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CCIR
Vinsieu.ro: Seminar Fluent in Finante
Ziarulancheta.ro: Produse tradiţionale şi premii la cel mai mare târg agricol din zonă
Uzp.org.ro, preluată de Sourcecode.com.ro: Targul Agro Pitești, stă să înceapă
Tion.ro, preluată de Timis24.ro: Mai multe organizatii timisorene din mediul de afaceri au
decis sa se asocieze in cadrul unui parteneriat
Observatordearges.ro: Începe Târgul AgroPiteşti
CCIA ARGEȘ
Criterii.ro: Nu ratați! Mâine se deschide AGRO PITEŞTI, Târgul de echipamente, utilaje
agricole şi produse tradiţionale
CCINA CONSTANȚA
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Apartamente cu discount, la Târgul Imobiliar
Constanța
Cugetliber.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ultimele-stiri.eu, Portalziare.ro, I-stiri.ro,
Stiriaz.ro: Atenţie, se deschide Târgul imobiliar!
CCI DOLJ
Gds.ro, preluată de Ziarelive.ro, Stirionline24.ro, Feedler.ro, Ultimele-stiri.eu: Un nou târg
Contex se deschide astăzi la Casa Tineretului
CCIA IALOMIȚA
Ceccarbusinessmagazine.ro: CECCAR Ialomița: Programul Start-Up Nation România,
prezentat mediului de afaceri local
CCI IAȘI
Inoras.ro: Fluent în Finanțe seminar în Iași
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro, preluată de Timis24.ro: Târgul Internațional Yapi Turkeybuild Istanbul
așteaptă firmele din Timiș
Tentv.ro: Agricultorii din zona Lugoj – Făget, invitați la târg în Serbia

AGRICULTURĂ
Economica.net: AFIR deschide miercuri 14 submăsuri din PNDR-2020. Fermierii au la
dispoziţie 680 de milioane de euro din 3 mai
Economica.net: România urcă în ierarhia exportatorilor de grâu. A profitat de producţia
slabă din Franţa şi şi-a dublat cantităţile vândute peste graniţe
ENERGIE
Zf.ro: Ministrul Energiei, Toma Petcu: Un criteriu pentru managerii companiilor energetice
va fi volumul investiţiilor bugetate
Economica.net: Engie va concedia 1.900 de angajaţi în Franţa
Economica.net: Ministrul Energiei a cerut Romgaz să construiască depozite de gaze pe
traseul conductei BRUA
Economica.net: Comisia Europeană consideră "contraproductivă" reintroducerea vizelor
pentru cetăţenii americani
Economica.net: Companiile energetice de stat vor investi în acest an 1 miliard de euro în
modernizări - Ministrul Energiei
Agerpres.ro: Toma Petcu: Am alocat 1,5 miliarde de lei pentru mărirea capacității la
Complexul Energetic Oltenia
Ziare.com: Chinezii, singura sansa pentru energia nucleara a Romaniei? Nu sunt bani
pentru prelungirea vietii reactorului 1 de la Cernavoda
FISCALITATE
Mediafax.ro: Solicitările firmelor la rambursarea de TVA vor fi rezolvate mai rapid
GUVERN
Economica.net: România se confruntă cu probleme logistice şi protocolare privind
preluarea preşedinţiei Consiliului UE - Meleşcanu
IMM
Startupcafe.ro: Un tanar antreprenor roman lanseaza un soft de management pentru IMM,
dupa investitii de 50.000 euro
Startupcafe.ro: Diaspora Start-up: Au ramas in cursa 34 de proiecte in care sa fie inclusi
viitorii antreprenori care vor primi pana la 40.000 Euro. Se pot face contestatii
INVESTIȚII

Zf.ro: Canada nu mai este plictisitoare pentru vânătorii de crize financiare: un creditor
ipotecar se prăbuşeşte, iar şocul este simţit în întreg sistemul
Zf.ro: Preţurile metalelor preţioase scad afectate de întărirea dolarului. La Bucureşti, preţul
aurului este la minimul ultimelor şapte săptămâni
Zf.ro: Grupul german Schwarz primeşte 180 mil. euro de la BERD pentru expansiunea Lidl
în România şi Bulgaria şi a Kaufland în Moldova
Zf.ro: Grupul german Ergo are cea mai mare creştere din piaţa de asigurări de viaţă.
