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CCIR
Actualitatea-romaneasca.ro: IOHANNIS a anuntat cand se vor intoarce
acasa ROMANII plecati in STRAINATATE
Ultima-ora.ro, preluată de Feedler.ro, I-stiri.ro: Eficiența energetică
între obligativitate și oportunitate
Zf.ro: Opinie: Dacă preşedintele Iohannis, fost profesor de fizică, nu
poate face nimic pentru a fixa măcar vacanţele elevilor, atunci despre
vreun tren de mare viteză sau un nou pod peste Dunăre ce să mai
vorbim?
Romanialibera.ro: Povestea hotelului clujean preferat de Familia
Regală a României
Ziarulargesul.ro, preluată de Stirimuntenia.net, Stirilocale24.ro, Ziarepe-net.ro, I-stiri.ro, Ziare.com: Premiul cel mare la Târgul Agro – o
macara
CCIA ARGEȘ
Observatordearges.ro: Târg Internaţional de Echipamente şi Utilaje
Agricole „AGRO PITEŞTI”
Universulargesean.ro, preluată de Ziarelive.ro: Joi se deschide oficial
Târgul AGRO PITEŞTI, ediţia a doua
CCI BRAȘOV
Fagarasexpres.ro: Tot mai mulți chinezi ar putea investi la Făgăraș.
Parteneriat între municipalitate și Camera de Comerț
CCI COVASNA
Covasnamedia.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro:
Autoutilitarele firmelor pot fi înmatriculate fără programare online

CCI NEAMȚ
Romanulfinanciar.ro: Târg de îmbrăcăminte - încălțăminte în Piața
Roman Vodă. Cum se va circula prin centrul Romanului?
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: CCIAT organizează noi serii de cursuri privind
achizițiile publice și piața imobiliară
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Feedler.ro, Ultimelestiri.eu, Timis24.ro, Diacaf.com: CCIA Timis invita firmele la cel mai
mare targ de international de constructii din Turcia
Debanat.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ziarelive.ro, Timis24.ro:
CCIAT asteapta tinerii cu idei inovatoare la concurs. Marele premiu,
10.000 de euro
Pandurul.ro, preluată de Ziare.com: Firme din Timiș, investiții în
bazinele miniere din Gorj
Redesteptarea.ro, preluată de Ziare.com: Agricultorii din zona Lugoj –
Făget, invitați la târg în Serbia
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Consiliul Concurentei – 20 de ani de activitate în
slujba unui mediu de afaceri corect
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Agerpres.ro: Prima versiune a Planului Național de Gestionare a
Deșeurilor, publicată de Ministerul Mediului
CCI ROMÂNIA-ISRAEL
Romania-actualitati.ro, preluată de Radioresita.ro, News.ournet.ro:
Premierul Sorin Grindeanu va face o vizită oficială de două zile în
Israel
AGRICULTURĂ

Zf.ro: Exporturile de vin au revenit în zodia scăderilor după un record
în 2015. Marea Britanie „înghite“ un sfert din vinul românesc la export
Economica.net: Ultima zi pentru depunerea cererilor de plată pentru
ajutoarele destinate producătorilor de lapte - APIA
Economica.net: Prognoza agricolă s-a îmbunătăţit. Fermierii vor
obţine în 2017 mai puţin decât anul trecut, dar peste media ultimilor
cinci ani
Agerpres.ro: Mihail Dumitru (CE): Ajustările la Politica Agricolă
Comună ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018
ENERGIE
Zf.ro: Gicu Iorga intră în board-ul Electrica, înlocuind-o pe Corina
Popescu
Economica.net: Brexitul va implica riscuri pentru domeniul nuclear
Economica.net: Reactorul 1 de la Cernavodă, deconectat controlat de
la Sistemul Energetic Naţional
Economica.net: Rompetrol Rafinare: profit net de patru ori mai mic în
2017, pe fondul investiţiilor
Agerpres.ro: ANRE vrea să introducă garanții pentru contractele cu
energie destinată consumatorilor casnici
Agerpres.ro: Transelectrica are de recuperat creanțe de 52,3 milioane
de lei pentru transportul energiei electrice
Capital.ro: Preţul de piaţă al gazului a scăzut după liberalizare, dar
statul împiedică ieftinirile în factură
Bursa.ro: "Transgaz" va avea un sediu secundar la Braşov pentru
proiectare şi cercetare
FISCALITATE

