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CCIR
Agerpres.ro: Reformarea sistemul sanitar din România în dezbatere la conferința PRIA
Healthcare în data de 11 mai 2017
Argesexpres.ro: Târgul AGRO Piteşti - "atractiv, instructiv şi profitabil pentru participanţi"!
Observator.ro, preluată de Stirilocale24.ro: Înnoiește-ți garderoba de vară la târg!
CCINA CONSTANȚA
Info-sud-est.ro, preluată de Ziarelive.ro: Dezvoltarea relaţiilor economice dintre firme din
judeţul Constanţa şi Cipru, un subiect discutat în cadrul vizitei ambasadorului Dimitris
Hatziargyrou la CCINA
Radioconstanta.ro: CONSTANȚA: Târgul Naţional de Îmbrăcăminte – Încălţăminte
TINIMTEX
Constanteanul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Târgul Naţional de Îmbrăcăminte și
Încălţăminte TINIMTEX, ediție jubiliară, la Pavilionul Expozițional Mamaia
CCI IAȘI
Curierul-iasi.ro: Eveniment de anvergură națională despre rolul investițiilor pentru
dezvoltare economică
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Realitatea.net, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro, Feedler.ro, Ultimelestiri.eu: Dezbatere importantă despre învăţământul profesional la Camera de Comerţ
CCI PRAHOVA
Actualitati.net, Portalziare.ro, Stiriaz.ro, I-stiri.ro: Concurs de cunoștințe despre UE și
workshop despre Europa, pe 9 mai, la sediul CCI Prahova
CCI SUCEAVA
Monitoruldesuceava.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Sesiune de informare gratuită la CCI
Suceava despre oportunităţile de accesare a fondurilor europene
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro, preluată de Timis24.ro: Managerii de resurse umane, la mare căutare în
mediul de afaceri din Timiș
AMCHAM

Adevarul.ro, preluată de Inro.news.ro, Ultimele-stiri.eu, Presaonline.com, Ziarelive.ro,
News.ournet.ro, 2am.eu. Gazetarul.ro, Diacaf.com, Libnet.ro, Ziar.com, I-stiri.ro,
Portalziare.ro, Stiriaz.ro, Ziare.www.ro, Ziare-romanesti.info: Radu Enache, fost preşedinte
al AmCham: România are nevoie de legi care să încurajeze investiţiile în educaţia timpurie
AGRICULTURĂ
Economica.net: Cireşele româneşti ajung în pieţe după 15 mai. Producţia din acest an este
în mare parte distrusă, iar preţurile vor fi pe măsură
Capital.ro: TRS: Piaţa mondială a zahărului se îndreaptă spre un surplus
ENERGIE
Zf.ro: Acţiunile Transgaz Mediaş sunt la maximul istoric
Capital.ro: Statele baltice îşi vor lega reţelele energetice de UE prin Polonia
Bursa.ro: REMUS BORZA: "Să nu mai punem hoţi şi mediocri în managementul
companiilor de stat" (I)
Bursa.ro: ANDREEA LAMBRU, PREŞEDINTELE HIDROELECTRICA: "Nu mai sunt şanse
pentru listarea Hidroelectrica, anul acesta"
Bursa.ro: Traderul "Energy Holding" şi-a cerut insolvenţa
FISCALITATE
Economica.net: PwC: Încurajarea conformării voluntare ar putea fi una dintre soluţiile
creşterii veniturilor bugetare
Hotnews.ro: Mitroi, PwC Romania: Incepand din aceasta toamna, Romania va aplica
standardul comun de raportare, ceea ce inseamna practic demararea schimbului automat
de informatii fiscale si financiare
Hotnews.ro: Fiscul a depistat peste 119,5 milioane de lei nedeclarati de romani. Cu acestia,
fie se creditau firmele, fie se faceau achizitii imobiliare Serban, ANAF: Unii ne spuneau ca
pur si simplu au gasit bani in casa sau in curte, cu ocazia unor sapaturi
GUVERN
Economica.net: Secretar de stat Laufer: Până la începutul anului 2018 rămânem doar cu 50
de taxe fiscale şi nefiscale în România
Agerpres.ro: Întrevedere Grindeanu - Kern, la Viena; pe agendă - cooperarea bilaterală și
viitorul UE
INVESTIȚII

