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CCIR
Psnews.ro: Dezbatere pe fonduri UE: CCIR aduce la aceeași masă un
ministru și un eurocomisar
Universulargesean.ro, preluată de Ziarelive.ro: Nu rataţi în acest weekend târgul AGRO Piteşti! Puteţi câştiga la tombolă un porc viu sau o
macara!
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro. E-politic.ro,
Feedler.ro, Portalziare.ro, I-stiri.ro, Stiriaz.ro: Daraban (CCIR) sprijină
agricultura: Accesul la fondurile UE este cel mai facil
Ziarulprofit.r. preluată de Feedler.ro: A început târgul Agro Piteşti
2017! IPEE Amiral Trading a venit cu o gamă largă de produse
Ziaruldinmuscel.ro: Dulciurile de la UBF au îndulcit invitaţii la Târgul
Agro Piteşti
Contraataculargesului.ro: La Piteşti a început cea de-a doua ediţie a
Târgului Inernaţional de Echipamente şi Utilaje Agricole
Ziarulargesenilor.ro: Președintele CCI a României, la Pitești: ”E foarte
multă marfă din IMPORT. Va trebui să umblăm la sectorul cercetare –
inovare”
Newsrepublic.ro: Producătorii străini au dominat Târgul Agro 2017
Pitești
Criterii.ro: S-A DESCHIS!!! TÂRGUL DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE
AGRICOLE AGRO PITEȘTI 2017
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu,
Portalziare.ro, Stiriaz.ro: Preşedintele CCIR, Mihai Daraban, a
participat la deschiderea Târgului Internaţional AGRO Piteşti
Ziartop.ro, preluată de Ziarelive.ro: A început ediţia a II-a a târgului
Agro Piteşti 2017

CCIA ARGEȘ
Ziartop.ro, preluată de Ziarelive.ro: Astăzi debutează a doua ediţie a
târgului Agro Piteşti
Ziarulargesul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: La Târgul Agro Piteşti –
Utilaje spectaculoase, muzică, mâncăruri alese şi voie bună
CCINA CONSTANȚA
Rador.ro: La Bucureşti începe prima expoziţie tehnologizată de
locuinţe, în zona comercială Băneasa
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro: Târgul ofertelor educaţionale
CCI PRAHOVA
Vptv.ro: Târg de joburi pentru studenți
CCI SUCEAVA
Vivafm.ro: „Cafeaua cu finanțări”, pe 25 mai, la Camera de Comerț și
Industrie Suceava
CCIA TIMIȘ
Gorjeanul.ro, preluată de Stirionline24.ro, Stiriaz.ro, Portalziare.ro, Istiri.ro: Teoretic-disponibilizații din CEO au serviciu asigurat în Timiș
Practic-sunt șomeri
AGRICULTURĂ
Zf.ro: România, liderul producţiei de floarea-soarelui din UE, cumpără
seminţe de floarea-soarelui de la moldoveni, francezi, bulgari, unguri
şi turci
Agerpres.ro: Fermierii care au înregistrat pierderi din cauza înghețului
vor beneficia de o reducere a impozitului pe norma de venit (ministru)
ENERGIE

Zf.ro: La două săptămâni de la ninsoarea neaşteptată din aprilie, 750
de abonaţi ai Electrica din judeţul Galaţi încă nu au curent electric
Zf.ro: Australia stopează exporturile de gaze pentru a-şi apăra
economia internă. „Este ridicol ca noi să fim pe punctul de a deveni
cel mai mare exportator de LNG din lume şi să nu avem suficiente
gaze pentru companiile, gospodăriile, industriile noastre“
Zf.ro: Furnizorul de energie MET, controlat de grupul ungar MOL, l-a
numit în funcţia de CEO pe Petre Stroe, care îl înlocuieşte pe Dan
Drăgan
Zf.ro: Vânzările de benzină în România ale grupului MOL au fost
stabile în T1, în timp ce volumele de motorină au crescut cu 13,5%
Agerpres.ro: Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată vineri
dimineața la Sistemul Energetic Național
Bursa.ro: VIZITĂ INOPINATĂ, LA CEAS DE SEARĂ: Toma Petcu a
certat conducerea "Hidroelectrica"
FISCALITATE
Mediafax.ro: Calendarul fiscal al lunii mai: Ce declaraţii trebuie depuse
şi ce taxe se plătesc
INVESTIȚII
Zf.ro: Vin alegerile: Problemele industriei siderurgice germane intră în
atenţia politicienilor
Zf.ro: Vrancart Adjud şi-a bugetat profit de 22,7 milioane lei pentru
acest an, plus 1,3%
Zf.ro: Romcarbon are 1 mil. euro pentru investiţii la fabrica de
ambalaje plastice de la Buzău
Zf.ro: Producătorul de vinuri Tohani investeşte într-un conac şi un spa
lângă cramă

