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CCI ARAD
Comunicat de presa CCIA Arad, preluat de: Vestic.ro, Specialarad.ro,
Criticarad.ro, Ghidularadean.ro, Actualitati-arad.ro, Ziare-pe-net.ro: Delegaţie
sârbă la CCIA Arad, pentru intensificarea colaborării dintre mediile de afaceri
din Voivodina şi Arad
CCI ARGES
Curier.ro: Zeci de expozanţi la AGRO PITEŞTI
CCI BISTRITA NASAUD
Agerpres.ro, preluat de Economica.net, Jurnalul.ro, Stiripesurse.ro, Ziuanews.ro,
Corectnews.ro, 24-ore.ro: Grindeanu: Măsurile de relaxare fiscală, impact
bugetar similar cu cel necesar aplicării legii salarizării unitare
Bistriteanul.ro: FOTO: Consiliul Județean a sărbătorit cei 25 de ani de existență,
cu premierul, foști sau actuali miniștri și ÎPS Andreicuț
CCI NEAMT
Ziarulceahlaul.ro: Statistică Națională a Camerei de Comerț: Neamțul, foarte
aproape de polul sărăciei
Tvneamt.ro: STAREA MEDIULUI ECONOMIC ÎN NEAMȚ- LOCUL 6 PE
ȚARĂ LA NUMĂRUL DE PENSIONARI ȘI ULTIMUL LOC LA PRODUCȚIE
INDUSTRIALĂ
Goldfmromania.ro: Statistică Națională a Camerei de Comerț: Neamțul, foarte
aproape de polul sărăciei

Goldfmromania.ro: Școlile profesionale, reactivate de la Neamț
Zch.ro: Mihai Apopii: “Când te analizează un investitor, se uită la ce aeroport și
ce drum ai!”
Mesageruldeneamt.ro: Mihai Apopii: “Școala profesională nu este un circuit al
eșecului!”
CCI TIMIS
Banatulmeu.ro: Teme de interes pentru mediul de afaceri! Cele mai importante
modificări aduse în legislația vamală
Opiniatimisoarei.ro: Agricultorii timiseni, invitati de CCIAT la Targul
International de Agricultura de la Novi Sad
Banatulazi.ro: Agricultorii timișeni invitați la Târgul Internațional de
Agricultură de la Novi Sad
Pressalert.ro: Concursuri de echitație și dresaj canin, precum și demonstrații cu
mașini și utilaje agricole, la expoziția Banat Agralim. Când are loc
Transilvaniabusiness.ro: BANAT AGRALIM 2017 la o nouă ediție
Banatulmeu.ro: Agricultorii timișeni invitați la Târgul Internațional de
Agricultură de la Novi Sad
ENERGIE
Economica.net: FP cere ca Nuclearelectrica să aloce tot profitul net din 2016
pentru dividende şi să plătească dividende suplimentare de 452 mil. lei
Hotnews.ro: Transgaz a ajuns sa ceara amanari de la CE pentru un proiect cu
finantare europeana, dupa ce a atribuit un contract controversat unei firme
poloneze

Zf.ro: Ministerul Energiei vrea să îl pună în boardul Romgaz pe Bogdan Stan,
noul şef al ANAF
FISCALITATE
Agerpres.ro: România a atras 1,75 miliarde de euro de pe piețele externe, printr-o
emisiune de euroobligațiuni
Mediafax.ro: EXCLUSIV Consultanţi fiscali: Impozitul pe gospodărie poate
genera PROBLEME atât autorităţilor, cât şi contribuabililor, putând provoca
scăderea încasărilor bugetare
Capital.ro: Controversele creșterii salariului minim
Capital.ro: EXCLUSIV! Grindeanu și privații, față în față pe tema reducerii cotei
unice, impozitului pe familie și altor modificări pentru 2018
Bursa.ro: LIA OLGUŢA VASILESCU, DETALII DESPRE IMPOZITUL PE
GOSPODĂRIE:
"Fiscalizăm totul, veţi cere chitanţă de peste tot pentru a putea deduce
cheltuiala"
Economica.net: Direcţiile regionale ale ANAF vor verifica 80 de mari companii
considerate cu risc ridicat
Bursa.ro: AURELIAN DOCHIA, DUPĂ ANUNŢUL CĂ SALARIILE VOR FI
MAJORATE, IAR COTA UNICĂ - ELIMINATĂ:
"Inevitabilul se va produce - vor creşte taxele şi deficitul bugetar"
Adevarul.ro: Impact colosal al legii salarizarii unitare
Zf.ro: România poate depăşi în acest an PIB-ul Cehiei şi pe cel al Greciei

Zf.ro: Investitorii români au cumpărat 20% din bondurile în euro pe 10 ani
vândute de Ministerul Finanţelor. Aproape 50% din obligaţiunile scadente în
2035 au ajuns la americani şi britanici
Zf.ro: ZF Live. Dezbatere pe tema Legii salarizării unitare. Adrian Marius
Dobre, secretar de stat în Ministerul Muncii: Salariul unui profesor de gimnaziu
trebuie să ajungă la un minim de 1.000 de euro net în 2020
INVESTITII
Zf.ro: Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc: Ofertele pentru realizarea
viaductului de pe Autostrada Transilvania, în evaluare. Data la care tronsonul va
fi deschis circulaţiei rămâne necunoscută
Zf.ro: Iproeb Bistriţa plăteşte din iunie dividende cu un randament de 7 ,4%, din
profitul pe 2016
Zf.ro: Doi antreprenori din Cluj au vândut ceasuri din lemn de 125.000 de euro
Zf.ro: Grupul italian care deţine retailerul de modă US Polo Assn controlează
două fabrici cu peste 400 de salariaţi în România
Mediafax.ro: Cluj: Un milion de euro pentru startup-uri tech din partea
acceleratorului de afaceri Spherik
Mediafax.ro: Grindeanu: Există bani europeni! Lumea s-a săturat de drumuri
desenate pe tablă cu carioca
Capital.ro: Fondul suveran al statului Singapore începe investiţii masive în
România prin P3
Digi24.ro: Profitul Antibiotice Iaşi, susţinut de exporturi
Economica.net: Blake Horsley, P3: Autostrada Bucureşti-Ploieşti
următoarea locaţie pentru spaţii logistice

