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CCIR
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, I-stiri.ro, Portalziare.ro,
Stiriaz.ro, Ultimele-stiri.eu: Iniţiativa Camerei de Comerţ şi Industrie a
României pentru deblocarea fondurilor europene
Revistafermierului.ro, Antenasatelor.ro: Saudiții, interesați de exportul
de furaje din România pentru șeptelul propriu
Ctnews.ro: Oficiali din Cipru, în vizită la Camera de Comerț Constanța
Infopress.tv, preluată de I-stiri.ro, Portalziare.ro, Stiriaz.ro: CCINA
Constanta: Relaţii economice intre firme din judeţul Constanţa şi
Cipru
Juridice.ro, preluată de Avocatul-online.ro: Bazil Oglindă: La ce ar
trebui să se uite un judecător care se confruntă cu astfel de spețe în
care este invocată leziunea?
Cugetliber.ro, preluată de I-stiri.ro, Stiriaz.ro, Portalziare.ro, Ziare-penet.ro, Ultimele-stiri.eu, Indexconstanta.ro: Ambasadorul Republicii
Cipru, în vizită la CCINA
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare.com, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro:
Ambasadorul Republicii Cipru la Bucuresti in vizita la CCINA
Constanta. Ce subiecte s-au discutat
Psnews.ro, preluată de Portalziare.ro, Stiriaz.ro, I-stiri.ro, Ziuanews.ro,
E-politic.ziuanews.ro, Portalziare.ro: Dezbatere pe fonduri UE: CCIR
aduce la aceeași masă un ministru și un eurocomisar
Mesagerdeconstanta.ro: Dezvoltarea relaţiilor economice dintre firme
din judeţul Constanţa şi Cipru, un subiect discutat în cadrul vizitei
E.S., domnul Ambasador Dimitris Hatziargyrou la Camera de Comerţ,
Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

Legalmagazin.ro: CCIR și IMG organizează forumul „Fonduri
europene. 2017 – un nou început”
MIHAI DARABAN
Antena3.ro, preluată de Ziaruldeiasi.ro, Ultimele-stiri.eu, Estirea.ro,
Ziareonline.com, Revista-presei.com, Stiri.astazi.ro, Feedler.ro, Ziarepe-net.ro, Libnet.ro, Infoziare.ro, Nmedia.ro, News.ournet.ro,
Portalziare.ro, Stiriaz.ro, I-stiri.ro: Income. Criză pe piața forței de
muncă. Ce putem face
Ziarulargesenilor.ro: Oficialitățile locale și naționale s-au bucurat de
bucatele tradiționale prezentate la standul orașului Mioveni
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Feedler.ro, Portalziare.ro,
Ziare.com: Copiii au făcut „jocurile” la Târgul Agro Piteşti
CCI BRAȘOV
Infobrasov.net: Memorandum de colaborare între Braşov şi regiunea
Ningbo din China
CCI BUCUREȘTI
Juridice.ro, preluată de Avocatul-online.ro: CIMB și Consiliul de
Mediere. Implementarea Directivei privind soluționarea alternativă a
litigiilor
CCINA CONSTANȚA
Tomisnews.ro: Întâlnire de rang înalt la CCINA. Scop: dezvoltarea
relaţiilor economice dintre firme din judeţul Constanţa şi Cipru
Cugetliber.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Stiriaz.ro, Portalziare.ro, Istiri.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro: Vrei să-ţi cumperi o locuinţă
nouă în Constanţa? Care sunt preţurile şi cele mai căutate zone
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare.com, Stiriaz.ro, Ultimele-stiri.eu, Istiri.ro, Presaonline.com, Feedler.ro, Ziarelive.ro: Prima editie a

Targului Imobiliar, organizata de CCINA Danut Juganaru - "La
Constanta, piata imobiliara se misca destul de bine"
Mesagerdeconstanta.ro: Târgul Imobiliar Constanța a reunit pentru 3
zile cei mai buni jucători de pe piața de Real Estate
CCI COVASNA
Covasnamedia.ro, Mesageruldecovasna.ro: Centru de inovare şi startup în fostul sediu al BNR din Sfântu Gheorghe
CCI GORJ
Gorj-domino.ro: CEO, IMPLICAT într-un proiect UNIC în România!
Gjx.ro: Şefii județului vor investitori din Banat la Târgu-Jiu. Prefectul
susține organizarea unei burse a locurilor de muncă
Gds.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Feedler.ro, Stirionline24.ro,
Ziarelive.ro: CEO vrea să aducă investitori din Banat pentru minerii pe
care îi dă afară
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Cartierele Iaşului, invadate de supermarketuri. Este
bine sau rău? Parerea specialistilor
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Salonul “Energii Regenerabile şi
Alternative”
Maramedia.ro: PROIECT: ”Micii antreprenori” maramureșeni au fost
premiați la Centrul de Instruire și Marketing
CCI SUCEAVA
Newsbucovina.ro: Flutur: Voi fi liantul cluster-ului de industrie
alimentară Suceava-Botoșani ca să-l pornesc, după care voi face
pasul înapoi. El a amintit că la fel a început și Asociația Produs în
Bucovina

CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Stirilocale24.ro,
Feedler.ro, Timis24.ro: Un nou curs organizat de CCIA Timis. Cine se
poate specializa?
Adevarul.ro, preluată de Ziarelive.ro, Feedler.ro, 008.ro,
News.ournet.ro, Ultimele-stiri.eu, Infoziare.ro, Ziare.www.ro, Ziar.com:
Soluţie disperată pentru criza forţei de muncă din Banat: mutarea
masivă a unor muncitori din Gorj şi Hunedoara în Timiş
Allevents.in: DIGITAL MARKETING - CUM SĂ FII EFICIENT ÎN ERA
DIGITALĂ
Basilica.ro, preluată de Feedler.ro: Masă rotundă privind soluțiile
concrete pentru criza forței de muncă la Timișoara | Mitropolitul
Banatului alături de personele disponibilizate
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: APIA începe plata subvențiilor pentru in, cânepă, tutun,
hamei și sfeclă de zahăr, pe 2016
Mediafax.ro: Departamentul de Agricultură al Statelor Unite:
Producţiile de grâu şi orz din România sunt aşteptate să scadă în 2017
ENERGIE
Zf.ro: Petrolul american dă peste cap planurile OPEC de a majora
preţurile prin reducerea producţiei
Economica.net: Hidroelectrica a trimis corpul de control la filiala
Hidroserv. Mai puţin de jumătate din angajaţi muncesc efectiv la
mentenanţă
Economica.net: Gazprom a început construcţia gazoductului
TurkStream
Economica.net: Fără un reactor de la Cernavodă, România a ajuns
importator net de curent

Capital.ro: "Dezechilibre" în sectorul energetic. Tot cărbunele e
salvarea!
Capital.ro: Compania care valorează 2 trilioane de dolari. Apple pare
minusculă pe lângă ea
Capital.ro: Frank Timiş intră în conflict cu una dintre cele mai mari
companii petroliere din lume
Hotnews.ro: Petrolul a reinceput sa se scumpeasca dupa ce Arabia
Saudita a anuntat ca reducerile de productie ar putea fi prelungite
FISCALITATE
Capital.ro: Impozitul pe venitul global: între dorință și putință
Ziare.com: Impozitul pe gospodarie, un fel de ruda preistorica a
sistemului din SUA. Iata cum platesc americanii si cum riscam noi sa
fim impozitati de mai multe ori
GUVERN
Zf.ro: Alexandru Petrescu, ministrul mediului de afaceri: Germania nea anunţat că ne susţine pentru intrarea în OECD ca membru deplin.
"Acest lucru ar permite României să-şi valorizeze mai bine economia
şi să acceseze o grupă superioară de investitori"
Zf.ro: Ministrul mediului de afaceri: Intrarea în OECD, principalul
obiectiv al diplomaţiei economice în acest moment
Agerpres.ro: Premierul spune că nu mai vrea să existe în România
femei în adăposturi, șantajate sau hărțuite la locul de muncă
Capital.ro: E foame de bani la băieții din guvern
Bursa.ro: PROGRAMUL DE CONVERGENŢĂ 2017-2020: Guvernul
vede, în principal, riscuri externe pentru ţara noastră
Hotnews.ro: Programul de convergenta 2017-2020: Introducerea de la
1 iulie a unui mecanism de plata defalcata a TVA la institutiile publice,
repartizarea si in 2018 a 90% din profiturile companiilor de stat si
reducerea cu 10% a cheltuielilor din institutiile de stat

