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CCIR
Stiripesurse.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Klaus Iohannis în dialog cu mediul de afaceri
Obiectiv.info: Preşedintele Iohannis participă marţi la o dezbatere cu reprezentanţi ai
mediului de afaceri
Radioiasi.ro, preluată de Ziarelive.ro, Feedler.ro: Agenda zilei de 25 aprilie 2017
Evz.ro, preluată de Stiri.discard.ro, News.ourner.ro: Iohannis, în dialog cu reprezentanții
mediului de afaceri
CCIR & CCIA ARGES
Curier.ro, preluată de Ziare.com: La Tîrgul Agro Piteşti organizat de CCIA Argeş, Marele
premiu, o macara cu braţ hidraulic
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: ACTIVITATEA CAMEREI DE COMERŢ,
INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ BRĂILA PE ANUL 2016 ŞI TRIMESTRUL I 2017. STRATEGIA
PENTRU 2017
CCI COVASNA
Stiri.covasnamedia.ro, preluată de Ziarelive.ro: Gastronomia tradiţională, tema Târgului de
turism de la Sfântu Gheorghe
CCI DÂMBOVIȚA
Gazetadambovitei.ro: Camera de Comerţ Dâmboviţa transmite condoleanţe familiei omului
de afaceri Niculae Ciupercă
CCIA TIMIȘ
Zvj.ro, preluată de Ziare.com: CEH se transformă în plasator de forţă de muncă pentru
judeţul Timiş
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro, preluată de Ziarelive.ro: Doar câteva județe sunt mai răsărite: Rupți de
economia șchioapă
CCIFER

Transilvaniabusiness.ro: Conferinta ”Orase durabile – expertiza franceza”, pentru o
dezvoltare durabila a oraselor
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Cvlpress.ro: Viaţa ar putea pulsa mai tare în Craiova
CCI ROMÂNO-NOVEGIANĂ
Ct100.ro: PRIMĂRIA CONSTANȚA, PARTENERIAT CU PRIMĂRIA OSLO ÎN DOMENIUL
CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE
AGRICULTURĂ
Bursa.ro: AGROSTAR: "Cerem ministrului Agriculturii analizarea posibilităţilor de scutire
de la plata impozitului pe norme de venit în cazul persoanelor fizice"
ENERGIE
Zf.ro: Circa 80.000 de locuitori din sudul Moldovei încă nu au curent electric. Electrica S.A
trece prin cea mai gravă criză din ultimii zece ani
Economica.net: Programul de închidere pentru minele Lupeni şi Lonea urmează să fie
prelungit până la finalul anului 2027
Economica.net: Petrom vrea să-şi vândă turbinele eoliene în acest an. Ar dori să
primească 100 de milioane de lei
FISCALITATE
Hotnews.ro: Impozitarea venitului global: Suntem pregatiti sa trecem la un sistem bazat pe
increderea dintre stat si contribuabil?
Ziare.com: Cum a ajuns Grindeanu sa se laude cu cresterile de incasari din TVA: Amana
rambursarile si pune firmele in dificultate
GUVERN
Zf.ro: Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu: De la 1 ianuarie 2018 absolut toate salariile
vor creşte cu 25%
Economica.net: Grindeanu despre autostrăzi: Ţinta în 2017 este de 90 de kilometri
Economica.net: Ministrul Muncii: Contribuţiile sociale scad de anul viitor la 35%. Netul
angajatului va creşte cu aproximativ 15%
Economica.net: Ministrul Transporturilor solicită monitorizarea video a şantierelor de
lucrări la autostrada Lugoj - Deva
Economica.net: Grindeanu: Joi am o întâlnire cu primele 20 de companii autohtone

Economica.net: Grindeanu despre impozitul pe gospodărie: E normal să ducă la discuţii.
Nu inventăm apa caldă, se aplică şi în alte ţări
Economica.net: Grindeanu: Îi monitorizez pe toţi miniştrii. Remanierile nu le facem la
televizor
Economica.net: Răzvan Cuc: Sunt profund nemulţumit de ce am găsit pe lotul 1 al
autostrăzii Sebeş – Turda
Economica.net: Ministrul Transporturilor: Vreau să văd constructori serioşi care lucrează,
nu care trag de timp căutând chichiţe prin care să solicite bani
Agerpres.ro: Jianu (MCSI): Ingerința politicului nu a făcut bine domeniului serviciilor
electronice digitale din România
Capital.ro: Olguţa Vasilescu: Nu am cerut procedură de urgenţă pentru legea salarizării
unitare
Bursa.ro: GRINDEANU, DESPRE DATELE EUROSTAT: "Nefăcând absolut nimic,
guvernarea tehnocrată a depăşit deficitul bugetar de 3%"
Hotnews.ro: Sorin Grindeanu: Am foarte multe discutii cu domnul Tudorel Toader in
aceasta perioada incercand sa inteleg ce doreste sa faca, dar neintervenind absolut deloc
INVESTIȚII
Zf.ro: Datoriile record în dolari s-ar putea întoarce împotriva economiilor emergente. Dacă
dolarul creşte, datoriile devin mai greu de rambursat
Zf.ro: Polonezii de la Kruk, care se ocupă cu recuperarea creditelor, au închiriat peste 10%
din Timpuri Noi Square
Zf.ro: Ferma Agroindaf Afumaţi, unul dintre furnizorii de lapte ai Danone, are un milion de
euro pentru modernizare
Zf.ro: O româncă cu 20 de ani de experienţă în cadrul Ursus are pe mână fabricile cu cele
mai mari vânzări de bere din România
Zf.ro: Piaţa de camere de supraveghere a sărit de 15 milioane de euro în 2016. Pe lângă
fabrici, depozite şi clădiri de birouri vedem un interes pentru soluţii de monitorizare video
şi din parte entităţilor guvernamentale
Zf.ro: Grecii de la Olympus atacă podiumul pe piaţa de 1 mld. euro a lactatelor
Zf.ro: După ce a fost preluat din insolvenţă de un investitor neamţ, producătorul de
vagoane Astra Rail din Arad a ajuns la 160 mil. euro
Zf.ro: Pieţele financiare răsuflă uşurate: Vive la France! Vive la bourse!