va fi

Economica.net: Rafinăria Vega, singurul producător de bitum rutier din
România, vrea să crească producţia. Piaţa e invadată de importuri
Zf.ro: Producătorul de ambalaje Romcarbon Buzău a bugetat afaceri în creştere
cu 21%. "Consumul de materiale plastice este în creştere, nu doar în România, ci
şi în Europa."
Zf.ro: Antibiotice Iaşi şi-a bugetat un profit de 29 mil. lei pentru 2017, minus 6%,
şi vrea investiţii de 61 mil. lei
Zf.ro: Industria îşi revine uşor peste aşteptări, dar fără să indice nimic
spectaculos. Investiţiile cresc puternic după o evoluţie zero în 2016: plus 11% în
primele două luni din an
Zf.ro: ZF HR Trends 2017. George Didoiu, director Colliers: „Vedem din ce în ce
mai multe companii internaţionale care vor să-şi deschidă birou în România.
Angajaţii români sunt bine văzuţi în afară.“
Zf.ro: Compania austriacă de logistică Quehenberger merge spre afaceri de 250
de milioane de lei. „Anul a început timid, dar din martie economia a reintrat pe
făgaşul normal.“
Zf.ro: Trei dintre cele mai mari 20 de companii antreprenoriale româneşti au ieşit
cu investiţii de la zero în afara graniţelor
Zf.ro: Ce pregătesc marii investitori. Dezvoltatorul P3 spune că Autostrada A3
este următorul “hotspot” logistic al Bucureştiului pentru e-commerce şi pentru a
aduce bunuri către zona de nord a Capitalei
Zf.ro: Fabricile româneşti au exportat mobilă de 430 mil. € în Germania. Cea mai
mare piaţă din Europa cumpără 20% din exporturile totale de mobilă de 2 ,2
miliarde de euro ale României

Zf.ro: Traderul elveţian de cereale Ameropa a dat 25 mil. euro pe patru silozuri
româneşti
IT&C
Hotnews.ro: Consultare care vizeaza operatorii de retele IT si furnizorii de
servicii digitale din Romania: Cum sa fie aplicata Directiva UE privind
securitatea retelelor si a sistemelor informatice?
Zf.ro: Softiştii de la Tremend ţintesc afaceri de 5 mil. euro anul acesta, plus 40%
LEGISLATIE ECONOMICA
Agerpres.ro: Mișu Negrițoiu (ASF): Transformarea fondurilor de pensii din
pilonul II nici nu cred că trebuie discutată
Capital.ro: Ursul fantomă de pe autostrada Lugoj-Deva costă 180 milioane euro
Economica.net: Industria mobilei începe să "gâfâie": preţul lemnului creşte şi
forţa de muncă dispare. Importurile încep să crească simţitor
Economica.net: Fondul NN se adresează în premieră clienţilor avertizându-i că
sunt discuţii privind o eventuală naţionalizare a fondurilor de pensii private
Economica.net: Grindeanu: Strategia de descentralizare va fi aprobată miercuri
în Guvern
Stiri.tvr.ro: Angajatorii români preferă recomandările. Aproape 60% dintre
firme au renunțat la recrutările prin agenții sau interviurile de grup
Bursa.ro: URSACHE, ASF:
"Vom lansa în dezbatere o lege a fondului de compensare a investitorilor până în
vacanţa parlamentară"

Zf.ro: Paradoxul tarifelor RCA: poliţa pe şase luni costă cât cea pe un an la unii
asigurători
Zf.ro: Ministerul Economiei ţine secrete numele celor care se ocupă de crearea
fondului suveran de investiţii
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: O lume fără concurenţă, fără falimente şi fără
şomaj e o fata morgana
SISTEM BANCAR
Zf.ro: VIDEO ZF Live. Mădălina Teodorescu, vicepreşedinte: Piraeus Bank:
Avem un plan de dezvoltare pe doi ani „bine pus la punct“ care prevede investiţii
în digitalizare şi în bankingul tradiţional
TELECOM
Economica.net: Cum se prezintă Digi la Bursă. 12,4 milioane de clienţi în patru
ţări, creştere peste concurenţi în România
Economica.net: Profitul net al Digi a crescut de aproape trei ori anul trecut, la
11,8 milioane euro. Care este cea mai profitabilă ţară pentru RCS & RDS
Bursa.ro: PRIMUL EXAMEN DE TRANSPARENŢĂ, PICAT
Anunţul privind intenţia de listare a DIGI, praf în ochi
Zf.ro: Cel mai mare test al Bursei şi al capitalului privat românesc. RCS atacă
piaţa cu cea ai mare ofertă de vânzare de acţiuni din România, tranzacţie
estimată la 500-600 mil. euro
TURISM
Capital.ro: Traficul de pasageri pe Aeroportul Iaşi a crescut cu peste 60% în
primul trimestru

Bursa.ro: Zborurile directe deschid turismul spre litoral şi Delta Dunării
Bursa.ro: Cetăţile Făgăraş şi Râşnov au primit cele 8,5 milioane de euro din bani
europeni în vederea reabilitării
Zf.ro: Traficul de pasageri pe aeroportul din Cluj-Napoca a crescut cu 60% în T1
2017

