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CCIR
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare.com,
Ziare-live.ro: CCIR invită oamenii de afaceri din Constanţa să-şi spună
opiniile cu privire la acordul economic cu Canada
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Legalmagazin.ro: LM organizează conferința Soluții eficiente de luptă
împotriva corupției și a fraudei
MIHAI DARABAN
Radioconstanta.ro, preluată de Constanta.press, Ultimele-stiri.eu: Mihai
Daraban: Contribuția turismului la PIB ar trebui să fie de patru ori mai
mare
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Discard.ro,

Instiri.com, Ultimele-stiri.eu, Stireadesatumare.ro, Stireadesuceava.ro:
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României vrea impozitarea
diferențiată a locuințelor pentru eliminarea turismului clandestin
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare.com:
Plajele, mărul discordiei turismului de pe litoral. Hotelierii vor să le
exploateze gratis
Mytex.ro,
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de
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Stirilocale24.ro,
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Presaonline24.ro: Propunere. Impozitare diferenţiată a locuinţelor, pentru
eliminarea turismului clandestin
Maramedia.ro: INTENȚII: Se are în vedere impozitarea diferențiată a
locuințelor pentru eliminarea turismului clandestin
Hotnews.ro: Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei
vrea impozitarea diferentiata a locuintelor pentru eliminarea turismului
clandestin
Dcnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro, Ziarelive.ro,
Palo.ro, Instiri.com, Feedler.ro, Discard.ro: Turism diferențiat locuințe.
Propunerea președintelui CCIR, Mihai Daraban
Ziuaconstanta.ro: Ministrul Mircea Titus Dobre, la simpozionul organizat
de CCINA Constanţa „Turismul este o prioritate pentru România“. Ce a
mai declarat
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Feedler.ro,

Findnews.ro,
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Ziare.www.ro: STATUL ÎNCHIDE OCHII la EVAZIUNEA FISCALĂ din
TURISMUL LA NEGRU. Ministrul Turismului, Mircea Dobre:”Nu putem
intra pe proprietatea cuiva”

Flux24.ro:
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IMPOZITAREA:

Propunere

controversată a șefului Camerei de Comerț
Replicaonline.ro, preluată de Feedler.ro, Ultimele-stiri.eu: Mihai Daraban,
preşedintele Camerei de Comerţ din România, îndemn către oamenii de
afaceri să i se alăture
Replicaonline.ro, preluată de Feedler.ro, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu:
Propunere: Daraban vrea impozitarea diferenţiată a locuinţelor, pentru
eliminarea turismului clandestin
Bzb.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Preşedintele CCIR vrea impozitarea
diferenţiată a locuinţelor pentru eliminarea turismului clandestin
CCINA CONSTANȚA
News.ro, preluată de Economica.net, Wall-street.ro, Profit.ro, Vocea.biz:
Ministrul Turismului anunţă că voucherele de vacanţă intră în vigoare de
la 1 iulie. Hotelierii de pe litoral ar fi vrut ca acest lucru să se întâmple
mai devreme
Romaniatv.net: Ministrul Turismului a anunţat că voucherele de vacanţă
vor intra în vigoare de la 1 iulie şi vor fi valabile un an
Ziuadecj.realitatea.net, preluată de Flux24.ro: Voucherele de vacanţă
intră în vigoare de la 1 iulie
Adevarul.ro: Ministrul Turismului anunţă că voucherele de vacanţă intră
în vigoare de la 1 iulie. Hotelierii ar fi vrut ca acest lucru să se întâmple
mai devreme
Bursa.ro: Ministrul Turismului anunţă că voucherele de vacanţă intră în
vigoare de la 1 iulie

Replicaonline.ro: Bucovală: „Nu mai sunt locuri pe tot sezonul, avem
cereri în permanenţă de la tour-operatori!”
Jurnalulph.ro, preluată de Eveste.ro: Ministrul Turismului anunţă că
voucherele de vacanţă intră în vigoare de la 1 iulie
CCI CLUJ
Allevents.in: Surse de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM-uri 2017
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: De ce arhivarea documentelor?
CCI NEAMȚ
Zch.ro: Cursuri de engleză şi chineză la Camera de Comerţ Neamţ
CCI SUCEAVA
Agroinfo.ro: Agro Expo Bucovina deschide anul expoziţional 2017!
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro: Luna Mărțișorului vine la CCIAT cu noi serii de
programe de formare
Allevents.in: NLP After Hours, curs de dezvoltare personala
AMCHAM
Jurnalul.ro: Cinci provocări bugetare pentru Guvern în 2017
AGRICULTURĂ