Zf.ro: De la fabricile de vagoane ale lui Burci şi creanţele Jolidon.
Investitorul german Thomas Manns negociază achiziţia a 8.000 de
hectare de teren agricol
Zf.ro: Grupul german Metro încearcă mai întâi o restructurare a
operaţiunilor imobiliare din România în încercarea de a vedea care
este viitorul formatului cash & carry
Zf.ro: Afacerile distribuitorului de electronice Vitacom Cluj au crescut
cu 8% în T1 2017
Zf.ro: Acţiunile Digi, supraevaluate? Dacă acţiunea Digi ar fi 47 de lei,
la mijlocul intervalului de preţ, ar fi puternic supraevaluată faţă de
companii similare, susţin analiştii
Zf.ro: O companie de consultanţă digitală fondată de doi români şi un
american, face milioane de dolari pentru giganţi precum McDonald’s,
Mazda sau eBay
Zf.ro: Vânzarea de acţiuni Digi, suprasubscriere de 4,8 ori pentru
persoanele fizice
Zf.ro: Warren Buffett declară că şi-a vândut o treime din participaţia la
IBM
Zf.ro: INS: În primul trimestru a crescut numărul înmatriculărilor de
autovehicule noi
Economica.net: Luc Ronsmans, director Plaza Centers România:
Sperăm să vindem Radisson Blu cu mai mult de 185 de milioane de
euro
Economica.net: Ungaria va construi autostrada M3 până la frontiera
cu România, în apropiere de Satu Mare - UDMR
Capital.ro: Acţiunile Oltchim au crescut din nou puternic la Bursă
Capital.ro: România, parte a celei mai mari tranzacţii imobiliare din
lume. Statul chinez ar putea cumpăra

Capital.ro: Daniel Boaje, McDonald’s: Piața restaurantelor cu servire
rapidă este într-o continuă creștere. Preferințele consumatorilor se
schimbă rapid
Bursa.ro: "Investiţia pe bursă trebuie să fie o regulă pentru cei cu
banii în bănci sau sub pernă"
Bursa.ro: MIRCEA HOŢOLEANU, CEO TERAPLAST: "Lipsa proiectelor
din infrastructură va duce la scăderea pieţei construcţiilor"
IT
Zf.ro: Afacerile Romsoft Iaşi s-au apropiat de 10 milioane de lei în
2016, plus 14%
Capital.ro: Bitdefender identifică prima amenințare cibernetică pentru
spionaj creată cu instrumente disponibile la liber pe internet
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Paradoxul marilor retaileri: Susţin prezenţa produselor
româneşti în magazin, dar refuză să accepte legea supermarketurilor,
care cere 51% marfă românească la raft
Economica.net: Firmele acuzate de corupţie vor avea acces la
contractele din bani publici. Se schimbă legea achiziţiilor publice
Agerpres.ro: Ambasadorul Turciei: Obiectivul nostru este ca valoarea
schimburilor comerciale cu România să atingă cifra de 10 miliarde de
dolari
Capital.ro: Disperare în piața brokerajului de asigurări
Bursa.ro: SURSE: "Guvernul ia în calcul prelungirea îngheţării tarifelor
RCA cu încă trei luni"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Nici nemţii şi nici austriecii nu pot trăi fără cash
Zf.ro: Analiştii: BNR va menţine dobânda la 1,75% pe an şi în luna mai.
Urmează modificarea RMO la valută sau a coridorului?

Zf.ro: Profitul SocGen a scăzut în T1 la 747 mil. euro după ce banca a
încheiat o înţelegere de un miliard de dolari cu Libia
Zf.ro: Din controlul riscului BRD a raportat un profit de 300 mil. lei în
trim.1, de cinci ori mai mare
Zf.ro: Erste Group a raportat un profit net de 262,2 mil. euro în T1,
toate subsidiarele fiind pe plus
Zf.ro: Profitul BCR a scăzut cu 40% în primul trimestru, la 37 mil. euro;
profitul operaţional a urcat cu 2,4%, la 70 mil. euro
Zf.ro: Andrei Rădulescu, BT: BNR ar putea relua convergenţa ratei
rezervelor minime obligatorii la valută către nivelurile europene
Economica.net: „Puterea de cumpărare" pe credit a scăzut cu circa
20% în şase luni, dar cererea de credite este în creştere
Bursa.ro: Cauze nerepetabile au dus la creşterea profitului BRD
Ziare.com: Harta indatorarii si economisirii in Romania: Cel mai sarac
judet e Teleormanul, chiar si la credite
TURISM
Agerpres.ro: Fermierii care au înregistrat pierderi din cauza înghețului
vor beneficia de o reducere a impozitului pe norma de venit (ministru)
Agerpres.ro: Ministrul Turismului: Situația clădirilor de patrimoniu și
accesul hotelierilor la apa termală din Băile Herculane vor fi rezolvate

