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CCIA ARAD
Ziuadevest.ro: O veste bună pentru mediul de afaceri arădean: acord de colaborare
semnat de CCIA cu Camera de Comerţ Vojvodina
Arad24.net: O veste bună pentru mediul de afaceri arădean: acord de colaborare
semnat de CCIA cu Camera de Comerţ Vojvodina
CCI BIHOR
Crisana.ro: Concurs regional Business Plan 2017 - Cum să reușești în afaceri
Crisana.ro: Mihai Leu, prezent la Salonta - Memorialul „Nicolae Talpoş” şi-a desemnat
câştigătorii
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro: Oportunități de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM-uri
Lapasprinbrasov.ro: Dezbatere privind ucenicia la locul de munca si efectuarea stagiului
pentru absolventii de învăţământ superior
Monitorulexpres.ro: Dezbatere despre ucenicia la locul de muncă, la CCI
Antreprenori.ro: Pe 21 aprilie Afaceri.ro isi da intalnire cu antreprenorii din Brasov
CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro: Președintele CCI Covasna: „Prin proiectul actual al legii
salarizării unitare se face concurență neloială mediului privat!”
Stiri.covasnamedia.ro: Președintele CCI Covasna: „Sper ca legea salarizării să nu intre
în vigoare”

CCI TIMIȘ
Pressalert.ro: Timișenii, invitați la unul dintre cele mai mari târguri de agricultură din
Europa, în Serbia. Când are loc
Opiniatimisoarei.ro: O noua misiune economica organizata de CCIA Timis. Cei mai
mari producatori chinezi, prezenti la Expo Varsovia 2017
Gazetadinvest.ro: Sesiune de marketing digital, la CCIAT!
Banatulazi.ro: Expo Nadarzyn – Varșovia devine centrul de greutate al afacerilor cu
China
AGRICULTURĂ
Startupcafe.ro: Statul cheama fermierii sa-si depuna cererile pentru a primi sprijinul
financiar aferent Campaniei 2017
Zf.ro: De Paşte românii îşi amintesc de carnea de oaie, în restul anului businessul cu oi
se bazează pe export
ENERGIE
Economica.net: Guvernul acordă ajutoare de stat de 81 milioane de euro pentru sectorul
energiei regenerabile şi pentru investiţiile în cogenerare
Digi24.ro: Petrolul se scumpește din nou
Hotnews.ro: Ministerul Energiei critica activitatea Hidroelectrica din 2016, chiar daca
societatea a fost condusa jumatate de an de Remus Borza, coleg de partid cu ministrul
Bursa.ro: Ţara noastră se pregăteşte pentru preluarea preşedinţiei Conferinţei Cartei
Energiei
Bursa.ro: Ministerul Energiei, nemulţumit de actualii membri în consiliile de
supraveghere şi de administraţie

Bursa.ro: ExxonMobil plăteşte 1 miliard de dolari ca să construiască facilităţi de
producţie gaze în zona Mării Negre
Economica.net: Ministerul Energiei pregăteşte proceduri de recrutare a unor noi
manageri la Hidroelectrica, Romgaz şi Nuclearelectrica, cu mandat de patru ani
FISCALITATE
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Nu ne propunem să punem biruri pe români, dar ne
propunem să fiscalizăm aproape totul
Mediafax.ro: Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor: Sistemul impozitului pe venitul global
va fi construit după modelul din SUA
Mediafax.ro: Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor: Cota unică va fi de 10%, dar va fi şi o
cotă zero pentru veniturile sub 2.000 de lei
Mediafax.ro: Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor: Gospodăria fiscală este un grup de
persoane, rude sau nu, care au un patrimoniu comun
Mediafax.ro: Ministrul Finanţelor: Consultantul fiscal de familie va fi angajat al statului
şi va lucra gratuit pentru contribuabili
Antena3.ro: Radu Soviani: „E halucinant ce propune ministrul Finanțelor. Generațiile
următoare o vor duce mai prost”
Digi24.ro: BUSINESS CLUB. Reforma impozitării, fereastră către impozitul progresiv?
Economica.net: Viorel Ştefan: Pieţele financiare au infirmat acuzele potrivit cărora
România se împrumută la costuri tot mai mari
Capital.ro: Ştefan: Aduci bonuri fiscale de un anume volum și beneficiezi de o anume
sumă deductibilă
Agerpres.ro: Ștefan: Vom face o globalizare a tuturor veniturilor gospodăriilor;
declarația fiscală va fi completată de un consultant fiscal, ce va beneficia de un onorariu
de la MFP

