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CCINA CONSTANȚA
Reportentv.ro: Dezvoltatorii imobiliari din Constanța și Tulcea s-au unit
într-o asociație
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro,

preluată

de

Comisarul.ro,

Sursadevest.ro,

Telenova.ro, Actualitati.net, Ziaretimisoara.ro: Ce inseamna noul Cod
Vamal Unional si cum se schimba legislatia vamala? Puteti afla la un nou
seminar al CCIA Timis!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: INS: Importurile de lapte brut au crescut cu 50,5% în
primele două luni
Capital.ro: Fermierii vor primi astăzi o primă tranşă de 13,6 milioane
de euro în contul subvenţiilor pe suprafaţă
Stiri.tvr.ro: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură
Buzău - unica şansă a grădinarilor de a cultiva seminţe româneşti
Mediafax.ro: APIA începe plata subvenţiilor, prima tranşă fiind
pentru fermierii din sectorul vegetal
Capital.ro: Creşteri ale sacrificărilor de bovine, ovine şi caprine, în
februarie
ENERGIE
Zf.ro: Impuls pentru consum: un şofer a făcut economii de circa 45 de lei
la un plin de motorină în primul trimestru din 2016 faţă de anul trecut
Zf.ro: Germanii de la E.ON au terminat anul cu circa 350 de angajaţi în
minus
Zf.ro: Au investit 800 de milioane de euro, dar trec la deprecieri.
Portughezii de la EDPR au tăiat peste 20 mil. euro din valoarea eolienelor
din România

Zf.ro: Compania bulgară Overgas dă Gazprom în judecată pentru oprirea
livrărilor
Zf.ro: Venezuela declară zilele de vineri zile libere pentru a economisi
electricitate
Zf.ro: OMV Petrom a extins reţeaua de benzinării din România, dar a
închis masiv în Moldova
FISCALITATE
Zf.ro: SUA au mai făcut un pas în descurajarea marii evaziuni: Obama a
lovit dintr-un foc marile corporaţii care fentează fiscul american şi
băncile care le ajută: „Problema nu este că aceste companii desfăşoară
activităţi ilegale, ci că aceste activităţi sunt legale“
Economica.net: David Cameron recunoaşte că a avut acţiuni la fondul de
investiţii offshore al tatălui său
Economica.net: Elan Schwartzenberg, 19 milioane dolari într-un offshore
din Panama dintr-o tranzactie cu un gigant media - Rise Project
Economica.net: ANAF a mărit cuantumul minim al datoriilor care vor fi
publicate din 30 aprilie pe site-ul instituţiei
Agerpres.ro: Dragu (MFP): Unele dintre numele din Panama Papers se
găsesc în diferitele operațiuni conduse de ANAF
Capital.ro: Impozitarea clădirilor: Când este necesară evaluarea?
Capital.ro: Doroş, ANAF, despre controalele de 1 mai: "Cantitatea de
controale de la antifraudă nu s-a oprit"
Zf.ro: Operaţiunile prin offshore ar putea fi impozitate cu 16%
Gandul.info: Înainte de Paşte, Fiscul le face o surpriză tuturor
românilor cu datorii la stat. Cine va apărea pe lista neagr ă a
ANAF
Zf.ro: INS a revizuit creşterea PIB pe 2015 de la 3,7% la 3,8%
Capital.ro: Pieţele

financiare

emit

avertismente

în

timp

obligaţiunile cresc, iar yenul se întăreşte. Ultimele evoluţii

ce

Economica.net: Reducerile fiscale şi creşterea salariilor bugetarilor
vor majora deficitul la peste 3%, până în 2017 - raport
Hotnews.ro: "Cumintenia Pamantului"- varianta fiscala
Adevarul.ro: INFOGRAFIE Salariul minim în UE: în ce ţări se fac
diferenţe între muncitorii necalificaţi şi cei cu pregătire superioară
Evz.ro: Majorarea salariului minim va crește numărul de șomeri
Evz.ro: Când ar putea avea loc creșterea indemnizației pentru
MAME. Ce spune ministrul Finanţelor
GUVERN
Economica.net: Ministrul Transporturilor: În programul naţional al CFR
Călători se vor achiziţiona 87 de rame electrice şi 23 diesel
Capital.ro: Costescu: Tronsoanele de autostradă Sibiu-Boiţa şi Curtea de
Argeş-Piteşti vor fi gata în 2020, odată cu reabilitarea DN73C
IMM
Economica.net: Grupul Banca Mondială va studia mediul de afaceri din
România. Raportul va fi publicat în primăvara anului 2017
Economica.net: Stabilitate financiară: IMM-urile românești sunt mai
profitabile decât firmele străine, deşi puţine iau bani de la bănci
INVESTIȚII
Zf.ro: Magazinele H&M din România au vânzări medii de două ori mai
mici decât în Germania. Salariul mediu pe piaţa locală este însă de doar
400 de euro, de aproape şase ori mai mic decât în Germania, cea mai
dezvoltată economie europeană
Economica.net: Dragu: Actualii investitori străini, inclusiv Daimler, ar
putea să-şi extindă investiţiile în România
Capital.ro: BNR: Creşterea preţurilor la locuinţe este generalizată la nivel
naţional, dar nu a depăşit nivelul de alertă
Bursa.ro: PRIN PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, CJ Ilfov
propune investiţii de 7 miliarde euro, până în 2030

