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CCIR
Ziarulromanesc.net: Președintele Iohannis visează frumos: „Românii
se vor întoarce în țară când va exista meritocrație”
Oranoua.ro: Klaus Iohannis: Capcana de a veni cu politici pe termen
scurt trebuie evitată
MIHAI DARABAN
Oranoua.ro: Mihai Daraban (CCIR): Există riscul ca sistemul privat să
nu mai poată susţine administraţia publică (articol apărut pe Capital.ro
în 26 aprilie)
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro, preluată de Stirimuntenia.net, Stirilocale24.ro, Ziarepe-net.ro, Ziare.com: „Târgul Agro Piteşti ar putea deveni târg
internaţional”
CCI BRAȘOV
Radiomures.ro: Gala Premiilor Excelenței în Afaceri la Brașov
Mytex.ro, preluată de Ziare.com: Curs pentru serviciile voluntare
pentru situaţii de urgenţă, la CCI Braşov
Lapasprinbrasov.ro: Finanțări nerambursabile pentru investiţii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural prin PNDR 2014 – 2020
Newsbv.ro: Ne tot lăudăm că Brașov e Smart City…
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Stirilocale.info.ro, Stirionline24.ro,
Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro, Feedler.ro, Ultimele-stiri.eu: Învaţă cum să
ţii contabilitatea unei afaceri, la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

CCI PRAHOVA
Vptv.ro: Gogulescu, ambasador onorific
Politics.md: Ministrul Economiei, Octavian Calmîc, întreprinde o vizită
de lucru în România
Stiriactuale.ro: Ploieşti: Începe Fabricat în Moldova, cel mai amplu
eveniment de promovare a produselor basarabene
Ph-online.ro, preluată de Ziare.com, Ziarelive.ro, Stirilocale24.ro,
Feedler.ro: Eveniment de AMPLOARE, în Prahova! Zeci de companii
din Republica Moldova vor fi prezente la Ploieşti
CCI SUCEAVA
Radioimpactfm.ro: „Cafeaua cu finanțări” la CCI Suceava
CCIA TIMIȘ
Tentv.ro: INVESTITORI DIN SLOVENIA ÎN JUDEŢUL TIMIŞ
Gorjeanul.ro: Disponibilizații din CE Oltenia, relocați la Timișoara de
Mitropolitul Banatului
AMCHAM
Newsbv.ro, preluată de Ziarelive.ro: Ne tot lăudăm că Brașov e Smart
City…
Stiripesurse.ro, preluată de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro:
Investitorii americani, ÎNGRIJORAȚI de noul sistem de impozitare.
Apel la Guvernul Grindeanu
Domnuleprimar.ro: Primarul George Scripcaru a participat la masa
rotunda cu tema "Oras inteligent - BRASOV 2020“
CCI ROMÂNO-OLANDEZĂ
Transilvaniabusiness.ro: Cluj-Napoca va fi gazda celui mai important
eveniment despre inovația urbană

AGRICULTURĂ
Economica.net: Ministerul Agriculturii a dat 6.200 de euro pentru a
constata că legumele şi fructele de import sunt bune de consumat
Economica.net: AFIR deschide sesiuni de primire a proiectelor
finanţate prin PNDR-2020, cu o alocare totală de 680,8 milioane euro
ENERGIE
Zf.ro: OMV Petrom a închis centrala de la Brazi din cauza unei
defecţiuni tehnice
Zf.ro: Soluţia rusească la supraoferta de pe piaţa gazelor naturale
Economica.net: Romgaz nu s-a înţeles cu partenerii din perimetrele
din Polonia pentru retragerea din această ţară
Zf.ro: Liviu Nistoran, fostul preşedinte al ANCOM şi proprietarul
Televoice (Evolio), este noul preşedinte al Consiliului de supraveghere
de la Hidroelectrica. “Vom debloca procesul de listare. În 4 luni vom
face mai mult ca în 4 ani”
FISCALITATE
Zf.ro: Mediul de business se ridică împotriva „revoluţiei fiscale“
anunţate de guvern: Nimeni nu ne-a consultat, sub masca „impozitului
pe gospodărie“ se ascunde impozitul progresiv
Economica.net: Angajaţii de la privat s-ar putea trezi cu salarii mai
mici, dacă executivul nu va obliga companiile, prin lege, să majoreze
veniturile
Hotnews.ro: Noua procedura de depunere a declaratiei la fondul de
mediu. Aceasta se depune si in perioada cand nu se datoreaza vreo
suma
GUVERN
Economica.net: Cuc: Am pus constructorul de pe lotul 1 Sebeş-Turda
să îşi asume termenul de finalizare în scris. Dacă nu, îi reziliez
contractul