Zf.ro: Mişcare şoc pe piaţa de retail. Aldi, un alt gigant german din comerţ, începe
recrutarea pentru intrarea în România
Zf.ro: Un nou risc pe radarul investitorilor: seceta de dolari
Zf.ro: Florin Buzatu, membru în boardul Romgaz, îşi lichidează deţinerea de 100.000 de
acţiuni la SIF Transilvania. El lua 40.000 de lei lunar de la SAI Muntenia
Zf.ro: Agrokor, supermarketul de 6,5 mld. dolari care a zguduit Croaţia şi a provocat
căderea unui guvern
Zf.ro: Morărit Panificaţie Roman, afaceri de 10 milioane de lei în 2016, cu un profit de
160.000 lei
Zf.ro: Un trader de cereale din Satu Mare a ajuns la 40 mil. euro cu 12 angajaţi, majorânduşi businessul de 40 de ori în 10 ani
Zf.ro: Electroargeş Curtea de Argeş are expunere de 95% din afaceri pe un singur contract
cu nemţii de la Kärcher
Zf.ro: Cea mai importantă „industrie“ a României
Zf.ro: Procesatorul de carne Transavia, exporturi de 21 mil. euro anual, la afaceri de 140
mil. euro
Zf.ro: BAT, producătorul Kent, a avut profit record de 150 mil. euro în 2016, an în care s-a
interzis fumatul în spaţiile publice
Zf.ro: Grupul Quickmobile şi-a crescut afacerile cu aproape 50% în 2016, ajungând la 46
mil. euro
Zf.ro: Grupul francez Alten va depăşi 1.000 de angajaţi în România până la finalul anului.
„Am ales Iaşiul pentru noul centru de servicii deoarece este al doilea cel mai mare oraş
după populaţie şi are 75.000 de studenţi.“
Zf.ro: De unde vine rata mare de subscriere la Digi? Un grup de bănci şi-au creditat clienţii
chiar şi pentru un raport de 1/10
Zf.ro: Prima zi cu discount 3% la Digi: doar 70.000 de acţiuni subscrise în 35 de ordine
Zf.ro: Una dintre cele mai mari investiţii de la zero din ultimii ani. Turcii de la Yildiz Entegre
investesc 150 mil. euro într-o fabrică de prelucrare a lemnului în judeţul Argeş
Zf.ro: Tranzacţie neaşteptată. Regina Maria intră cu o clinică pe Calea Dorobanţilor în locul
celebrului magazin Victoria 46
Economica.net: Şeful Renault crede că victoria lui Macron este o veste bună pentru
economia franceză

Economica.net: Americanii de la Aecom ar putea desena toate cele trei tronsoane ale
autostrăzii Ardeal – Moldova
Economica.net: Proprietarul restaurantelor McDonald’s, interesat de noi achiziţii pe piaţa
imobiliară din România
Agerpres.ro: Crețu: România este singurul stat membru care mai trimite proiecte cu mii de
pagini semnate
Agerpres.ro: Corina Crețu: Anul 2017 este un an crucial pentru România în privința
fondurilor structurale
Capital.ro: Un lanț de restaurante urmează să facă angajări cu sutele în România
Capital.ro: Economia românească crește cu bani din străinătate
Bursa.ro: TUDOR CIUREZU: "Vrem să punem în discuţie repatizarea profitului SIF Oltenia,
la AGA din august"
Bursa.ro: "Akzo Nobel" refuză a treia ofertă de preluare de la "PPG Industries"
Hotnews.ro: Firea, solicitare "cordiala si prietenoasa" catre Guvern sa primeasca Centura
Bucurestiului pentru modernizare: "Ca raspuns preliminar si neoficial ni s-a spus ca s-ar
pierde fonduri europene, dar nu cred ca e adevarat"
Mediafax.ro: Un analist avertizează: Petrolul scade, aurul, argintul şi metalele industriale
se află pe o tendinţă negativă
Ziare.com: Construim mai repede decat autorizam. Intre groapa din asfalt si solutia finala
se afla luni de birocratie
Ziare.com: Seful Companiei de Drumuri: Nu e treaba directorului general sau a ministrului
sa stie de o groapa
Zf.ro: Coldwell Banker: 2017 este cel mai bun an pentru piaţa imobiliară din Cluj, cu 44.000
mp de birouri livrate
Zf.ro: URB Rulmenţi Suceava, profit de 183.505 de lei, la afaceri de 3,23 mil. lei în primul
trimestru
Zf.ro: ASLO: Autovehiculele în leasing operaţional au ajuns în T1 la o pondere de 16% din
înmatriculările noi, faţă de 13,3% în 2016
Zf.ro: EY: SAB Miller, KMG International şi Profi, cele mai mari tranzacţii din 2016; doar trei
tranzactii au fost făcute de investitori români care au achiziţionat ţinte externe
Economica.net: BERD, pregătită să ajute Europa de Est în cazul unui deficit de finanţare
europeană provocat de un Brexit dur
IT