Zf.ro: România riscă să primească banii de la CE abia anul viitor, din cauza neacreditării
AM
Zf.ro: România nu a inaugurat niciun kilometru de autostradă în 2016, dar are 10.000 km
drumuri de pământ
Economica.net: Mii de locuinţe se construiesc în jurul Capitalei. Harta pe care trebuie să o
vadă primarul Firea
Capital.ro: Activele nete ale celor cinci SIF-uri a urcat cu 1% în martie
Capital.ro: John Oldham (Ford România): Căutăm oameni entuziaști care vor să crească
alături de noi
Bursa.ro: Profitul Bursei din Singapore a scăzut cu 7% în trimestrul întâi
Mediafax.ro: La Bursa Română de Mărfuri s-au tranzacţionat gaze în primul trimestru cât
dublul întregului an 2016
Mediafax.ro: Grupul PSA Peugeot Citroën, ANCHETAT în Franţa pentru încălcarea
normelor emisiilor POLUANTE la motoarele diesel
Ziare.com: Miliardele de euro din pixul lui Shhaideh: Fata nevazuta a PNDL apare intr-un
raport al Curtii de Conturi tinut 2 ani la secret
Zf.ro: Grupul Agricola Bacău a avut vânzări de 150 de milioane de lei în primul trimestru
Economica.net: Ro-Net: au fost finalizate lucrările în 300 de localităţi, până în prezent
Economica.net: Carlos Ghosn exclude o fuziune completă între Nissan şi Mitsubishi
IT
Zf.ro: Afacerile companiei IT Smart Distribution au ajuns la 125 milioane de lei în 2016,
plus 11%
Zf.ro: Cererea de soluţii software de business intelligence a dublat afacerile nemţilor de la
Plaut Consulting pe piaţa românească, până la 4 mil. euro
Zf.ro: Network One Distribution, cel mai mare distribuitor IT&C, şi-a crescut afacerile cu
7% în 2016, la 994 mil. lei, cu un profit net de 9,5 mil. lei
Agerpres.ro: Augustin Jianu: România trebuie să aibă un hub de servicii pentru zona
guvernamentală, cu specialiști remunerați pe o grilă specifică
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Singura speranţă pentru bugetul la limită pentru 2017: creşterea numărului de
salariaţi. România are astfel o „rezervă“ de venituri pe care le poate obţine prin reducerea
muncii la negru şi prin creşterea numărului de salariaţi cu forme legale

Zf.ro: Transportatorii organizează miercuri şi joi proteste în faţa Guvernului
Economica.net: 349.000 de români susţineau în 2016 că vor să muncească, dar nu caută
de lucru sau nu vor să meargă la muncă - INS
Economica.net: Legea salarizării: CSM discută punctul de vedere al Direcţiei legislaţie
referitor la proiectul de lege
Economica.net: Top predicţii apocaliptice despre concedieri în Marea Britanie după Brexit
Economica.net: Revoluţie în asigurări: băncile, agenţiile de turism şi dealerii auto vor
putea vinde poliţe de asigurare
Capital.ro: Proiect de hotărâre: Comercianţii şi instituţiile publice, OBLIGATE să accepte
plata cu cardul
Hotnews.ro: Doamna Ionescu si subocuparea
Mediafax.ro: Salariile primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de CJ,
MAJORATE cu 30%
Ziare.com: Am scapat de pericolul Frexit? Deutsche Bank avertizeaza ca nu Franta, ci Italia
e problema Europei
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Alegerile din Franţa ar putea opri mai repede programul de injecţii de lichiditate a
BCE
Zf.ro: După finalizarea fuziunii cu Carpatica, Patria Bank va avea o cotă de piaţă de circa
1% şi vrea să fie pe profit în 2017
Zf.ro: Cât de mult apelează patronii şi managerii la bănci. Creditele bancare reprezintă sub
10% din finanţările companiilor. Firmele preferă împrumuturi de la acţionari şi creditele
comerciale şi externe
Bursa.ro: VÂNZAREA BĂNCII ROMÂNEŞTI INTRĂ ÎN LINIE DREAPTĂ. Surse: Banca
Transilvania şi OTP Bank "se bat" pe Banca Românească
Bursa.ro: DUPĂ CE AU REFUZAT OFERTA DE CONVERSIE LANSATĂ DE BANCĂ:
Împrumutaţii în CHF, într-o nouă controversă cu Banca Transilvania
Bursa.ro: SERGIU MANEA ÎL ÎNLOCUIEŞTE PE STEVEN VAN GRONINGEN, LA
CONDUCEREA CPBR: Van Groningen crede că a contribuit la "dialogul social structurat"
TELECOM
Zf.ro: Consiliul de administraţie al Telekom România discută marţi despre planul de
reorganizare al grupului şi ar putea prezenta o nouă organigramă

Zf.ro: RCS&RDS: ANCOM ne-ar putea amenda cu până la 5% din cifra de afaceri din cauza
unui litigiu cu Telekom. ANCOM: Greşit, amenda ar putea fi de până la 30.000 de lei pe zi