Agerpres.ro: Ministrul Finanțelor: Sunt indicii că estimarea de 5,2% creștere economică
a fost una destul de prudentă; ne așteptăm la mai mult
Economica.net: Ministrul Finanţelor: Evaziunea pe zona de TVA este între 3-4% din
PIB
Capital.ro: Strategia Finanţelor: Toate veniturile se impozitează în anul 2018
"Multinaţionalele vor fi obligate să îşi restructureze politicile preţurilor de transfer"
Hotnews.ro: Salariile mai mici de 2000 de lei nu vor fi impozitate, potrivit oficialilor.
Cati romani castiga sub 2000 de lei si la ce sume renunta Statul in acest scenariu?
Romanialibera.ro: Legea salarizării: efecte nesustenabile în 2022. 50% din bugetul
României e cheltuit pe salarii
Zf.ro: Ministrul Finanţelor: Cota unică va fi de 10%, dar va fi şi o cotă zero pentru
veniturile sub 2.000 de lei
Zf.ro: Ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan: Sistemul impozitului pe venitul global va fi
construit după modelul din SUA
Zf.ro: Războiul politic al cotei unice: „Dacă PSD renunţă la ea, PNL o va reintroduce“
Zf.ro: Prima întrunire a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială
Zf.ro: Boardul BNR: Conduita politicii fiscale şi evoluţiile de pe pieţele financiare
internaţionale sunt potenţiale riscuri pentru cursul de schimb
Ziare.com: Fumigena cu potential de bomba fiscala: Intrebarile cu care ne-a lasat
Guvernul despre impozitul pe gospodarie
Evz.ro: IMPOZITUL pe GOSPODĂRIE în interpretarea avocatului Gabriel BIRIŞ
Digi24.ro: Asociaţia Procurorilor: Discriminările între procurori şi judecători în legea
salarizării, de neacceptat
Capital.ro: ANAF: România, primul loc în Europa la consumul de alcool ilicit

Antena3.ro: Legea salarizării: Guvernul desființează tichetele de masă
Ziare.com: LIVE Seful ANAF da raportul pe primele 3 luni de mandat. Ce spune de
impozitul pe gospodarie?
IT&C
Digi24.ro: Secretul unei afaceri de succes din IT-ul românesc
INVESTIȚII
Agerpres.ro: Crețu: România are la dispoziție, pentru investiții în transport, 5 ,1
miliarde euro fonduri europene; această șansă trebuie folosită la maximum
Bursa.ro: Un fost angajat al uzinei Tractorul vrea să reia producţia de tractoare la
Braşov
Bursa.ro: Braşovenii de la Autoliv România vor să angajeze 100 de ingineri la Iaşi
Zf.ro: Ce afaceri au în România miliardarii lumii: Astăzi, Dariusz Milek, fondatorul
retailerului de încălţăminte polonez CCC
Zf.ro: Miliardarii lumii, ce afaceri au în România: astăzi, Petr Kellner, fondatorul
fondului de investiţii PPF
Zf.ro: Jumătate din businessul multinaţionalelor din România, generat de industria
extractivă şi cea prelucrătoare
Zf.ro: Italienii de la Calzedonia îşi fac loc în topul celor mai mari exportatori locali
Zf.ro: Producătorul de confecţii Secuiana: Am lucrat aproape în întregime pentru
export, vânzările pe piaţa internă sunt sub aşteptări
Zf.ro: Romvac a ajuns la 11 mil. euro din producţia şi vânzarea de vaccinuri şi
medicamente pentru animale
Zf.ro: Pfizer şi-a majorat vânzările cu 20% în anul în care a retras 12 produse de pe
piaţă

Zf.ro: Piaţa de motounelte a crescut cu 20%, cel mai mare avans din ultimii ani
Zf.ro: Piaţa de televizoare a explodat anul trecut: vânzările s-au majorat cu 35%, la 1 ,4
milioane de unităţi
Zf.ro: Premieră: vânzările de bere la PET au scăzut anul trecut după ce au „muşcat “
50% din piaţă
Zf.ro: Revolta acţionarilor minoritari: vor banii din rezerve ai companiilor, pe modelul
statului
Zf.ro: Jumătate din tronsoanele de autostradă aflate în construcţie sunt gata în
proporţie de peste 50%, peste 100 km de drum rapid intră în linie dreaptă
Zf.ro: Şeful Dumagas: Este un boom pentru livrarea de mărfuri la magazinele din ţară
Zf.ro: VIDEO ZF Live. Christian Mazauric, CEO al Brico Depot: Pentru a ajunge de la
7% la 35% cotă de piaţă în România, avem nevoie de mai multe magazine
Zf.ro: VIDEO ZF Live. Dragoş Gheban, managing partner Catalyst Solutions: Un
angajat cu cinci ani de experienţă în sectorul tehnic se aşteaptă la un salariu de 5.500 de
lei net lunar, iar unul din business vrea 4.000 de lei
Capital.ro: România ar putea atrage un nou lanţ uriaş de supermarketuri cu preţuri
mici
Antena3.ro: Capitala verde. Investiții în mediu pentru București
LEGISLATIE ECONOMICA
Agerpres.ro: ASF: Nu au fost și nu sunt discuții oficiale pe subiectul naționalizării
fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II)
Agerpres.ro: Viorel Ștefan: L-am rugat pe vicepreședintele ASF responsabil cu pensiile
private să-i cheme la discuții pe administratorii NN
Agerpres.ro: NN Pensii: Conținutul scrisorii trimise clienților este exclusiv informativ și
nu reprezintă un avertisment

