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Psnews.ro, preluat de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro, I-stiri.ro: CCIR,
eveniment esențial pentru companiile românești. Rolul Ambasadei SUA
Mesageruldecovasna.ro: Președintele CCI Covasna: „Programările pentru
înmnatriculările autoutilitarelor care țin de să e separate”
CCI IASI
Agorapress.ro: Balul Primăverii, ediţia I Vivaldi 2017: s-au strans 89.600 lei
pentru copiii cu sindromul Down si elevii de 10 din mediul rural
Agerpres.ro: Rezervele de grâu ale Europei ar putea ajunge la cel mai redus nivel
din ultimii 13 ani
Economica.net: Grindeanu: Vrem să atragem 1,7 miliarde de euro prin AFIR, iam cerut ministrului Daea soluţii pentru debirocratizare vv
Zf.ro: România este pe locul şase în UE şi pe locul 13 în lume la producţia de vin,
cu toată scăderea din ultimii trei ani consecutiv
Zf.ro: România este liderul producţiei de floarea-soarelui în UE, dar, în loc să
exporte ulei, exportă 60% din producţie ca materie primă
Zf.ro: Ferma Agroserv Măriuţa din judeţul Ialomiţa a înregistrat propriul brand
sub care va vinde produsele lactate de anul viitor
Zf.ro: VIDEO ZF Live. Cătălin Păduraru, CEO al IWCB: România vitivinicolă
arată foarte bine, mai bine decât alte aspecte ale ţării

Zf.ro: Paştele aduce vânzări mai mari cu peste 5% producătorilor de vin. „Se
caută vinurile aromate, care pot fi asociate cu carnea de miel“
Hotnews.ro: Olguta Vasilescu, totul despre consultantii fiscali: Vor avea un
cabinet propriu, un program zilnic fix si venituri medii de 10 mii de lei care
provin din 3 surse/ "Nu vom avea costuri suplimentare fiindca se reduce
personalul de la ghisee"
Startupcafe.ro: Harta: Consultantii fiscali calificati sunt de aproape 9 ori mai
putini decat ar fi nevoie pentru noul impozit pe gospodarie.
Ziare.com: Ce ne pregateste guvernul? Stres enorm pentru contribuabil,
secatuire de resurse, birocratie sufocanta Interviu
Digi24.ro: Impozitul pe gospodării, greu de aplicat
Zf.ro: Mai săraci, dar cu salarii mai mari: Funcţionarii din administraţia din
România câştigă în medie cu 7% mai mult decât cei din Ungaria.
Zf.ro: Impozitul pe gospodării va bulversa modul în care îşi plăteşte impozitele
toată populaţia României
Bursa.ro: ANAF a propus modificări ale formularelor 091 şi 098
Agerpres.ro: INTERVIU Costin: Introducerea de standarde noi în Legea
salarizării e ca în "Patul lui Procust": tragi de salariile mici și le tai pe cele mari
Economica.net: Totul despre impozitul pe venitul global pe gospodărie
Hotnews.ro: Modificare importanta a modului de rambursare a TVA. Vezi cum
functioneaza baza de date in care vor fi inregistrati contribuabilii cu risc fiscal
pentru rambursarea de TVA
Jurnalul.ro: Impozitul pe gospodărie, o invenţie 100% românească

