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CCIR
Avocatura.com: Baroul București organizează o conferință despre
modificările Legii Avocaturii
CCIA ARAD
Arad24.net: BusinessMark a organizat pentru prima dată evenimentul
„HR Business Strategist” la Timișoara
CCI MARAMUREȘ
Ziarmm.ro: PREVENT 2017 – o manifestare comuna a CCIMM si ISU
Maramures
AGRICULTURĂ
Startupcafe.ro: Peste 3.300 proiecte ale tinerilor fermieri au fost selectat
sa primeasca fonduri europene de 50.000 Euro sau 40.000 euro
ENERGIE
Hotnews.ro: Valeriu Ivan, un nou membru provizoriu in Consiliul de
Supraveghere al Transelectrica
Hotnews.ro:
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administrator al Electrica
FISCALITATE
Capital.ro: Cine sunt românii pe care FISCUL îi obligă să plătească CASS
pentru veniturile din 2012! Agricultori, pensionari şi şomeri sunt vizaţi

Zf.ro: ANAF a realizat în primul trimestru venituri bugetare de peste 50 de
miliarde de lei
Economica.net: Fiscul susţine că a descoperit o firmă cu datorii la stat
de 2,7 milioane euro
GUVERN
Economica.net: Finanţele analizează dacă se pot face majorări de salarii
în sistemul bugetar chiar de la jumătatea anului 2017
Capital.ro: Ştefan (MFP): Nu există nicio raţiune ca să vorbim despre
naţionalizarea pensiilor private
Zf.ro: Vicepremierul şi ministrul mediului, Daniel Constantin, va semna
mâine protocolului de predare a mandatului. Graţielei Gavrilescu îl
înlocuieşte din Guvern
Economica.net: Grindeanu: Cred că nu are o problemă ministrul Toader
să meargă în coaliţie să explice deciziile pe care le-a luat
Economica.net: MFP a împrumutat luni 97,9 de milioane de lei de la bănci
la un randament mediu de 4,27% pe an
Hotnews.ro: Licitatia pentru fantoma eRomania, contract cu o valoare
estimata la maxim 2,5 milioane euro, a fost suspendata
INVESTIȚII
Zf.ro: Aegon România şi-au dublat afacerile în 2016, la 100 mil. de lei
Zf.ro: Executivul român care a condus importatorul Orbit şi producătorul
ciocolatei Kandia a fost recrutat de grupul turc ETI
Zf.ro: Dezvoltatorul Unirii View: Construcţia avansează în ritm susţinut,
aproximativ 60 de oameni lucrând pe şantier în fiecare zi

Zf.ro: Opinie: Contra(Proiectul) de ţară. România are prea multe proiecte
de ţară, de aceea nu avansează
Economica.net: Dezvoltatorul RomReal a vândut două terenuri din
Bucureşti şi Constanţa cu 18 milioane de euro
Agerpres.ro: Înmatriculările de autoturisme Dacia noi în Franța au
crescut cu 9,5% în martie
Agerpres.ro: BET a ajuns la 8.139 puncte, cel mai mare nivel din ultimii
nouă ani
Zf.ro: Programul prin care românii primesc până la 200.000 de lei pentru
a înfiinţa o firmă, modificat
Capital.ro: Firma lui Ion Florescu se alege cu circa 13 mil. euro de pe
urma vânzării Top Factoring
Capital.ro: Paul Maravei, Cisco Systems România: Când vor crește, copiii
din ziua de astăzi vor avea joburi care nu au fost încă inventate
IT
Hotnews.ro: Un super-business de peste 18 miliarde dolari - De ce divizia
de procesoare a Toshiba este ravnita de mai multi giganti ai tehnologiei
Capital.ro: DIICOT: Hackeri români au atacat bănci și companii din
România, Italia și SUA
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Eurostat: Angajaţii din România au câştigat anul trecut
peste 57 miliarde euro, nivel record istoric
Bursa.ro: MARIUS BUDĂI: "Prin legea prevenţiei peste 75 de milioane
euro pe an vor rămâne antreprenorilor români"
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multinaţională plăteşte un român în head office-ul din Londra sau
Germania de cinci ori mai mult decât în România; salariile sunt plafonate
la Bucureşti
Economica.net: Ungaria cere UE măsuri în privinţa discrepanţelor
înregistrate la calitatea alimentelor
Economica.net: Angajaţii din Finanţe ameninţă că vor pleca masiv din
sistem, dacă nu le cresc salariile
Agerpres.ro: Eurostat: Rata șomajului în UE a scăzut la 8% în februarie,
cel mai redus nivel din 2009
Mediafax.ro: Cum s-a transformat România într-o piaţă de desfacere.
Ghizdeanu (Comisia Naţională de Prognoză), despre impactul fondurilor
UE: Exporturile au crescut cu 3,6, iar importurile cu 17,2
Ziare.com: Bloomberg: Economia Romaniei creste cel mai repede din
UE, dar are nevoie de un bandaj
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Administraţiei Trump şi consolidarea climatului macro-financiar intern au
dus la scăderea dobânzilor la titlurile de stat
Agerpres.ro: BNS: România, primul loc în Europa în ceea ce privește
încălcarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor
SISTEM BANCAR
Economica.net: BCE: Fiţi pregătiţi pentru majorarea ratelor la dobânzi
Agerpres.ro: Lazea (BNR): Curtea de Conturi refuză să dea instrucțiuni
ex-ante pentru beneficiarii de fonduri europene

Zf.ro: CEO al Raiffeisen Leasing: Piaţa de leasing a ajuns la 2 miliarde de
euro anul trecut, iar ritmul de creştere se va păstra
Economica.net: Rezervele valutare administrate de BNR au crescut în
martie cu 200 milioane euro
Zf.ro: UniCredit: BNR va păstra dobânda de referinţă la 1,75% în şedinţa
următoare
TURISM
Zf.ro: Ministrul Turismului: Am solicitat luni TVA 9% pentru agenţiile de
voiaj
Zf.ro: Wizz Air trece la sistemul de check-in comun pentru toate zborurile
cu plecare de pe aeroportul Henri Coandă