Bursa.ro: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă propune extinderea
reţelei de metrou
Zf.ro: Banca Transilvania a detronat Fondul Proprietatea în topul celor
mai valoroase companii listate
Zf.ro: Vascar Vaslui se extinde în Capitală, unde vrea să ajungă în 500 de
magazine
Zf.ro: Belgienii de la VPK Packaging au 2 mil. euro pentru investiţii în
fabrica de ambalaje din Salonta
Zf.ro: Vânzările Argus Constanţa au recucerit pragul de 200 mil. lei, după
un avans de 20% anul trecut
Zf.ro: AFI închide patinoarul din mallul din Ploieşti şi aduce magazine în
loc
Zf.ro: Mesajul unui antreprenor: „Cu 100.000 de euro mai bine cumperi
un tractor, nu o maşină de lux“
Zf.ro: Afacerile Penny Market merg spre 600 mil. euro după un avans de
14%, cel mai puternic din grup
Zf.ro: Dezamăgirea unui antreprenor cu 800 de angajaţi care vede cum se
sufocă industria cu capital privat românesc: „Aşteptam de la guvernul
tehnocrat nişte măsuri de stimulare a industriei, dar ei nu fac nimic“
Zf.ro: Popoviciu şi Dimofte, profit net de 13,5 mil. € în 2015 din mallul
Băneasa
Zf.ro: Synevo a trecut de 60 de puncte de recoltare, şapte deschise
numai de la începutul anului
Zf.ro: Oamenii de afaceri Ion şi Nicolae Duşu acumulează acţiuni la SIF
Transilvania
Zf.ro: Doar 19% din fondurile americane de investiţii au bătut piaţa
Zf.ro: Romcarbon Buzău plăteşte dividende cu randament de 6,5%
Zf.ro: Preşedintele SSIF BRK s-a retras din boardul Napochim
Zf.ro: Chimsport şi-a majorat la 48% deţinerea din Ves Sighişoara în
urma ofertei de preluare

Jurnalul.ro: Ministrul Transporturilor, Dan Costescu: Tronsoanele de
autostradă Sibiu-Boiţa şi Curtea de Argeş-Piteşti vor fi gata în
2020
Capital.ro: Costescu: În curând românii se vor putea bucura de o
călătorie decentă dintr-un capăt în celălalt al ţării
Agerpres.ro: Borc (Ministerul Economiei): Doar 15% dintre exportatori
sunt întreprinderi cu capital românesc
IT
Zf.ro: Retailerul online Fashion Up va avea listate peste 50.000 de
produse pe platforma marketplace
Zf.ro: Fondul 3TS a preluat toate acţiunile lui Daniel Tătar şi Liviu
Dumitraşcu de la publisherul Internet Corp.
Zf.ro: Octavian Netcu atrage un grup austriac din IT&C în compania de
echipamente medicale Gadagroup
Zf.ro: Cea mai mare insolvenţă din piaţa de soluţii IT: integratorul
Romsys
Zf.ro: Iulian Stanciu, Tudor Manea, eMAG: Vânzările generate de
partenerii eMag prin platforma marketplace trec de 100 mil. euro
Zf.ro: Un IT-ist vrea să ajungă la 100.000 de utilizatori pentru o
platformă de administrare a blocurilor
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
SISTEM BANCAR
Economica.net: Zamfir: Cioloș ar putea asculta de Isărescu și ar putea
contracara efectele legii dării în plată printr-o ordonanță
Agerpres.ro: Numărul și volumul creditelor în franci elvețieni s-au redus,
în 2015, cu 20% față de 2014 (raport BNR)
Bursa.ro: ANCA DRAGU:"Legea privind darea în plată reprezintă,
probabil, un risc"
Zf.ro: HSBC: Creditele neperformante rămân o provocare pentru China
Zf.ro: BCE: Dobânzile negative ameninţă modelul de business al băncilor

Zf.ro: Numărul restanţierilor cu întârzieri la plată mai mari de 30 de zile a
ajuns la maximul ultimelor cinci luni
Zf.ro: Peste 40% din studenţii din SUA nu-şi rambursează datoriile
Evz.ro: „Bătaie” pe Prima Casă. În câteva luni se epuizează
fondurile
TURISM
Economica.net: Unde merg românii şi cât costă vacanţa în străinătate de
Paşte şi 1 Mai