Zf.ro: Cânepa, un nou model de afacere de succes în România. “Noi, la
nivel local, activăm într-o nanonişă. Nu poate fi vorba de o valoare a
pieţei sau concurenţă. Suntem primii şi singurii”
Capital.ro: ANUNȚUL LUI Dragnea despre agricultori
ENERGIE
Zf.ro: Gazprom: creşte apetitul Europei pentru gaze naturale
Zf.ro: PIAROM: România are nevoie de strategii energetice care să
valorifice resursele naţionale şi să genereze venituri prin noi locuri de
muncă
Zf.ro: OMV vinde benzinăriile din Turcia către elveţienii de la Vitol pentru
1,4 mld. euro deoarece nu a reuşit să le integreze în grup
Economica.net: Noi drepturi pentru consumatorii de energie electrică
Economica.net: Ministrul Energiei:Conducta BRUA va fi funcţională în
2020,când Exxon şi Petrom vor extrage gaze din Marea Neagră
Agerpres.ro: Transelectrica are de recuperat creanțe de 51,5 milioane de
lei pentru transportul energiei electrice
FISCALITATE
Economica.net: Ionuţ Dumitru, Consiliul Fiscal: Nu este posibilă
aplicarea unei cote diferenţiate reduse de impozitare de la 1 ianuarie
2018
GUVERN
Economica.net: Olguţa Vasilescu, despre Legea salarizării: Până la
pragul de 4.000 lei, salariile se dublează. După acest prag va fi o creştere
cu 45%

Economica.net: Sevil Shhaideh vrea termene mai scurte pentru
implementarea proiectelor majore cu fonduri europene, precum cele
pentru autostrăzi
Capital.ro: Prima lună a guvernării PSD dă cu minus
Capital.ro: Guvernul creşte cu 40% chiriile locuinţelor de serviciu
Capital.ro: Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a discutat cu Liviu Dragnea
şi Sorin Grindeanu despre modificarea Codurilor penale
INVESTIȚII
Zf.ro: EY: Companiile locale de asigurări au început să investească în
tehnologie şi programe de eficientizare financiară
Zf.ro: Tranzacţie fulger la început de primăvară: Asiguratorul Standard
Life va cumpăra Aberdeen, într-o tranzacţie de 4,7 miliarde de dolari
Zf.ro: Plastor, un grup de companii din Oradea, produce de mai bine de
două decenii clăpari pentru Salomon
Zf.ro: La Fântâna, cel mai mare îmbuteliator de apă în sistem watercooler
şi-a majorat capitalul cu 1,2 mil. lei
Zf.ro: Fabrica de tractoare IRUM din Reghin, vânzări în creştere cu 15%
în 2016
Zf.ro: Apulum are 4 milioane de euro pentru investiţii la fabrica de
porţelan din Alba Iulia. Afacerile au urcat la 29 mil. euro în 2016, plus 22%
Zf.ro: Japonezii de la Asahi au primit ultimul ok de la Bruxelles pentru
preluarea producătorului de bere Ursus. Mai urmează avizul Consiliului
Concurenţei din România

Zf.ro: Distribuitorul de electrocasnice Marelvi şi-a deschis un depozit
lângă Bucureşti. „Am venit după business“
Zf.ro: Afacerile producătorului Biocarpet şi Rivex pe piaţa de îngrijire
personală şi a locuinţei, merg spre 150 mil. lei în 2017. Avem cel puţin un
produs pe rafturile a 10.000 de magazine din România
Zf.ro: Consumul a crescut în ianuarie cu 6%, dar nu a salvat încasările
bugetare, care sunt în continuare puse sub semnul întrebării
Zf.ro: Grupul francez Peugeot confirmă achiziţia istorică a brandului
german Opel după ce a stat 90 de ani la americanii de la General Motors,
într-o tranzacţie de 2,3 miliarde de dolari
Zf.ro:
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ZF:

Proba

economică:

de

că
la

deschiderea autostrăzii încoace, PIB-ul Constanţei a crescut cu o viteză
dublă faţă de restul economiei
Economica.net: Viitorul Tarom, în mâinile unei pensionare, ale unui
absolvent de Spiru Haret şi ale unui agent de vânzări Orange
Economica.net: China îşi va reduce anul acesta producţia de oţel cu 50
de milioane de tone
Agerpres.ro:

Elisabetta Capannelli: România trebuie să continue

reformarea întreprinderilor de stat pentru susținerea creșterii economice
Capital.ro: Șeful CNAIR: Începem lucrările la autostrada ComarnicBrașov
Capital.ro: Încă un ORAŞ din România va avea METROU!
Capital.ro: Activele fondului de investiţii Raiffeisen Benefit au depăşit
pragul de 100 milioane de lei

