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CCIA ARAD
Aradcity.ro: Targul Primaverii, 20 - 23 aprilie la Expo Arad
Adevarul.ro, preluată de 008.ro: Flori, oferte de vacanţă, mobilier şi
haine, la Târgul de Primăvar

Monitorulsv.ro, preluată de Ziarelive.ro: Elevii din regiunea Nord-Est şiau prezentat planurile de afaceri la Suceava
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro, Timis24.ro: Cele mai importante
schimbări în legislația vamală, discutate la Timișoara. La ce eveniment
pot participa oamenii de afaceri
Vremeanoua.ro: Oamenii de afaceri vasluieni sunt speriati: “Multi
angajati din firmele private vor migra la stat”
Monitoruldevaslui.ro: Regiunea Nord-Est va avea cei mai sãraci locuitori
din tarã
Zf.ro: Fără ajutorul statului, criza Agrokor riscă să ruineze micii fermieri
croaţi
Zf.ro: APIA alocă 5,4 mil. € fermierilor care au între 3 şi 9 vaci dacă
dovedesc că au vândut cel puţin 4 tone de lapte în ultimul an
Zf.ro: Preţul cărnii de porc la poarta fermei a crescut cu 17% de la
începutul anului. Ioan Ladoşi (ACPR): „Purcelul de 25 de kilograme pe
care noi îl îngrăşăm a ajuns la un preţ record de 85 de euro“

Economica.net: Ministerul Agriculturii: Sistemul naţional antigrindină a
devenit operaţional. Acoperă o suprafaţă de 500.000 ha
Zf.ro: Veşti bune pentru şoferi: Eliminarea supraaccizei şi scăderea TVA
au coborât preţurile la carburanţi cu 9% din decembrie până în aprilie
Zf.ro: Nuclearelectrica susţine că distribuirea rezervelor, cerută de
Fondul Proprietatea, poate afecta proiectele strategice ale companiei.
Acţiunile au scăzut la bursă cu 4%
Economica.net: Energia regenerabilă a asigurat anul trecut 42% din
producţia naţională de electricitate a României
Economica.net: România a importat peste 1,21 milioane de ţiţei, în
primele două luni
Capital.ro: Petrolul de șist ține barilul de țiței sub 60 de dolari
Capital.ro: Angajații Hidroelectrica protestează în stradă, în timp ce
acționarii aleg noul Consiliu de Supraveghere
Economica.net: Impozit de 3% a moştenirilor sau donaţiilor de peste
100.000 de euro - draft de modificare al Codului Fiscal
Bursa.ro: GELU DIACONU: "Impozitul pe venitul global pe gospodărie habarnism populist"
Ziare.com: Angajatii isi vor plati singuri impozitul pe venit
Economica.net: Efectul introducerii noului impozit global: La un salariu
mediu din Bucureşti, angajatul câştigă cel puţin 5.000 de lei pe an
Bursa.ro: REPREZENTANŢII MINISTERULUI ECONOMIEI: "Activitatea
Fondului Suveran de Investiţii nu trebuie să afecteze deficitul şi datoria
publică"

Bursa.ro: MIHAELA HUNCĂ: "Ministerul Educaţiei a aprobat organizarea
şi funcţionarea învăţământului dual"
Mediafax.ro: Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii: Nu am niciun stres că
Legea salarizării nu va trece destul de repede de Parlament
Startupcafe.ro: Cei 200.000 Euro pentru microintreprinderi: Termenul de
depunere s-a prelungit iarasi
Startupcafe.ro: Subventii de 250-300 euro pe luna pentru firmele care vor
lua ucenici si stagiari
Zf.ro: Asirom a revenit pe profit în 2016, iar primele subscrise au crescut
cu 45%
Zf.ro: Cel mai mare business înfiinţat de un investitor străin în retail,
grupul francez Total, cu afaceri de 150 mld. euro anual, îşi face centru de
servicii în Bucureşti
Zf.ro: Producătorul lactatelor Olympus Braşov are un nou director
general, Georgios Athanasoulas
Zf.ro: Procesatorul de carne şi lapte Cris-Tim, afaceri cu 12% mai mari în
T1 2017. „Creşterea din primul trimestru a fost în linie cu ceea ce ne-am
bugetat, deşi a fost un început de an atipic.”
Zf.ro: Oana Pleşan, La Fior di Latte: În Capitală consumul de îngheţată
artizanală este la jumătate faţă de Timişoara. Cu 30.000 de euro poţi să-ţi
faci o gelaterie
Zf.ro: Alexandru Petrescu, ministrul pentru mediul de afaceri: Grupul
german B Braun investeşte 120 mil. euro într-o fabrică de soluţii
perfuzabile în Timiş. „Am avut discuţii cu B Braun în aprilie 2017, când
au şi decis investiţia.“