IMM
Zf.ro: Firmele mici şi mijlocii pot cere garanţii de la stat pentru
investiţii prin programul guvernamental IMM Invest Romania
INVESTIȚII
Zf.ro: Dezvoltatorul imobiliar Impact a luat două credite de 24 mil. lei
de la Banca Transilvania pe trei ani
Zf.ro: Care sunt cele 10 sfaturi ale francezului care conduce activităţile
Engie din România şi din Polonia pentru tinerii manageri: “Trebuie să
ai viziune, să ştii în ce direcţie merge businessul, să ştii să delegi”
Zf.ro: Vânzările de autovehicule electrice prind avânt în Europa
Zf.ro: De la zero la 100 de milioane de euro în doi ani: cooperativa
germană BayWa a vândut cereale de peste 102 mil. euro
Zf.ro: Lipsa de timp a românilor lasă în buzunarele retailerilor peste
100 de milioane de lei pentru mâncare gata preparată
Zf.ro: Dan Muntean, jucător nou cu ştate vechi în industria vinului:
Vinul bun este cel care îţi face plăcere să îl bei şi pentru care să nu fie
nevoie să îţi ipotechezi casa ca să îl cumperi
Zf.ro: Grupul Calif se aşază la parterul America House din Piaţa
Victoriei, lângă Starbucks şi McDonald’s
Zf.ro: Croatul Branko Roglic devine unicul acţionar al unui distribuitor
local al Tchibo şi P & G după o tranzacţie de câteva milioane de euro
Zf.ro: Un producător de detergenţi şi un transportator ocupă jumătate
din fosta fabrică Ruukki din Bolintin-Deal
Zf.ro: Ar putea declanşarea urmăririi penale a lui Ioan Bendei, numărul
doi din Digi, pune beţe în roată ofertei de vânzare acţiuni?
Zf.ro: Ce implicaţii are dosarul „Dragomir/RCS“ de la DNA în cazul
listării Digi la bursă?

Zf.ro: În căutare de personal, TeraPlast Bistriţa a ajuns să lucreze cu
deţinuţi
Economica.net: Judeţele unde magazinele româneşti sunt încă o forţă.
Cine sunt românii care se luptă cu multinaţionalele
Economica.net: Optimism pe pieţele asiatice după ce Emmanuel
Macron a fost ales preşedinte al Franţei
Economica.net: Comisarul european pentru politică regională, Corina
Creţu, în vizită oficială în România, pe 8 şi 9 mai
Economica.net: Apune era hypermarketului? Ce soluţii încearcă
marile lanţuri pentru a opri declinul vânzărilor
Economica.net: Preţurile apartamentelor au crescut şi vor mai creşte,
dar nu înseamnă că piaţa a luat-o razna - Andreea Comşa, Premier
Estate
Agerpres.ro: Peste 57% dintre asociații/acționarii persoanelor juridice
active din România au între 30 și 49 de ani
Bursa.ro: Acţionarii "Syngenta" au acceptat oferta de preluare primită
de la "ChemChina"
Bursa.ro: IULIU MOLDOVEANU, ACRM: "Criza lemnului continuă şi se
adânceşte"
Bursa.ro: OBIECTIVUL AUTORITĂŢILOR JUDEŢENE PÂNĂ ÎN 2021:
Dezvoltarea economico-socială a judeţului Galaţi, prin specializare
inteligentă şi durabilă
Zf.ro: Producătorul Inox Măgurele a înregistrat pierderi de 43.415 lei în
primul trimestru, la afaceri de 1,69 mil. lei
Zf.ro: Ion Gavrilă a fost revocat din funcţia de director general al
Electroargeş de consiliul de administraţie
IT
Zf.ro: Furnizorul de soluţii Mira Telecom a crescut în 2016 cu 5%,
ajungând la 10,8 milioane de euro

Zf.ro: Americanii de la Saguaro Technology au trecut de 300 de
angajaţi la Timişoara
Zf.ro: Integratorul IT&C Frontal Communication şi-a mărit businessul
în 2016, dar profitul a căzut cu aproape 60%
Zf.ro: Afacerile companiei Soft Business Union au căzut cu 94% în
2016, faţă de 13,1 mil. lei în anul anterior
Zf.ro: Afacerile Fit Distribution, compania deţinută de Marius Ghenea,
au scăzut sub pragul de 5 mil. euro, minus 49%
Zf.ro: Orange Money, pierderi de 4 milioane de lei în 2016
Zf.ro: Antreprenorii sibieni de la Smart Bill au câştigat un grant
european de 600.000 de euro pentru cercetare
Zf.ro: Lenovo: Laptopurile ultrasubţiri sau pentru jocuri şi alte
segmente de nişă sunt cele care susţin piaţa de PC-uri
Bursa.ro: "Smart City" cere o voinţă politică reală şi fermă, dublată de
consecvenţă administrativă
Bursa.ro: "Nu avem o cultură a administraţiei publice de tip smart"
Mediafax.ro: APLICAŢIE de contabilitate online. Firmele de specialitate
vor avea acces 100% gratuit
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Opinie cristian Hostiuc, directorul editorial al ZF: Cu riscul de a
enerva economiştii, creşterile salariale nu au legătură cu
productivitatea. Când îţi pleacă angajaţii sau ameninţă că pleacă, nu te
mai gândeşti la productivitate, ci la câţi bani să le dai în plus ca să
rămână, dacă nu ai de unde să iei alţii peste noapte
Zf.ro: Companiile pot primi peste 100 mil lei ajutoare de stat pentru a
crea locuri de muncă
Economica.net: ASSAI solicită destituirea conducerii ASF şi un plan
de măsuri pentru rezolvarea crizei RCA