Mediafax.ro: Liviu Dragnea: Dacă Parchetul nu se autosesizează în cazul NN, facem
comisie de anchetă parlamentară
Economica.net: Dragnea, despre scrisoarea NN: Conducerea ASF va fi demisă.
Guvernul să ceară explicaţii la Ambasada Olandei
Economica.net: Guvernul a prorogat termenul la care va intra în funcţiune sistemul de
urmărire a traseului materialului lemnos
Economica.net: Noi secretari de stat la ministerele Mediului, Economiei şi pentru
Mediul de Afaceri
Capital.ro: Ministrul Finanţelor, despre NN Pensii: Sper să îi informeze corect pe clienţi,
să nu-i dezinformeze
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: După legea salarizării, a doua piatră tare pe care o am
în acest an este reducerea șomajului
Agerpres.ro: Olguța Vasilescu: Esența Legii salarizării unitare nu va fi modificată; vor fi
amendamente, pentru că este posibil ca unele lucruri să ne fi scăpat
Economica.net: Exproprieri pentru Pasajul Domneşti: Cea mai mare despăgubire va fi
încasată de un consilier local, un sfert din total
Economica.net: Ştefan: Legea salarizării unitare este necesară pentru a stabiliza
sistemul de salarizare; acesta este haotic
Economica.net: Shhaideh: În maximum două săptămâni Codul administrativ va fi
înaintat Guvernului
Zf.ro: Dragnea, despre NN: Să acţionăm dur, ca exemplu pentru multinaţionalele care
îşi bat joc de români
Zf.ro: Preşedintele ASF spune că mai urmează „hopuri “ pe piaţa asigurărilor. Perioada
de plafonare a tarifelor RCA urmează să expire în curând
Zf.ro: Războiul din Siria a provocat exporturilor româneşti pagube de cel puţin 500 mil.
euro

Zf.ro: O întreagă tevatură din nimic. Naţionalizarea pensiilor private, catalogată ca o
„aberaţie“. Un adevărat război s-a iscat între fondurile de pensii şi Guvern/ASF. Totuşi,
o dezbatere este necesară, în condiţiile în care 65% din banii fondurilor private
finanţează deficitul bugetar
Zf.ro: Afacerile din comerţ au crescut cu 2,6% la două luni, cu un plus de 0,6% în
februarie
Agerpres.ro: Ursache (ASF): Piața de capital ar putea fi afectată de scandalurile din
piețele pensiilor private și asigurărilor; este nevoie de două entități
Agerpres.ro: City Insurance susține că a informat ASF despre aplicarea unui mecanism
de finanțare de 30 milioane de euro
Economica.net: Sectorul construcţiilor şi-a continuat declinul în februarie, scădere de
3,4%. Construcţia de locuinţe, în creştere accentuată
TELECOM
Zf.ro: Întrebarea pe care şi-o pun toţi investitorii: când apare prospectul de listare a
RCS&RDS?
Zf.ro: VIDEO ZF Live. Nicu Grigoraş, Intercapital: RCS&RDS poate intra după listare
în top cinci cele mai mari companii de la BVB. Vor fi mulţi investitori străini care vor
cumpăra acţiuni
TURISM
Agerpres.ro: Ministrul Turismului:Suntem în pre-infrigement pe partea de garantare a
serviciilor turistice; o să venim cu un nou pachet legislativ până la 1 septembrie
Economica.net: Dobre: Turismul ecumenic este o nişă căreia trebuie să îi acordăm
atenţie. Vom face o digitalizare a acestui gen de turism
Zf.ro: Proprietarul hotelului Unirea din Iaşi. „Turismul s-a înviorat, este momentul să
valorificăm faptul că suntem văzuţi ca o destinaţie sigură.“