Zf.ro: Activul net al SIF-urilor a crescut cu 15% în ultimele 12 luni, dar
acţiunile au crescut cu numai 12%
Zf.ro: Vastint anunţă primii chiriaşi pentru birourile din proiectul Timpuri
Noi Square
Economica.net: Autostrada Craiova - Piteşti a murit! Apare un drum
expres. Noua şosea va fi construită după un studiu de acum 10 ani
Economica.net: Vânzările de autoturisme Dacia în UE au crescut cu 8,8%
în martie
Economica.net: Continental a extins fabrica de componente electronice
de la Timişoara, datorită creşterii comenzilor
Economica.net: Referendum în Turcia: ce investiţii au turcii în România
şi câţi români îşi fac vacanţele în Turcia
Agerpres.ro: "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" are prevăzute
investiții de circa 53 milioane lei, în 2017 (proiect)
Capital.ro: Metrorex a început închiderea staţiilor Republica, Titan şi
Nicolae Grigorescu
Bursa.ro: INSTRUMENTELE DERIVATE PE ÎNŢELESUL TUTUROR:
Educaţia financiară - singura metodă de protejare contra înşelăciunilor
pe piaţa Forex
Zf.ro: Magazinele Praktiker au înregistrat vânzări mai mari cu 3% în 2016
Agerpres.ro: Jianu (CNIPMMR): Statul nu va performa, dacă nu apelează
pe scară largă la parteneriatul public-privat
Zf.ro: Dan Ştefănescu, şeful Gersim: Piaţa de tablete va stagna la 500.000
de unităţi

Zf.ro: ANCOM: RCS&RDS şi UPC au luat 85% din clienţii noi pe net fix
Zf.ro: Surprinzătorul succes al Europei în sectorul tech
Zf.ro: Furnizorul brazilian de servicii IT Stefanini: Anul acesta ajungem la
1.800 de angajaţi în România
Zf.ro: Dan Odobescu a fost amendat cu 20.000 de lei pentru că nu a
asigurat stabilitatea financiară a asigurătorului City Insurance
Zf.ro: Mişu Negriţoiu, ASF: Naţionalizarea fondurilor de pensii private
(pilonul II) nu ar rezolva problema deficitului, ci ar adânci-o
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc – director editorial al ZF: Kafka: Când toate
companiile caută cu disperare angajaţi, problema numărul 1 din
economie, prioritatea Guvernului este înfiinţarea unui (nou) Consiliu de
Programare Economică care să evalueze priorităţile strategice de
dezvoltare ale României, care va colabora cu Consiliul de Planificare
Strategică
Zf.ro: „În nicio ţară din lume slujbaşii de la stat nu câştigă mai bine ca în
privat. E revoltător ce se întâmplă în România“
Zf.ro: Piaţa auto prinde avânt după eliminarea timbrului de mediu
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru - redactor-şef al ZF: Vom avea 5 milioane de
angajaţi în economie. 2017 poate fi în sfârşit anul decolării. Dar şi al
derapajului dacă va continua aruncatul cu bani
Zf.ro: Firmele vor face mii de noi angajări şi în 2017. Numărul de angajaţi
se apropie de nivelul de dinainte de criză: 4,78 milioane în ianuarie
Economica.net: Preşedintele Trump a semnat un ordin executiv pentru a
limita numărul vizelor pentru muncitorii străini înalt calificaţi

Economica.net: De ce îşi doreşte statul să devină administratorul
pensiilor private obligatorii din Pilonul II
Economica.net: Ciolacu: Preşedintele Comisiei pentru industrii a
semnalat probleme cu RCA-ul. Conducerea ASF să fie invitată la discuţii
Economica.net: Grindeanu, despre estimarea FMI: Îmi păstrez opinia că
economia românească va înregistra, în acest an, o creştere de 5,2%
Capital.ro: Momentul adevărului: câți bani trimit județele la buget
Hotnews.ro: ASF, despre amenda istorica de 750.000 lei aplicata NN
Pensii: Decizia a fost luata in unanimitate/NN Pensii: Inca analizam
situatia
Ziare.com: Cum va fi calculat venitul net anual global pe gospodarie: Vor
fi deduceri pentru RCA, abonament la fitness si dans
Capital.ro: Șase din zece angajați români lucrează peste program
Agerpres.ro: Gătăianțu (Asirom VIG): Piața RCA ar putea înregistra o
descreștere, în acest an
Zf.ro: Lumea central bankingului este pe cale să se schimbe din nou
Zf.ro: Doi noi vicepreşedinţi în cadrul echipei executive de la Raiffeisen
Banca pentru Locuinţe, bancă ce aşteaptă avizul Parlamentului pentru a
reîncepe vânzările
Zf.ro: Goldman Sachs, cea mai influentă bancă americană, şochează
investitorii: rezultate sub aşteptări în T1 2017
Zf.ro: Creditarea dă semne de oboseală: finanţările noi au scăzut cu 7%
în primele două luni din 2017
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MAGISTRAŢILOR (I): Ştie BNR cum sunt creaţi banii în economia
modernă?
Bursa.ro: DEŞI AU FOST DECLARATE CONSTITUŢIONALE, Celebrele
articole 12 şi 13 din Legea privind clauzele abuzive, din nou la CCR
Economica.net: Mircea Dobre: Legea turismului ar putea intra în vigoare
de la 1 ianuarie 2018. Dezbaterile se încheie la 1 iulie 2017
Agerpres.ro: Petrescu (HORA): Industria ospitalității trebuie protejată și
nu facem acest lucru stând fiecare în restaurantul lui
Mediafax.ro: Cum vom călători la Londra după Brexit