Economica.net: Ministrul Muncii: Marile companii trebuie să înţeleagă
că românii nu sunt sclavii nimănui şi că trebuie să muncească şi ei pe
salarii decente
Agerpres.ro: Cuc: Am cerut o listă cu toate companiile care fac
contestații de dragul de a le face, să o arătăm românilor
Agerpres.ro: Răzvan Cuc: Proiectele de infrastructură ce vor fi lansate
în licitații cumulează în jur de 5 miliarde de euro
Capital.ro: Oficiali MT: Nu avem competenţe să intervenim sau să
sancţionăm activitatea UBER
Economica.net: Cuc: Ne-am trezit cu diverse situri Natura 2000 pe
tronsoane de autostrăzi. CNAIR nu a fost consultată, costurile cresc
exponenţial
INVESTIȚII
Zf.ro: Studiu al CITR Group. Jumătate din companiile de impact din
economie întâmpină dificultăţi financiare. „Nu au bani şi au datorii mai
mari decât pot să ducă“
Zf.ro: Conferinţa „Cum pot antreprenorii români să iasă cu businessul
peste graniţă“: „Companiile româneşti trebuie să crească întâi local,
apoi vine punctul în care decid: rămân în lac sau mă duc în mare. S-ar
putea ca la un moment dat peştii din lac să nu ajungă pentru toţi“
Zf.ro: Acţionarii Conpet Ploieşti nu aprobă distribuirea sub formă de
dividende a 80 milioane lei din rezerve
Zf.ro: Acţionarii Oil Terminal au aprobat distribuirea unor dividende cu
randament de 12,5%
Zf.ro: Înainte să intre pe mâinile japonezilor, producătorul berii Ursus
a investit 7 mil. euro în fabrici anul trecut în 2016
Zf.ro: Feliciu Paraschiv, unul dintre cei mai puternici antreprenori din
comerţul alimentar, cu 10 magazine în Vrancea: „Anul trecut am
deschis trei magazine şi ne-am majorat businessul cu peste 10%“

Zf.ro: Producătorul magiunului de prune de Topoloveni face 15% din
business la export
Zf.ro: Bucur estimează un profit de 0,25 milioane lei în 2017
Zf.ro: Gigantul Coca-Cola elimină 1.200 locuri de muncă într-un
program extins de reducere a costurilor
Zf.ro: Acţionarii Prodlacta sunt de acord cu majorarea capitalului
social cu 9,1 milioane de lei
Zf.ro: Importatorul ciocolatei Kinder şi-a majorat vânzările cu 26%.
Ferrero România face 85 milioane de euro cu 50 de angajaţi
Zf.ro: Supremia Grup din Alba a avut un profit de 11 mil. lei înainte de
a fi vândută către grupul francez Solina
Zf.ro: Jucătorii din comerţul modern angajează 5.000 de oameni noi în
2017. Expansiunea alertă i-a transformat pe retaileri în unii dintre cei
mai mari angajatori din economie
Zf.ro: Bog’art a construit în ultimii patru ani peste un milion de metri
pătraţi de birouri, spaţii logistice, de retail şi locuinţe
Zf.ro: Alexandru Reff preia poziţia de conducere a Deloitte România de
la 1 iunie
Economica.net: Skanska face prima clădire din România cu pistă de
alergare pe acoperiș
Economica.net: Volkswagen-Audi şi Enercon, interesate să demareze
afaceri sau să dezvolte parteneriate în România
Economica.net: Rata de supravieţuire a unei afaceri în România este
de 52,7%
Agerpres.ro: Anghel (BVB): Dacă vom avea educație financiară mai
multă, cu toții vom trăi mai bine
Capital.ro: LCS Imobiliar, creştere de 500% pe AeRO. Bursa a închis
mixt

