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MIHAI DARABAN
Oranoua.ro: Mihai Daraban a participat la o întâlnire de lucru la
Guvernul României
CCIA ARGEȘ
Ziartop.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ziarelive.ro: Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş organizează târgul Agro Piteşti,
ediţia a II-a
Argesexpres.ro: Se deschide Târgul AGRO PITEŞTI!
Universulargesean.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare.com: Azi se
deschide, în parcarea Jupiter City, cea de a doua ediţie a Târgului
AGRO PITEŞTI organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Argeş
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Mesagerul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: „Lupte grele” între studenţii
de la Extensia Bistriţa a UBB, pe o temă europeană
CCI DOLJ
Gds.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Îmbrăcăminte de primăvară-vară,
la Târgul Contex
Teleucraiova.ro: Produse românești la Târg
CCIA TIMIȘ
Radioresita.ro: În criză de personal, angajatorii din Timiş caută
muncitori în judeţele vecine
AGRICULTURĂ

Zf.ro: Undă verde pentru 14 programe de finanţare dedicate afacerilor
din mediul rural
Zf.ro: Incidentul cu berbecuţii din Marea Neagră arată amploarea
exporturilor româneşti de oi vii în Iordania: între 800.000 şi un milion
pe an
ENERGIE
Zf.ro: Rompetrol: Rafinăriile Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti, în
revizie tehnică pentru 20 de zile
Zf.ro: E.ON şi Google încheie un parteneriat în sectorul energiei solare
Zf.ro: Credinţa Europei Centrale în energia nucleară rămâne
nezdruncinată, în pofida riscurilor
Zf.ro: Iulian-Robert Tudorache, secretar de stat la Energie, numit
preşedinte al Nuclearelectrica
Economica.net: Hidroelectrica a înregistrat în primele trei luni din 2017
cel mai mare profit din istorie
Economica.net: Piperea: De la RADET vom elimina 250 de posturi,
excedentare sau sinecuri, aşteptăm cele 900 de milioane de lei de la
Primărie
Bursa.ro: SINDICALIŞTII ANUNŢĂ: "Engie" va concedia 1.900 de
angajaţi în Franţa
FISCALITATE
Economica.net: Ministerul Finanţelor ar putea menţine sistemul actual
de redirecţionare a 2% din impozit către ONG-uri sau introduce o
deducere de 1.000 de lei
Hotnews.ro: Veniturile din salarii si pensii pot fi executate silit doar in
procedura Codului de procedura civila. Practic procedura fiscala se
subroga procedurii civile
Hotnews.ro: Impozitarea redusa si simplificata, noua tendinta globala:
Incotro se indreapta Romania

GUVERN
Zf.ro: Grindeanu: Guvernul susţine legea graţierii în forma iniţială.
Amendamentele de azi nu au susţinere
INVESTIȚII
Zf.ro: Investitorii sunt mulţumiţi de rezultatele trimestriale ale Oltchim
Râmnicu Vâlcea: acţiunile, plus 15%
Zf.ro: Dani Ene, proprietar MovingBox: Românii strâng multe lucruri în
locuinţe şi renunţă greu la ele. Le iau cu ei când se mută, apoi ne
cheamă să le debarasăm că nu au loc
Zf.ro: Producătorul de pungi de hârtie Barleta, furnizor pentru
Carrefour şi KFC, şi-a bugetat investiţii de 6 milioane de lei
Zf.ro: Producătorul croissantelor 7Days se apropie de afaceri de 100
mil. euro
Zf.ro: Fabrica de preforme Pet Star din Slobozia a semnat două
contracte cu producători de bere
Zf.ro: Dan Şucu se asociază cu Conarg şi vrea să investească în piaţa
rezidenţială
Zf.ro: Lucia Costea, managing partner al Secom: Secom estimează
vânzări de peste 20 mil. euro şi are un plan de 50 de magazine până în
2025
Zf.ro: Vehiculul prin care Zoltan Teszari controlează RCS&RDS a avut
un profit net de 12 mil. euro anul trecut
Zf.ro: Falimentul Alitalia, doar un tunet care anunţă furtuna din Italia
Zf.ro: INS: Cifra de afaceri pentru comerţul cu amănuntul a crescut în
primul trimestru din 2017
Economica.net: Înscrierea în programul Start-up Nation România va
începe într-o lună de zile

