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ROMEXPO
Capital.ro: Astăzi se deschide salonul auto de primăvară de la Romexpo
CURTEA DE ARBITRAJ
Obiectivbr.ro: CJ Brăila îşi ia avocaţi profesionişti
CCIA ARAD
Aradon.ro,

preluată

de

Ziarelive.ro,

Feedler.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Eventya.net: Joi se deschide Târgul Primăverii la Expo
CCI BRASOV
Bzb.ro, preluată de Ziare.com: Oamenii de afaceri din Braşov vor afla
noile prevederi referitoare la ucenicia la locul de muncă
CCI CLUJ
Ziuadecj.realitatea.net,

Catcostaclujul.ro,

Instalnews.ro:

Cel

mai

important eveniment dedicat inovației urbane – PRIA Urban Innovation în
24-25 Mai 2017 în Cluj Napoca
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro: Expozitie „Fabricat in Republica Moldova”, la
Ploiesti
Republikanews.ro: „Fabricat în Republica Moldova”, amplu eveniment de
promovare la Ploieşti
CCI ROMANO-BRITANICA

Dcnews.ro: Camera de Comerț Româno-Britanică își deschide birou la
Timișoara
Debanat.ro, preluată de Ziarelive.ro, Stirionline24.ro, Timis24.ro: Camera
de Comert Britanica Romana isi deschide birou regional la Timisoara
CCI ROMANO-CHINEZA
Desteptarea.ro: Primarul Mălăiescu a rămas fără cuvinte la Shenzhen!
„Probabil nici peste 100 de ani Europa Occidentală nu va fi atât de
avansată ca Asia!”
AGRICULTURA
Economica.net: De la cea mai mare suprafaţă arabilă din ţară, la cel mai
mare "CAP". Familia Tărâţă controlează cea mai mare Cooperativă
Agricolă
Economica.net: Veniturile obţinute din cultivarea a până la două hectare
de cereale, cartofi, sfeclă de zahăr nu vor fi impozitate - proiect
Ziare.com: Frigul de aprilie scumpeste fructele si legumele: Dezastrul va
fi mare, vedem dupa ce ramane
ENERGIE
Zf.ro: Oil Terminal şi-a bugetat pentru 2017 un profit mai mic de cinci ori
şi venituri în scădere ca urmare a creşterii preţului la petrol
Zf.ro: Două majorări de capital ale grupului energetic CEZ au schimbat
ierarhia investitorilor străini şi au trimis Cehia în top zece
Zf.ro: Cum a băgat România 300 mil. dolari în buzunarele Gazprom:
importurile de gaze ruseşti au crescut de opt ori în 2016

Zf.ro: Hidroelectrica va avea un consiliu de administraţie pe patru luni,
aşa cum voia statul, ceea ce însemnă că este posibil să se amâne
numirea conducerii executive - surse
Capital.ro: Energia pe cărbune devine amintire. 'O lume complet diferită
pentru preţul combustibilului'
Capital.ro: Rompetrol vrea să construiască prima benzinărie ecologică
din România până în 2020
Bursa.ro: Ministerul Energiei, înainte cu tupeu către o nouă conducere
provizorie la Hidroelectrica
FISCALITATE
Zf.ro: Impactul bugetar al impozitului „pe gospodărie“: Finanţele vor
pierde în 2018 cel puţin 10 mld. lei
Economica.net: Când veţi fi obligaţi să plătiţi noul impozit pe venitul
global
Economica.net: Impozit de 10% pe venitul global - Cum se va calcula
punctajul unei gospodării
Economica.net: Drepturile de hrană, costul telefoanelor, abonamentelor
şi cartelelor, neimpozabile. Veniturile din dividende scutite de plată proiect
Economica.net: Guvern: Modificarea impozitării veniturilor va fi bine
fundamentată şi definitivată după consultarea specialiştilor
Economica.net:

Ministerul

Finanţelor:

Administrarea

gospodării a impozitului pe venit este un concept în evaluare

globală

pe

Capital.ro: Tăriceanu: Impozitul pe gospodărie "nu va putea fi
implementat foarte curând"
Bursa.ro: DACĂ IMPOZITUL PE SALARIU NU VA MAI FI REŢINUT LA
SURSĂ. Schwartz: "Vom avea o gaură importantă în buget, cel puţin în
2018"
Hotnews.ro: De la primele taxe si impozite, la impozitul pe gospodarie.
Scurta istorie a taxarii
Mediafax.ro: Totul despre IMPOZITUL pe venitul global. Ministerul
Finanţelor a publicat proiectul Codului Economic, care include Codul
Fiscal
Ziare.com: Impozitul pe gospodarie sau ce-i trebuie chelului
GUVERN
Economica.net: Ministrul Transporturilor declară război constructorilor
neserioşi: doi ani de interdicţie la licitaţii
Economica.net: Guvern: Nivelul împrumuturilor din T1 raportat la PIB e
comparabil cu cel al anilor trecuţi. Sunt făcute pe termen lung
Bursa.ro:

MINISTERUL

DEZVOLTĂRII:

"Condiţiile

din

proiectul

normativului privind securitatea la incendiu nu sunt limitative"
INVESTITII
Zf.ro: Din cauza dobânzilor mici din zona euro, Germania a ajuns victima
unor ieşiri record de capital
Zf.ro: Un singur sector este responsabil de 70% din tranzacţiile lunii
martie de pe Bursa de la Bucureşti