Capital.ro: Frank Timiş a încasat peste 150 mil. euro de la British
Petroleum pentru o participaţie din Senegal
Capital.ro: Volkswagen testează interesul unui potențial partener
pentru marca Ducati
Bursa.ro: ILAN LAUFER, MMACA: "Nu vom mai plăti decât taxele care
pot fi achitate online"
Bursa.ro: LUCIAN BODE, PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU
TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ DIN CAMERA DEPUTAŢILOR:
"Numeroase elemente ale infrastructurii critice a statului se află în
proprietate privată"
Bursa.ro: FLORIN JIANU, CNIPMMR: "În primele patru funcţii din stat
nu este nici o femeie"
Bursa.ro: ALEXANDRA MARCU, PROJECTS DEVELOPMENT
CONSULTANTS "Toate cerinţele unei măsuri de finanţare trebuie
respectate"
Bursa.ro: ANDREEA PAUL, INACO: "Costul unui loc de muncă nou
creat prin programul Start-up Nation - circa 25 de mii de euro"
Bursa.ro: ANCA VLAD, PIAROM: "Deciziile femeilor antreprenor se
bazează atât pe intuiţie, cât şi pe raţiune"
Bursa.ro: CRISTINA CHIRIAC, PREŞEDINTE ANAA: "Stimularea
antreprenoriatului - singura soluţie pentru o economie sănătoasă"
Bursa.ro: DANTE STEIN, ANTREPRENOR: „Suntem pe cale să intrăm
în epoca de aur a antreprenoriatului feminin"
Ziare.com: Bloomberg: Alegerile din Franta au transformat euro din
cea mai riscanta moneda din lume in preferata tuturor
Zf.ro: Avocaţii de la Schoenherr au asistat fondul RC2 în vânzarea Top
Factoring, tranzacţie de 25 mil.euro

Zf.ro: Conferinţă ZF Retail 2017: Valer Hancaş, Manager Corporate
Affairs şi Comunicare, Kaufland România:„Ne propunem să fim ceva
mai alerţi ca în anii anteriori. Deja am deschis şase magazine în 2017”
Zf.ro: CONFERINŢĂ ZF RETAIL 2017: Andreea Mihai, directorul de
marketing al Carrefour Romania: „Comerţul modern în ţările vestice
este undeva pe la 90%, în Romania la nivelul lunii februarei era la
60%”
Capital.ro: Marea Britanie redevine a treia cea mai atractivă destinaţie
pentru tranzacţii
IT
Zf.ro: Mihai Manole, Tema Energy: Cererea pentru data centere creşte
puternic în România odată cu adopţia tehnologiilor cloud
Zf.ro: Orădenii de la Qubiz au avut afaceri de aproape 1 mil. euro în T1
şi vor peste 5 mil. euro în 2017
Zf.ro: Afacerile studioului de jocuri King au scăzut cu 68%, iar
numărul de oameni cu 44
Zf.ro: Grecii de la SoftOne vor investi 500.000 euro într-un sediu în
Cipru, coordonat din România
Economica.net: Samsung, cel mai mare profit trimestrial din ultimii
trei ani
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Care sunt cele mai noi decizii ale ASF privind cadrul de
funcţionare a pieţelor financiare nebancare
Zf.ro: Dan Gătăianţu, directorul financiar al Asirom: După încheierea
perioadei de plafonare a tarifelor RCA, preţurile ar putea creşte pe
anumite subsegmente
Zf.ro: Cum a ajuns deficitul în 2016 la 3% din PIB, cu aproape 5 mld. lei
peste ceea ce se ştia