Afacerile din România s-au dublat, ajungând la 96 mil. lei în 2016
Zf.ro: Oltchim Râmnicu Vâlcea, afaceri de 49 mil. euro, plus 30% la un profit net de 1,7 mil.
euro, plus 76% în T1/2017. "Recâştigarea pieţelor de desfacere şi retehnologizările
efectuate au contribuit la obţinerea acestor rezultate precum şi la creşterea cantităţilor de
produse finite comercializate.“
Zf.ro: ArcelorMittal Galaţi a investit 6 mil. euro în modernizarea unei linii de producţie
Zf.ro: Proprietarul berii Bergenbier şi-a deschis centru de servicii în Bucureşti pentru
contabilitate, financiar sau resurse umane
Zf.ro: Oraşele cu cele mai multe malluri la mia de locuitori din România: Suceava, Oradea
şi Deva. Bucureştiul, abia pe locul zece
Zf.ro: A doua zi de subscriere de acţiuni Digi: tranşa investitorilor de retail de 3,3 milioane
de acţiuni a fost subscrisă integral
Zf.ro: Institutul de cercetare de la Fundulea a vândut seminţe agricole, pesticide şi servicii
de cercetare de 19,6 mil. lei şi a avut un profit de 2 mil. lei
Zf.ro: Dan Minulescu a ajuns în 2016 la afaceri de 627 mil. lei cu Macromex, distribuitor de
produse alimentare
Zf.ro: Piaţa de curierat merge spre 450 mil. euro în 2017, susţinută de comerţul online
Zf.ro: Stere Farmache, fost director general al BVB: Listarea Digi poate promova bursa la
statutul de piaţă emergentă. „Următorul pas este ca şi alte companii, fie din acelaşi sector,
fie din altele, să vadă listarea ca pe un avantaj.“
Zf.ro: Unde se plasează în topul pieţei auto europene maşinile „made in Romania“
Zf.ro: Un proiect de lege propune întoarcerea la stat a acţiunilor FP dobândite fraudulos. O
altă prevedere-bombă este includerea terenurilor la companiile privatizate la valoarea
actuală, ceea ce ar putea pur şi simplu anula privatizări
Zf.ro: Auchan a deschis astăzi primul magazin de proximitate într-o benzinărie Petrom
Economica.net: Românii au cumpărat peste 400 de maşini "verzi", în primul trimestru.
Creştere a vânzărilor de 223% pe acest segment - APIA

Economica.net: Toată conducerea executivă a CFR Marfă şi fostul director Mihuţ Crăciun,
vizate în dosarul DIICOT cu prejudiciu de peste 6 milioane euro
Bursa.ro: Albalact, mulsă de la BVB
Bursa.ro: RATA DE NEOCUPARE A SPAŢIILOR INDUSTRIALE ŞI LOGISTICE DIN
BUCUREŞTI - APROAPE DE ZERO. JLL: "Vedem o creştere a volumului de spaţii logistice
şi industriale construite speculativ"
Bursa.ro: ION RADU ZILIŞTEANU:"Este posibil un nou boom imobiliar, dar nu în următorii
1-3 ani"
0-100.hotnews.ro: Continental a devenit cel mai mare angajator din industria auto
romaneasca. Expansiunea continua cu inca 1.500 de noi locuri de munca in 2017
Zf.ro: CA al CFR Marfă va numi o conducere interimară a societăţii, în contextul anchetei
DIICOT
Economica.net: Profitul LafargeHolcim a depăşit estimările în primul trimestru din 2017
Economica.net: Acţiunile Oltchim se apreciau cu peste 5%, miercuri dimineaţă
IT
Zf.ro: ETA2U Timişoara, cel mai mare integrator IT&C din afara Capitalei, raportează
afaceri de 165 mil. lei
Zf.ro: Cine este Yusuf Önder Eren, turcul care îl înlocuieşte după 23 de ani pe Liviu Drăgan
la conducerea TotalSoft. A creat primul concept de magazin al brandului Quiksilver, care a
fost ulterior preluat în Europa şi SUA
Zf.ro: Ascendia şi-a bugetat afaceri de 4 mil. lei cu un profit net de 527.000 de lei pentru
2017
Zf.ro: Petru Toader, Phyramid: O agenţie digitală din România cu 10 angajaţi, înfiinţată în
urmă cu trei ani de un antreprenor de 21 de ani, vrea să ajungă în 2017 la afaceri de un
milion de euro. "Avem clienţi care au proiecte de anvergură şi care, în loc să lucreze cu 3-4
companii separate, vin la noi."