Agerpres.ro: Sobolewski (BVB): România rămâne în topul creșterilor
în liga burselor europene după primele patru luni
Capital.ro: UPS: Venituri în creștere și câștigul pe acțiune de 1,32
dolari, în T1 2017
Capital.ro: Cartierele în care merită să cumperi un apartament
Bursa.ro: ASF a respins definitiv consolidarea acţiunilor SIF Moldova
Ziare.com: Dosarul CFR Marfa: 20 de persoane retinute, inclusiv fostul
director Craciun, care mai lucrase la Red Bull si Coca Cola
IT
Zf.ro: Furnizorul de servicii de IT Enterprise Services, fostul HP
România, a avut afaceri de 55 mil. euro anul trecut
Zf.ro: Cotiso Hanganu, managing partner la QQ Info: Cea mai ieftină
soluţie de business intelligence nu costă nimic. „Bugetul iniţial poate
fi zero, dar un buget pentru un proiect mainstream poate ajunge să
coste între 20.000 şi 35.000 de euro“
Zf.ro: Un start-up local a dezvoltat propria soluţie CRM în cloud şi
ţinteşte venituri de peste 40.000 euro
Zf.ro: Afacerile solvIT Networks s-au redus cu 30% în 2016, la 7,8
milioane de lei
Zf.ro: Profitul Softelligence s-a înjumătăţit anul trecut
Zf.ro: Cine rupe lanţul: Piaţa muncii caută IT-işti, iar universităţile
livrează mai mulţi absolvenţi de afaceri şi drept
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Tranziţia a mers cel mai prost în România: PIB-ul în euro a
crescut între 1989 şi 2016 de patru ori, în Cehia de şase ori, iar în
Polonia de şapte ori
Zf.ro: Teribila predicţie a Băncii Mondiale referitoare la piaţa muncii

Zf.ro: Prima decizie a Tribunalului Bucureşti împotriva unei mari reţele
de magazine: Auchan România, obligată să plătească unui furnizor
suma de 2,3 mil. lei
Economica.net: Se caută români în străinătate. Aproape 570 de posturi
vacante în Italia, Germania şi Malta
Agerpres.ro: SUA: Fed menține rata dobânzii, pe fondul încetinirii
economiei în primul trimestru din 2017
Agerpres.ro: Statul a încasat în aprilie 17,9 milioane de euro din
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
Bursa.ro: HAKUO YANAGISAWA, FOST MINISTRU ÎN JAPONIA
"Administraţia Trump nu a învăţat foarte multe despre politica externă
şi economică"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Un finanţator chinez a devenit cel mai mare acţionar al Deutsche
Bank
Zf.ro: Noi previziuni pentru 2017-2019. BRD anticipează creşterea
creditării cu peste 3%, un curs în jurul a 4,5 lei/euro, dobânzi şi inflaţie
în ascensiune
Zf.ro: Credit Europe Bank: 2017 va fi un an cu provocări în privinţa
creării de noi active, având în vedere competiţia severă de pe piaţa
bancară, în special pe preţuri
Zf.ro: Întoarcere în timp. Gradul de intermediere financiară a coborât
la minimul ultimului deceniu
Zf.ro: Grupul BRD a încheiat primul trimestru cu un profit net de 330
milioane lei, de 4,5 ori mai mare faţă de perioada similară din 2016
Bursa.ro: EDUCAŢIE FINANCIARĂ PENTRU BANCHERI: Culturalizarea
economistului şef al BNR
Mediafax.ro: Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale:
Întrebarea nu e dacă adoptăm moneda euro, ci când

TURISM
Zf.ro: Ministerul Turismului desfiinţează reprezentanţele externe: Sunt
„nereguli grave“
Bursa.ro: Turist în România
Bursa.ro: GHEORGHE FODOREANU, INVITATION ROMANIA:
"Desfiinţarea birourilor de promovare externă va distruge turismul
românesc"
Bursa.ro: Complexul Vox Maris din Costineşti este rezervat în
proporţie de 98%