Zf.ro: Secretarul Trezoreriei din SUA, omul care se ocupă de finanţele
celei mai puternice economii din lume, promite cele mai mari taieri de
taxe din istoria Statelor Unite, spre disperarea congresului şi extazul
lui Trump
Zf.ro: Avertisment al Bundesbank: Creşterea economiei germane va
încetini
Zf.ro: Protest anti-Uber la Palatul Victoria. Sindicaliştii: şoferii de Uber
ar putea fi amendaţi pentru transportul neautorizat de persoane.
Guvernul nu confirmă
Zf.ro: Casa Albă anunţă că Trump a decis să nu retragă SUA din
NAFTA, în pofida zvonurilor contrare
Economica.net. Brexit: Premierul Theresa May îl primeşte pe Juncker.
UE îşi înăspreşte poziţia faţă de Marea Britanie
Economica.net: Salariile bugetarilor vor scădea în 2023 dacă salariul
minim pe economie nu creşte la 2.500 lei brut
Economica.net: Olguţa Vasilescu: Imediat ce terminăm cu Legea
salarizării unitare, intrăm şi în sistemul de pensii, care trebuie corectat
Capital.ro: Salariile mărite ale bugetarilor le dau dureri de cap
privaților
Capital.ro: COTAR vrea să interzică până şi aplicaţiile mobile de TAXI:
Totul să se facă prin dispecerat!
Capital.ro: VINE CRIZA ÎN ROMÂNIA: Nici NU ştiţi ce vă aşteaptă!
Economica.net: ANDRA CROITORU, MINISTERUL MUNCII: "Ne
îngrijorează că 47% din populaţia activă feminină nu este valorificată"
Bursa.ro: SHELLEY SAXEN, AMBASADA STATELOR UNITE ALE
AMERICII: "Dacă vrem creştere economică, să punem femeile la
conducere"
Mediafax.ro: Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor: Eliminarea
contribuţiei la şomaj nu este în interesul firmelor

Zf.ro: Cancelarul german, Angela Merkel: Marea Britanie trebuie să
poarte "un dialog constructiv" cu UE înainte de startul negocierilor
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Un european din trei este dispus să renunţe la cash
Zf.ro: Ritmul anual de creştere al creditării totale a ajuns la 3% în
T1/2017: Creşterea împrumuturilor în lei cu 14% a ajutat creditarea
totală să avanseze. Creditele în valută scad cu 9%
Economica.net: Fuziunea dintre Banca Comercială Carpatica şi Patria
Bank devine efectivă la 1 mai
Agerpres.ro: Adrian Vasilescu: Un domeniu care șchioapătă, protecția
cu amănuntul a consumatorilor de servicii financiare
Bursa.ro: Brokerii aşteaptă creşterea profitului Băncii Transilvania,
odată cu cea a dobânzilor
Bursa.ro: MIRELA IOVU, CEC BANK: "Doamnele sunt adeptele unei
creşteri organice a afacerii, în trepte, cu capitalizarea profitului"
Economica.net: BCE va menţine dobânda de politică monetară în
absenţa relansării inflaţiei - analişti
TELECOM
Zf.ro: Operaţiune fulger: RCS&RDS (Digi) lansează cea mai mare
ofertă de vânzare de acţiuni a unei companii private pentru a strânge
maximum 270 mil. euro. Compania este evaluată între 782 mil. euro şi
1,2 mld. euro. Preţ pe acţiune cuprins între 38 lei şi 56 lei
Zf.ro: RCS&RDS îşi avertizează viitorii acţionari să nu se aştepte la
dividende: “Societatea intenţionează să păstreze profitul obţinut şi să
reinvestească fluxurile de numerar”
Zf.ro: RCS&RDS: Acţionarii care vor vinde titluri în cadrul ofertei vor
plăti taxe, onorarii şi comisioane totale de 41 mil. lei

Zf.ro: Cine vinde acţiuni RCS&RDS de 270 mil. euro la bursa
românească: fondatorul Zoltan Teszari, fondul Carpathian Cable, ING
Bank, dar şi familia politicianului Nicuşor Schelean
Zf.ro: Standard & Poor’s a îmbunătăţit ratingul DIGI Communications
N.V şi al RCS&RDS la BB- cu perspectivă stabilă
Economica.net: Digi Communication a afişat un profit net de 11,8
milioane euro în 2016. Datoriile pe termen lung au crescut cu 13,17%
Bursa.ro: FAŢĂ DE ACEEŞI PERIOADĂ A ANULUI PRECEDENT: Cifra
de afaceri a Orange, în creştere cu 4.6% anul acesta
TURISM
Economica.net: TAROM va avea 4 aeronave noi până la sfârşitul
anului. Cursele către China şi SUA vor fi reluate
Zf.ro: Ryanair a ajuns la 100.000 de clienţi pe ruta Timişoara-Bucureşti
şi scoate la vânzare bilete la 5 euro