Zf.ro: Pariu pe imobiliare: Florin Herbai, proprietarul lactatelor Sim are
două clădiri de birouri şi un bloc de apartamente în Timişoara
Zf.ro: Daniel Mischie, CEO al restaurantelor City Grill: Un ospătar câştigă
între 1.200 şi 2.000 de lei net pe lună
Zf.ro: Miliardarii lumii, ce afaceri au în România. Astăzi, Bernard Arnault,
acţionar al Carrefour, Louis Vuitton şi Sephora
Zf.ro: Grupul italian de modă Benetton pierde teren la export într-un an în
care şi-a reorganizat operaţiunile locale
Zf.ro: Valoarea de piaţă a Electroargeş a crescut în ultimele 12 luni cu
155%
Zf.ro: Starbucks atacă piaţa stradală din Timişoara cu o cafenea de 220
de metri pătraţi în Piaţa Victoriei
Zf.ro: Producătorul sucurilor Santal a terminat al treilea an consecutiv cu
vânzări în creştere
Zf.ro: Fabricile construite acum 90 de ani, marii exportatori ai capitalului
privat românesc. "Noi am avut şi echipe de oameni care s-au preocupat
de evoluţia companiilor şi am reuşit să creştem."
Zf.ro: Tata îşi extinde centrul de servicii din Ungaria, face noi angajări
Zf.ro: Sony l-a promovat pe Lucian Rădulescu în funcţia de country head
în Polonia
Zf.ro: Investitorii ţin de bani pentru listarea RCS&RDS şi lasă rulajul la
BVB la valori minuscule
Zf.ro: Câştigătorii crizei: Fabryo, de la 1 mil. lei profit la peste 23 mil. lei
în cinci ani

Zf.ro: Luca Paparella, Bridgestone: Importurile masive de maşini secondhand vor aduce o creştere puternică a vanzărilor de anvelope
Economica.net: Prima autostradă spre Moldova ar putea fi scoasă la
licitaţie pentru construcţie anul acesta
Capital.ro: China pregăteşte un consorţiu de stat pentru listarea
companiei saudite Aramco
Capital.ro: Cinci companii au realizat miercuri peste 80% din rulajul de la
BVB
Capital.ro: Schimbare la şefia Companiei Naționale Aeroporturi București
Bursa.ro: Alegerile de la SIF Banat Crişana, prin vot secret
Zf.ro: Chiriaşii din clădirile de birouri au lăsat mai puţin de 10% spaţii
neocupate, echivalentul a 250.000 mp
IT
Zf.ro: Bittnet Systems: Cloud-ul este noul motor de creştere. Anul trecut
a crescut cu peste 3.000%
Capital.ro: Începe cea mai mare competiție de startup-uri de tehnologie
din Transilvania. Câștigătorii vor pleca spre Silicon Valley
LEGISLATIE ECONOMICA
Zf.ro: Harta salariilor din România: Topul judeţelor cu cele mai mici şi
cele mai mari salarii
Zf.ro: România, 10 ani de UE. Ce am câştigat, ce am pierdut? Europa îi
trimite la Bucureşti pe doi dintre cei mai importanţi lideri ca să le spună
românilor ce beneficii au avut prin intrarea în UE

Zf.ro: Mihai Purcărea, CFA România: 40% dintre analiştii financiari se
aşteaptă la o creştere economică de sub 3,5% pentru 2017
Zf.ro: Creşterea tarifelor RCA şi cross-sellingul au ajutat Asirom să
revină pe profit în 2016 cu un rezultat brut de 3,9 mil. lei
Economica.net: Fed: Economia SUA îşi continuă expansiunea. Piaţa
forţei de muncă se înăspreşte
Bursa.ro: Federica Mogherini avertizează că Marea Britanie va pierde
mult mai mult decât UE după Brexit
Ziare.com: Un milion de romani asteapta sa le fie dati inapoi banii pe taxa
auto. Guvernul zice ca nu are inca o solutie, desi procedura exista
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Mihai Felescu şi Cătălin Trandafir, antreprenorii care au semnat
una dintre cele mai mari tranzacţii din agrobusiness revin pe piaţă cu un
IFN
Zf.ro: Polonezii de la Idea Leasing au acordat finanţări noi de 110 mil.
euro anul trecut
Zf.ro: Agitaţie în data room-ul de la Marfin Bank. Până în prezent şi-au
arătat interesul patru investitori
Zf.ro: Bank of Cyprus a scăpat de credite de încă 60 mil. euro.
Operaţiunile locale vor fi lichidate în acest an
Capital.ro:
Bursa.ro:

BANCA

NAŢIONALĂ

FACE

EDUCAŢIE

FINANCIARĂ

MAGISTRAŢILOR (II): Nu lua niciodată credit pe mai mult de 10 ani şi nici
credit cu dobândă variabilă

Bursa.ro: Liviu Dragnea le-a promis o discuţie împrumutaţilor în franci
elveţieni
Hotnews.ro: Adrian Vasilescu: Pentru o revolutie fiscala iti trebuie o
infrastructura moderna si o disciplina de fier
TELECOM
Zf.ro:
TURISM
Zf.ro:
Bursa.ro: DIRECTORUL GENERAL AL UNUI INSTITUT DIN ELVEŢIA:
"România să se concentreze pe mâncare şi vinuri, ca să atragă turişti
străini"