Capital.ro: Marea Britanie: Vânzările Dacia au scăzut cu 14% în februarie
IT
Zf.ro: Voxpro, firmă de outsourcing, deschide un birou la Bucureşti şi
caută sute de angajaţi care ştiu franceză, italiană, spaniolă şi engleză
Zf.ro: Francezii de la Atos au ajuns la afaceri de 54 mil. euro în 2016 şi
1.700 de oameni în România
Zf.ro: Compania de software Life is Hard a raportat afaceri de 4,63
milioane de lei în 2016
Zf.ro: Innovation Labs 2017 a ales cei 24 de câştigători ai Hackathonului
din Bucureşti
Capital.ro: România se situează în categoria de risc mediu în ierarhia
mondială a atacurilor cibernetice
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Guvernul chinez ţinteşte cel mai mic avans economic din ultimii 27
de ani. Cât de slab o fi PIB-ul real?
Zf.ro: Ce este în top în agenda societăţii româneşti: economia, sănătatea,
securitatea socială şi inflaţia
Zf.ro: Cristian Hostiuc, director editorial ZF: Spre un model brazilian al
PSD în economie: „Naţionalizarea” forţei de muncă şi capitalism propriu,
de partid în interiorul instituţiilor şi firmelor de stat. Antreprenorii români
vor fi lăsaţi să se canibalizeze, până când se vor preda fie la partid, fie la
multinaţionale
Zf.ro: Andrei Rădulescu, BT: Ne aşteptăm la continuarea procesului de
decelerare a dinamicii comerţului cu amănuntul pe termen scurt

Zf.ro: Percepţia pieţelor financiare s-a îmbunătăţit. Riscul intrării
României în faliment este la minimul ultimilor nouă ani
Economica.net: Nu există alternativă la o Europă cu mai multe viteze,
pentru a evita distrugerea Uniunii Europene - Hollande
Economica.net: Grecii vor să rămână în zona euro ca soluţie la criză sondaj
Economica.net: Amenzi uriaşe pentru comercianţii care vând produse la
preţuri prea mici
Economica.net: Consiliul Fiscal: Guvernul va trebui să ia măsuri la
rectificarea bugetară, dacă cifrele bugetului vor arăta la fel de rău şi după
3 luni
Agerpres.ro: Bulgaria se alătură statelor care cer UE să adopte măsuri
împotriva "standardelor duble" folosite de producătorii de alimente
Agerpres.ro: ANSVSA consultă industria pe tema siguranței alimentelor,
în studiul inițiat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor
Capital.ro: PIAROM: Partidele politice trebuie să elaboreze un plan de
dezvoltare economică a României pentru următorii 10-15 ani
SISTEM BANCAR
Zf.ro: OTP Bank România a făcut un profit net de 24 milioane de lei în
2016, în creştere cu 12%
Zf.ro: Randamentele la titlurile de stat au continuat să crească în
februarie 2017 pentru scadenţele de peste un an. Dobânda tranzacţionată
în piaţă la obligaţiunile pe 10 ani a crescut la peste 4% pe an
Zf.ro: De ce banca centrală a Americii va majora luna aceasta dobânzile

Zf.ro: CEC Bank prelungeşte campania la creditele pentru firme destinate
proiectelor cu fonduri UE
Zf.ro: Crédit Agricole lansează un produs de creditare destinat fermierilor
Economica.net: Băncile reduc numărul de bancomate, românii scot tot
mai mulţi bani din ele
Agerpres.ro: Grecia: Băncile vor restructura credite neperformante de
5,5 miliarde de euro
Capital.ro: Ce monedă aleg românii pentru economii. Cine are cea mai
mare încredere în lei? Topul pe județe
Capital.ro: Noi reguli pentru plata cu cardul în magazine
TELECOM
Zf.ro: RCS Management va cumpăra acţiuni proprii de 23 mil. euro
Zf.ro: Grecii de la OTE comentează rezultatele Telekom România:
Rezistăm. Profitul nu poate merge mai jos de atât
TURISM
Agerpres.ro: Constanța: Ministrul Turismului a dat asigurări că impozitul
specific va putea fi plătit la termen
Agerpres.ro: Constanța: Ministrul Turismului sprijină ideea preluării în
administrare a plajelor de către hotelierii de pe litoral
Agerpres.ro: Timișoara - Capitală Culturală Europeană 2021 trebuie
promovată turistic mai mult, susțin reprezentanții ANAT