Hotnews.ro: Inregistrarea in scopuri de TVA din Romania- printre cele
mai dificil de indeplinit criterii dintre 12 state membre ale Uniunii
Europene (studiu Deloitte)
GUVERN
Economica.net: Tudorel Toader: Pachetul de legi pe Justiţie ar trebui
să fie finalizat pe 2 mai şi va fi trimis la CSM
Agerpres.ro: Tudose: Ministerul Economiei face toate eforturile ca
fabricile de pulberi de la Victoria și Făgăraș să fie redeschise
Capital.ro: Ministerul Mediului: „Estimăm că, la jumătatea lunii mai,
populația va putea accesa programele Rabla și Rabla Plus”
Capital.ro: Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor: Impozitarea pe
gospodării e încă o ecuație complicată, cu multe necunoscute
INVESTIȚII
Zf.ro: Cristian Hostiuc – director editorial ZF: România paradoxului:
De ce 3 milioane de români au avut puterea să plece la muncă în afară,
în schimb numai 134 de companii româneşti au avut puterea să facă
investiţii în afară, faţă de 13.000 cât au ungurii numai în România?
Unde este fractura?
Zf.ro: Tranzacţiile cu acţiuni din ultima săptămână din aprilie au fost
de 144 mil. lei, plus 67%. Banca Transilvania, FP şi Romgaz, lideri
Zf.ro: Schimbare de trend. Randamentele la titlurile de stat au scăzut
în aprilie pentru majoritatea scadenţelor după ascensiunea din primul
trimestru
Zf.ro: Ursus şi Timişoreana intră oficial în „era“ Asahi: japonezii şi-au
trimis primul sol în consiliul de administraţie
Zf.ro: Lanţul ANA Pan deschide o nouă cofetărie pe Splaiul
Independenţei din Capitală
Zf.ro: Fabrica din Blejoi a austriecilor de la Mayr-Melnhoff Packaging
exportă peste 50% din producţie

Zf.ro: Profi a depăşit pragul de 550 de magazine după 15 deschideri în
aprilie
Zf.ro: Lucia Buzduga, general manager al magazinelor Il Passo:
Intenţionăm să acordăm francize
Zf.ro: Ionuţ Roman, Selgros: Vânzarea la tejghea rezistă, la fel şi
comerţul tradiţional
Zf.ro: Simiz Focşani, unul dintre marii furnizori ai H & M, îşi face brand
propriu de modă
Zf.ro: Un antreprenor din Gorj face 140 mil. euro din distribuţia de
ţigări. „Am intrat în domeniul distribuţiei de tutun în anul 2001. Am
început cu un singur agent, care lucrează şi acum în companie.“
Zf.ro: Robert Berza, Fashion Days: Am preluat poziţia de CEO într-o
etapă de restructurare, de integrare cu eMag. Ţinta mea: +50% în acest
an
Zf.ro: Afacerile retailerului online badabum.ro au stagnat la aproape 4
milioane de euro în 2016
Zf.ro: O fabrică din Bihor cu clienţi precum Salomon, Samsung sau
Dacia şi-a dublat numărul de salariaţi
Zf.ro: Producătorul de lactate Prodlacta din Braşov şi-a majorat
exporturile de patru ori
Zf.ro: Importurile de bere au crescut de 14 ori în ultimul deceniu.
Exporturile, din nou „pe minus“
Zf.ro: Cu tancurile înainte. Reţelele de comerţ străine au câştigat 24%
cotă de piaţă de la micii comercianţi în 15 ani
Zf.ro: Georgiana Gheorghe, o antreprenoare care a investit 250.000 de
lei într-o fabrică de clătite: „Sper ca într-o lună de zile să punem
produsul finit pe piaţă, în reţelele de retail.“
Zf.ro: Un producător de huse pentru saltele vrea să extindă
capacitatea de producţie cu 40%