Zf.ro: Xapt atacă piaţa locală cu o soluţie ERP în cloud de la 160 euro/lună
Zf.ro: Afacerile distribuitorului de software Romsym Data au scăzut cu 10% în 2016, până
la 21,7 mil. lei
Economica.net: Cei mai "curtaţi" IT-işti câştigă şi 4.000 de euro net lunar. Ce ştiu să facă şi
de sunt greu de recrutat - analiză
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: În martie, şomajul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani: Angajatorii aplică
politica „Îi angajez pe toţi cei care vor să lucreze la mine!“
Zf.ro: BERD: Ne aşteptăm ca economia României să încetinească în 2017 şi 2018, dar
creşterea va rămâne remarcabilă în regiune
Zf.ro: Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis: Marea Britanie nu va plăti UE obligaţii
financiare în valoare de 100 miliarde de euro
Economica.net: Pericol la orizont: salariile bugetarilor vor scădea masiv când grila unică
se va întâlni cu Codul fiscal
Capital.ro: Petrescu: Legislaţia în comerţul online trebuie corelată cu globalizarea
Capital.ro: Senat: Salariu minim pe economie pentru ucenici şi stagiari
Bursa.ro: Aceasta este zona euro în care suntem obligaţi să intrăm?
Bursa.ro: CRISTIAN PÂRVAN, PIAROM: "După majorarea salariilor, statul a devenit cel mai
bun angajator"
Economica.net: UE îşi va detalia mandatul negocierilor asupra Brexit
Hotnews.ro: Ministrul britanic pentru Brexit: Nu vom plati 100 de miliarde de euro pentru a
parasi UE
SISTEM BANCAR
Zf.ro: În încercarea de a găsi o nouă sursă de creştere, Goldman Sachs, cea mai influentă
bancă americană, se întoarce la bazele bankingului: creditarea
Zf.ro: Erste Bank Ungaria vrea să se restructureze pentru reducerea costurilor: numărul
angajaţilor scade, iar divizia de brokeraj este inclusă în bancă
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Piaţa muncii din România – încotro? (3)
Zf.ro: Schimbări în conducerea băncilor. Mirela Bordea a plecat de la Credit Europe şi intră
în boardul Băncii Transilvania
Zf.ro: Acordul de la Viena, o amintire. Grupurile-mamă şi-au înjumătăţit liniile de finanţare
către băncile din România faţă de începutul crizei: 15 mld. euro au plecat înapoi
Capital.ro: Creditele imobiliare îşi arată colţii. Ratele românilor au crescut rapid în ultimele
luni
Bursa.ro: O EXPLICAŢIE ASUPRA BITCOIN ŞI VIITORUL TEHNOLOGIILOR BLOCKCHAIN:
În lumea Bitcoin, fiecare este un Isărescu
Bursa.ro: BCE: "Acordul pentru Basel III trebuie realizat cât mai curând"

TELECOM
Zf.ro: Telekom România confirmă că le-a prezentat sindicatelor obiectivele strategice ale
“remodelării afacerii”, fără a oferi detalii despre discuţii
Zf.ro: Preşedintele sindicatului SNTM despre întâlnirea cu managementul Telekom: Nu sau prezentat date concrete despre impactul restructurării; grupul nu vrea să facă
disponibilizări ci să îi motiveze pe angajaţi să plece de bunăvoie
TURISM
Zf.ro: Sosirile şi înnoptările în structurile turistice au fost în creştere în primul trimestru
din 2017
Agerpres.ro: FPTR: În jur de 94.000 de turiști au cheltuit 3,5 milioane de euro de 1 Mai;
zona rurală, vedeta minivacanței
Mediafax.ro: Raport oficial: Adevăratul motiv pentru care România nu face bani din turism.
Realitatea dură din spatele cifrelor
Mediafax.ro: TURISMUL, în creştere. Care sunt ţările de unde provin cei mai mulţi turişti
care vizitează România
Zf.ro: Dezastru: Tarom renunţă la rute în lipsă de avioane, în timp ce LOT Polish, compania
aeriană de stat a Poloniei, leagă Varşovia de al doilea aeroport principal din New York