Romanialibera.ro: Harababură în sistemul de impozitare. Fiscul își trimite
oamenii și la sate. Olguța Vasilescu: Ne propunem să fiscalizăm aproape totul
Stiri.tvr.ro: Noutățile impozitului pe gospodărie: deduceri de cheltuieli,
consultanți fiscali și declarații de venit
Capital.ro: Ministrul Muncii, despre impozitul pe gospodărie: Modelul este
aplicat în Statele Unite, Franţa, Belgia
Zf.ro: Mesajul unui antreprenor care a ieşit peste hotare: Producţia autohtonă
are un potenţial imens peste graniţe
Zf.ro: Mărcile private au „mâncat“ aproape un sfert din comerţul modern.
Vânzările aro, K-classic sau Gusturi Româneşti merg spre 2,5 mld. euro
Zf.ro: O companie de soft din Baia Mare procesează hărţi de la Agenţia Spaţială
Europeană cu bani de la UE
Zf.ro: Teraplast a deschis filiale în Ungaria şi Serbia, iar Alexandru Stănean are
mandat să dezvolte piaţa externă
Zf.ro: EVW Holding din Cluj mizează pe afaceri de 124 mil. euro şi peste 1.000 de
camioane noi vândute
Zf.ro: Coffee 2 Go a ajuns la 20 de cafenele şi continuă expansiunea
Zf.ro: Afacerile americanilor de la Azur au ajuns la 36 mil. lei în primul
trimestru, plus 7%
Zf.ro: Producătorul de ulei vegetal Ardealul din Satu Mare a intrat în topul celor
mai mari exportatori
Zf.ro: Gersim, cel mai mare distribuitor de telefoane: Jucătorii mari din online
vând în pierdere şi „omoară afaceri născute şi nenăscute“

Zf.ro: Distribuitorul de medicamente Europharm a avut afaceri de 200 mil. euro.
„Interesul nostru merge spre farmaciile independente, care au 60% din piaţă“
Zf.ro: Peste 11.500 de oameni lucrează pentru H&M în 30 de fabrici din sudul şi
estul ţării
Zf.ro: Un producător de sisteme de frânare pentru Dacia cumpără terenuri
pentru a se extinde în Caransebeş
Zf.ro: Proprietarul unei parcele din Esplanada spune că ar vrea să ridice un
imobil de 15 etaje, cu o investiţie de 4 mil. euro
Agerpres.ro: CNAIR: Controale inopinate pe șantierele autostrăzilor Lugoj Deva, Lot 3, și Sebeș - Turda, Lot 4
Agerpres.ro: NN Pensii: Măsurile luate de ASF nu afectează situația fondului de
pensii administrat de NN; am aflat din media despre ele
Economica.net: Autostrada Transilvania: Tronsoanele Suplacu de Barcău - Borş
şi Suplacu de Barcău - Mihăieşti ar putea fi construite cu bani europeni
Economica.net: Efectele politicii guvernelor: 6,8 milioane de români au pierdut
până acum un miliard de lei din viitoarea pensie privată
Economica.net: Hunedoara: Nereguli găsite de reprezentanţii MDRAPFE la
construcţia drumului spre cetatea dacică Sarmizegetusa Regia
Capital.ro: Statul trebuie să achite datoriile cauzate de nereguli la proiectele de
mediu, altfel returnează banii atraşi
Romanialibera.ro: Decizie fără precedent a ASF, la presiunea politică a PSD:
Sancțiune exagerată pentru NN, cel mai mare fond de pensii private
Bursa.ro: Prea mult zgomot pentru o naţionalizare inevitabilă

Zf.ro: Întrebarea nr. 1 în scandalul fondurilor de pensii private: cum vor
contribui la venituri decente la pensie, în condiţiile în care sunt doar 300.000 de
pensii facultative?
Zf.ro: Cine s-a mai înscris la masa credală a Romcab: Arctic, avocaţii de la
RTPR, brokerul Goldring şi Poşta Română
Zf.ro: Câte ore lucrează un român comparativ cu alţi angajaţi din Uniunea
Europeană?
Zf.ro: VIDEO ZF Live. Raluca Baciu, business development manager la
Smartree: Anul trecut s-au înregistrat opt milioane de aplicări la joburi în
România, cele mai multe au fost în Bucureşti
Startupcafe.ro: Cealaltă față a programului Start-up Nation: Antreprenorii vor
depinde de pixul rectificarii bugetare. PLUS Ce salariu îți vei putea da prin
firmă, cu banii statului
Zf.ro: Nuclearelectrica a prelungit mandatul de director general al Danielei
Lulache cu 4 luni
Zf.ro: Unde se duc banii? Băncile ţin mai puţină lichiditate la BNR
Zf.ro: BNR: Circa 38.500 de români mai aveau credite în franci elveţieni la finele
anului trecut, faţă de 110.000 persoane în 2008
Zf.ro: RCS&RDS a câştigat în 2016 cei mai mulţi clienţi noi pe TV, net fix şi
telefonie mobilă

