăţământ

Zf.ro: China Hongqiao, cel mai mare producător de aluminiu la nivel
mondial, este în pericol să explodeze, fiind acuzat de fraudă
Zf.ro: Harta exporturilor: în 30 de judeţe, cel mai mare exportator este şi
cel mai mare importator
Zf.ro: Producătorul Cafea Fortuna se îndreaptă spre afaceri de 38 de
milioane de euro
Zf.ro: Preluarea companiilor româneşti de către multinaţionale are efecte
negative pentru bursă: Albalact, compania cu o capitalizarea bursieră de
339 mil. lei, va fi retras de la bursă de Lactalis
Zf.ro: Fondul de investiţii Pinebridge, gata să vândă AKTA într-o
tranzacţie de peste 100 mil. euro
Zf.ro: Bursele lumii au trecut prin cea mai grea săptămână a anului, iar
alegerile din Franţa o transformă pe următoarea într-una decisivă pentru
istoria Europei
Zf.ro: O companie nemţească investeşte 300 de milioane de euro într-o
fabrică de seringi perfuzabile
Zf.ro: Centrele Winmarkt au ajuns la un grad de ocupare de 96,1% în
2016, cel mai ridicat nivel de până acum
Economica.net: Licitaţii la Drumuri de peste 880 de milioane de lei îşi
aşteaptă câştigătorii. Cea mai veche este în derulare de trei ani
Economica.net: Vânzările Volkswagen în China vor creşte cu cel puţin 45% anul acesta
Zf.ro: Ce a lăsat în urmă: Compania 2K Telecom, controlată de fratele lui
Sebastian Ghiţă, are datorii către furnizori de 74 mil. lei, dintre care peste
43 mil. lei doar către chinezii de la ZTE

Zf.ro: Ovidiu Diaconescu. Start-up-ul Cyber Alter Ego propune o soluţie
simplă de securitate cibernetică: un singur buton pentru protejarea
datelor personale pe internet
Zf.ro: Preşedintele ASF, Mişu Negriţoiu:Aducerea în discuţia publică a
„naţionalizării fondurilor de pensii” este înşelătoare
Zf.ro: Parlamentul intră în pâine, după Paşte, cu Legea salarizării şi
modificările la legile Justiţiei
Economica.net: Macron: Excedentul comercial masiv al Germaniei este
periculos pentru economia zonei euro
Economica.net: Salariul mediu al funcţionarilor din administraţia publică
a sărit de 1.120 de euro pe lună, dublu faţă de privat, din februarie
Agerpres.ro: China nu intervine asupra yuanului pentru a stimula
exporturile (Trezoreria SUA)
Capital.ro: Legea salarizării unitare, între teorie și practică
Capital.ro: Nu ne vindem țara, ci cumpărăm cu reforme banii străinilor
Bursa.ro: AFP: SUA, deschise la ideea unei participări financiare a FMI la
planul de sprijinire a Greciei
Bursa.ro: Sindicaliştii Hidrosind anunţă pichetarea sediului societăţii
"Hidroelectrica"
Zf.ro: Eurostat: românii stau la serviciu aproape 40 de ore pe săptămână,
cu o oră mai puţin decât vecinii bulgari
Zf.ro: În 2016, 62% din populaţia până în 64 de ani avea un loc de muncă,
cu 0,2 pp mai mult decât în 2015

Economica.net: Lagarde: Datoria Greciei trebuie să fie sustenabilă
pentru ca FMI să se alăture programului de asistenţă financiară
Economica.net: 1.800 lei salariu, cel mai mic salariu net la stat. Îl vor
primi angajaţii cu opt clase din instituţii publice finanţate din venituri
proprii
Economica.net: Salarizarea unitară: Majoritatea bugetarilor debutanţi şi
cu studii superioare vor câştiga aproape 2.800 lei net lunar
Bursa.ro: STUDIU EY: Peste 60% dintre bănci planifică să investească în
noi tehnologii
Zf.ro: Sumele refuzate la plată de bănci au scăzut cu 15% în februarie,
până la 414 milioane de lei
Zf.ro: BCR vrea să aloce şi profitul din 2016, de 886 mil. lei, pentru
acoperirea pierderii din 2014. Acţionarii rămân fără dividende pentru încă
un an
Zf.ro: Acţionarii BRD votează în această săptămână bugetul pe 2017 şi
nivelul dividendelor. Fondul Proprietatea şi NN Pensii au cerut creşterea
dividendelor cu 30%
Economica.net: Aproape 110.000 de români şi-au petrecut sărbătorile de
Paşti în hotelurile şi pensiunile din ţară
Mediafax.ro: Cea mai IEFTINĂ staţiune din Europa, învecinată României.
Cât costă cumpărăturile pentru o zi aici
Economica.net: Câţi români şi-au cumpărat vacanţe în ţări exotice
precum Republica Dominicană, Maldive, dar şi în Bhutan sau Pakistan
Agerpres.ro: FPTR: Românii au cheltuit de Paște peste șapte milioane de
euro

Capital.ro: Președintele ANAT vrea programul „Prima piscină”
Capital.ro: Minivacanța de 1 mai! Care sunt ofertele agenților de turism
Mediafax.ro: Ce capcane întind site-urile care oferă servicii turistice. La
ce trebuie să fie atenţi utilizatorii