Zf.ro: O cincime din businessul producătorului de ambalaje Segezha
Packaging din Ploieşti vine de pe pieţele străine
Zf.ro: Procesatorul de carne Elit Cugir a ieşit din insolvenţă
Zf.ro: Bucureştiul a concentrat 97.000 mp din cererea logistică din
primul trimestru
Zf.ro: RE/MAX: Preţurile locuinţelor vor creşte cu cca. 10% până la
finalul anului
Economica.net: Listarea Digi şi, posibil, a Hidroelectrica în acest an va
ajuta România să treacă la statutul de piaţă emergentă - Ursache, ASF
Economica.net: Ursache, ASF: Fondul Suveran va duce la creşterea
investiţiilor străine şi a încrederii investitorilor
Economica.net: Cine îşi împarte banii de mâncare ai bucureştenilor.
Un sfert ajung în conturile nemţilor de la Lidl&Schwarz
Capital.ro: Retail: O companie a deschis 15 magazine într-o singură
lună
Bursa.ro: Majoritatea italienilor se opun acordării unui nou ajutor
financiar guvernamental către compania "Alitalia"
Bursa.ro: Aprilie, "cenuşăreasa" de până acum din 2017
Mediafax.ro: Cum a câştigat primii bani proprieratul Betty Ice, care a
construit o companie cu afaceri de 28 milioane euro „La 18 ani am
fugit din România”
IT
Zf.ro: Atuuri româneşti pentru business brazilian: Ce au în plus
românii faţă de brazilieni când vine vorba de furnizarea serviciilor IT.
Dar ce le lipseşte?
Zf.ro: Totalsoft va avea un nou CEO, numit de turcii de la Logo de la 1
iunie. Fondatorul Liviu Drăgan va rămâne membru în board

Zf.ro: Roxana Baias, Telekom: Ponderea smartphone-urilor a ajuns la
85% din vânzări. Preţul mediu de vânzare al telefoanelor mobile a atins
nivelul de 200 de euro anul trecut
Zf.ro: Furnizorul local de servicii IT de procesare documente
Docentris a înregistrat afaceri de 23,3 mil. lei în 2016, în scădere cu 4%
Zf.ro: Bittnet Systems: Intenţia noastră este să nu plătim dividende din
profiturile pe 2016 şi 2017
Zf.ro: Wizrom şi-a majorat veniturile la 20,7 mil. lei în 2016, plus 10%
Zf.ro: Ce a scris presa internaţională despre cea mai mare finanţare a
unui start-up românesc - UiPath, care a luat 30 mil. dolari de la câteva
fonduri de investiţii din Silicon Valley
Zf.ro: Recrutare masivă în IT: Americanii de la Crossover vor să ajungă
la 1.000 de colaboratori în 2018
Hotnews.ro: Apple sta pe un "munte" de bani, avand in trezorerie 250
miliarde dolari
Mediafax.ro: Studiu: Doar 3 din 10 companii din România folosesc
social media pentru vânzări
Mediafax.ro: George Barbu (ABN Systems): Românii investesc în
accesoriile de telefonie mobilă între 30 şi 150 de euro
Mediafax.ro: George Barbu (ABN Systems): Dispozitivele wireless,
tendinţa din piaţa accesoriilor de telefonie mobilă
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Rezervele asigurătorilor pentru daune viitoare au urcat la 14,4
mld. lei, plus 5%. Aceşti bani sunt păstraţi la bănci, sub formă de
lichidităţi şi în titluri de stat
Zf.ro: Grecia răsuflă uşurată: A scăpat încă o dată de intrarea în
insolvenţă
Zf.ro: Grevă spontană la Fiscul din Arad, unde angajaţii sunt
nemulţumiţi de legea salarizării unice