Economica.net: SUA ar putea impune taxe pentru şapte producători
mondiali de oţel
Economica.net: Se scumpesc ţigările, creşte CAS pentru unii salariaţi,
indemnizaţia pentru mame ar putea fi plafonată - programul de
convergenţă
Economica.net: Legislaţia RCA între infringement şi mitingurile
transportatorilor
Economica.net: Proiectul Legii prevenţiei a fost schimbat. Mai puţine
nereguli eligibile pe listă
Capital.ro: INACO propune introducerea a trei noi câmpuri de
informaţii în Registrul general de evidenţă al salariaţilor-REVISAL
Capital.ro: Ionuț Mișa, Ministerul Finanțelor: Acciza la țigări crește cu
1% de la 1 iunie și cu 2% de la 1 ianuarie 2018
Capital.ro: Brexit – rezultatul pieţei insuficient de comune
Capital.ro: Uber vs taximetria clasică, o miză de un miliard de lei pe an
Capital.ro: Soarta prețurilor RCA stă în pixul lui Dragnea
Bursa.ro: CURTEA DE CONTURI, ÎN VIZORUL PARLAMENTARILOR.
Zamfir: "Auditorii de la Curtea de Conturi acţionează împotriva
intereselor ţării"
Bursa.ro: Comisia Europeană îşi înrăutăţeşte estimarea privind
creşterea economiei Greciei
Zf.ro: Macron, strict pe tema negocierilor pentru Brexit, dar nu va
căuta să pedepsească M.Britanie
SISTEM BANCAR
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: Reglementări privind drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi
prestatorilor de servicii de plată
Zf.ro: Puternica bancă centrală germană avertizează cu privire la
apariţia unei bule imobiliare pe piaţa germană
Zf.ro: Acţiunile BRD au închis vineri la maximul ultimilor şase ani ca
urmare a rezultatelor pentru primul trimestru
Zf.ro: Erste a raportat un profit net de 262,2 mil. euro în T1, toate
băncile deţinute de grupul austriac în Europa Centrală şi de Est fiind
pe plus
Zf.ro: Schimbări în board-ul Raiffeisen România
Zf.ro: Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Nu trebuie să omorâm
definitiv creditul în valută. "Sunt companii, cum ar fi exportatorii, sau
persoane fizice care au venituri în valută şi au tot dreptul să ia credite
în valută"
Economica.net: Ce se ascunde în spatele deciziei de reducere a
rezervelor în valută şi a creşterii excesului de lichiditate
Economica.net: Fondurile de pensii, obligate să facă hedging doar cu
trei bănci din România
Agerpres.ro: BCE: Riscurile la adresa creșterii economice din zona
euro sunt echilibrate
Capital.ro: Creditele neperformante sunt vândute la recuperatori cu
10% din valoare
Hotnews.ro: Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede
realizarea unor comparatii intre banci, pentru o informare mai buna a
clientilor
Zf.ro: Andrei Rădulescu, BT: Pe piaţa titlurilor de stat ratele de
dobândă continuă să crească pe scadenţele lungi
Economica.net: Grupul KRUK: profitul net a crescut cu 32%, la 19
milioane euro, în T1 2017

Economica.net: Provident redevine membru cu drepturi depline la
ALB
TELECOM
Zf.ro: Rezultatele UPC în trim. 1: creştere în linie, în particular pe net şi
telefonie fixă. Numărul de clienţi scade însă uşor pentru prima oară
după 7 trimestre
TURISM
Capital.ro: Numărul de sosiri în România ale turiştilor din
Australia,Oceania şi alte teritorii au crescut cu 100,6%, în trimestrul I
Bursa.ro: ŞEFII BIROURILOR DE PROMOVARE DIN STRĂINĂTATE
RĂSPUND MINISTRULUI TURISMULUI: "Toate cheltuielile făcute au
fost necesare, legale şi însoţite de documente justificative"
Mediafax.ro: Departamentul SUA pentru Agricultură: Sectorul de
hoteluri-restaurante din România va fi lider regional în următorii cinci
ani