Zf.ro: Afacerile eServglobaTelecom, companie specializată în furnizarea de servicii IT, au
stagnat în 2016 la 11 milioane de lei
Zf.ro: Furnizorul de soluţii IT&C Bestware Solutions a crescut cu 17% în 2016, ajungând la
aproape 3 milioane de lei
Zf.ro: Mircea Vadan, MVP Academy: Cea mai mare finanţare atrasă de un start-up din IT în
urma programului MVP Academy a fost de 300.000 de euro
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Salariul mediu net a fost de 2.342 de lei, în martie, în creştere cu 4,7% faţă de luna
februarie
Agerpres.ro: ROMATSA: Managementul va depune toate eforturile pentru a stopa
declanșarea grevei de avertisment și va continua negocierile cu partenerii sociali
Agerpres.ro: Legea RCA: Comisiile de specialitate din Camera Deputaților stabilesc marți
data dezbaterilor pe proiectul de lege cu amendamente
Agerpres.ro: Anchetă la o companie belgiană de transport rutier bănuită că recrutează
șoferi din Europa de Est
Hotnews.ro: In cautarea sutei de mii de noi joburi. Cele mai multe contracte de munca noi
s-au incheiat in constructii, transporturi de marfa si servicii de paza
Hotnews.ro: Impactul legislatiei de concurenta asupra afacerii: De ce este necesar un
program de conformare?
Mediafax.ro: MUNCA la negru. Firmele dovedite că folosesc muncitori fără CONTRACT
riscă să fie închise
Mediafax.ro: Revocarea lui Mişu Negriţoiu de la şefia ASF, pe ordinea de zi a plenului
reunit de marţi
Mediafax.ro: PLANUL Guvernului pentru a aduce bani la buget după MAJORĂRILE de
pensii şi salarii. Care va fi impactul direct
Economica.net: Ziua Europei: Relaţia complicată dintre România şi UE. Ne-a luat
muncitorii, ne bate comercial, dar plăteşte
Economica.net: Angajaţii companiilor primesc tichete cadou de Ziua Copilului, de Ziua
Bancherului, a Energeticianului şi a Contabilului
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Scenarii: Dacă ar prelua Banca Românească, Banca Transilvania ar ameninţa poziţia
BCR, iar OTP ar intra în top zece

Zf.ro: BT: Ratele de dobândă pe piaţa titlurilor de stat cresc pe scadenţe lungi datorită
presiunilor inflaţioniste şi a creşterii economice
Zf.ro: Cum arată bilanţul la T1 a celei mai mari bănci din România. BCR, creditele de retail
noi au crescut în T1, dar au scăzut creditele noi pentru companii, politica băncii fiind de a
finanţa afaceri de o calitate mai bună
Bursa.ro: PORUNCĂ DE LA BĂNCILE CENTRALE: Să nu ai alt adevăr în afară de al meu
Bursa.ro: Mersch, BCE: "Discuţia privind normalizarea politicii monetare ar trebui să fie
prudentă"
TELECOM
Bursa.ro: PARLAMENTUL URMEAZĂ SĂ NUMEASCĂ NOUL ŞEF AL ANCOM: Adrian Diţă,
director de afaceri publice la Telekom România
TURISM
Mediafax.ro: România este una dintre cele mai nepopulare destinaţii turistice din Uniunea
Europeană, în 2015