Economica.net: Salarizare unitară: cel mai bine plătiţi bugetari
debutanţi cu studii superioare vor câştiga peste 5.700 lei net lunar
peste cinci ani
Economica.net: Preţurile producţiei industriale au crescut cu 3,9% faţă
de martie 2016 şi cu 0,3% faţă de luna anterioară
Economica.net: Numărul şomerilor a coborât în martie la minimul
ultimilor 23 de ani. Rata şomajului a scăzut la 5,3%
Agerpres.ro: România trebuie să plătească 35,8 milioane de euro către
UE și Banca Mondială, în mai
Agerpres.ro: România se îndreaptă către o criză acută de personal
calificat; aproape 60.000 de locuri de muncă vacante în 2016 (studiu)
Agerpres.ro: ANPIS: Suma totală plătită în martie pentru ajutorul
social se ridică la circa 70 milioane lei
Agerpres.ro: FMI a finalizat evaluarea programului Republicii Moldova,
care permite eliberarea unei tranșe de 21,5 milioane dolari
Capital.ro: Misterul celor 100.000 de noi locuri de muncă
Bursa.ro: Premierul britanic avertizează că negocierile de "divorţ"
dintre Marea Britanie şi UE vor fi dificile
Hotnews.ro: ASF, despre amenda istorica de 750.000 lei aplicata NN
Pensii: Pana in prezent, nu am primit o plangere prealabila din partea
NN Pensii, societatea aflandu-se in interiorul termenului de contestatie
Mediafax.ro: Preţurile vor creşte în următoarele trei luni
Ziare.com: In lupta Uber versus taximetristi, solutia ar putea veni de la
Bruxelles
SISTEM BANCAR
Zf.ro: EximBank are de recuperat aproximativ 250 de milioane de lei
din insolvenţa Romcab. Cine sunt ceilalţi creditori

Zf.ro: INTERVIU Compania de plăţi Moneycorp, condusă de fostul şef
al Băncii Carpatica şi RBS, a convins 120 de clienţi companii să-i
folosească serviciile şi vrea dublare în 2017
Zf.ro: Optimism privind creşterea creditării. Banca Transilvania
anticipează pentru 2017 un ritm mediu anual de creştere a creditului
privat de 4,2%
Zf.ro: Fuziunea dintre Banca Comercială Carpatica şi Patria Bank
devine efectivă cu data de 1 Mai 2017
Zf.ro: Banca poloneză Idea vrea să cucerească România: „Până în
toamnă vom lansa credite online care vor putea fi accesate chiar şi
dintr-un taxi“
Zf.ro: Carpatica a fuzionat cu Patria Bank. Numărul băncilor din sistem
scade la 36
Zf.ro: Vasile Iuga, fost country managing partner la PwC, a intrat în
boardul Băncii Carpatica, devenită Patria Bank după fuziune
Zf.ro: Finanţele au programat în luna mai licitaţii de titluri de stat în
valoare de 4,1 miliarde lei, cu 6,5% sub volumul din aprilie
Economica.net: Trump analizează posibilitatea separării activităţii
marilor bănci din SUA
Capital.ro: Românii, tot mai bun-platnici. Rata creditelor
neperformante a scăzut la 9,58%
TELECOM
Zf.ro: Şeful Telekom discută astăzi cu sindicatele planul de
restructurare care va afecta sute de angajaţi. La aproape 20 de ani de
la privatizare, trecut de la greci la germani, Telekom are în continuare
ca obiectiv eficientizarea activităţii
Zf.ro: Guvernul riscă reaprinderea unui „conflict” cu Bruxelles-ul
pentru a numi fără preşedinţie oamenii care fac legea în piaţa de
telecom

Hotnews.ro: ANALIZA Cat de grava este decizia Guvernului Grindeanu
de a-l indeparta pe Iohannis de la procedura numirii sefului ANCOM
TURISM
Zf.ro: Peste 30 de crame vor participa la târgul din Bucureşti dedicat
turismului viticol
Economica.net: Un turist a cheltuit, în medie, 300 de euro pe litoral în
minivacanţa de 1 Mai. 70.000 de persoane au mers la mare - FAPT
Agerpres.ro: Vânzările agențiilor de turism pentru vacanța de 1 Mai au
crescut cu 12% în acest an
Agerpres.ro: Președintele FAPT: Aproape 70.000 de turiști au ajuns pe
Litoral în minivacanța de 1 Mai; un turist a cheltuit, în medie, 300 de
euro
Capital.ro: FPTR: Cheltuielile românilor pentru minivacanța de 1 Mai sau redus cu 20% față de anul trecut
Mediafax.ro: Traian Bădulescu, consultant în turism: 250.000 de
români petrec minivacanţa de 1 Mai în ţară şi 60.000 în alte ţări

