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CCI BRASOV
Infobrasov.net: Nici un ucenic nu a fost şcolit anul trecut la Braşov
CCINA CONSTANTA
Ziuaconstanta.ro: Conferinţă AFACERI.RO Constanţa 2017 - 10 mai 2017
Provocări și soluții ale mediului de afaceri dobrogean. Piață. Tehnologie.
Finanțare
Ziuaconstanta.ro: Seminarul cu tema „Surse de finanţare pentru IMM-uri
şi persoane fizice“, la CCINA Constanţa
CCI DOLJ
Gds.ro,

preluată

de

Stirionline24.ro,

Ziarelive.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Feedler.ro: Dragoş Troanţă Turculeanu este noul preşedinte al Camerei
de Comerţ şi Industrie Dolj
Cvlpress.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Av. Dragoş Troanţă Turculeanu,
noul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj
CCI PRAHOVA
Agerpres.ro: Comunicat de presă - CJ Prahova
Gazetaph.ro: Expoziţie „Fabricat în Republica Moldova”, la Ploieşti
CCIA SIBIU
Tribuna.ro, preluată de Ziare.com, Ultimele-stiri.eu: Ziua Mondială a
Proprietăţii Intelectuale, marcată şi la Sibiu

CCI SUCEAVA
Crainou.ro: Etapa regională a competiţiei „Business Plan“
Adevarul.top: Delegație a Consorțiului Întreprinderilor italiene, la
Suceava. A fost prezentată oferta turistică a județului, dar și a
întreprinzătorilor suceveni
Ziaruldepenet.ro: “Cafeaua cu finanțări”, pe 27 aprilie la CCI Suceava
CCIA TIMIS
Banatulazi.ro: ”Cine vrea să facă un comerț la nivel mondial trebuie să
fie informat” spun specialiștii Direcției Regionale Vamale Timișoara
CCI BRITANICO-ROMANA
Opiniatimisoarei.ro: Birou regional al Camerei de Comert Britanico –
Romana, deschis la Timisoara! Prima decizie care s-a luat
Agerpres.ro, preluată de News.ro, Dcnews.ro: Brummell: Românii fac
lucruri foarte bune în Marea Britanie și sunt bineveniți
ENERGIE
Zf.ro: Afacerile nu au ideologie: Gigantul american Exxon, care are un
proiect la Marea Neagră cu Petrom, cere ridicarea sancţiunilor împotriva
Rusiei pentru a putea intra într-un proiect cu Rosneft
Zf.ro:

Hidroelectrica,

perla

sistemului

energetic

românesc:

fără

conducere, fără buget pe 2017, board pe patru luni format din oameni din
televiziune. Se mai listează?
Zf.ro: Rompetrol Rafinare se aşteaptă în 2017 la afaceri mai mari cu 14%,
dar la un profit net de trei ori mai mic

Economica.net: KazMunayGas a plasat Eurbonduri în valoare de 2 ,75
miliarde de dolari
Economica.net: Energia eoliană asigură aproape o treime din producţia
naţională de electricitate, vineri dimineaţa
Economica.net: RCS&RDS a pierdut procesul cu statul: nu are dreptul
să-şi facă propria reţea de distribuţie a energiei
Economica.net: Cât câştigi la factură dacă schimbi doar contractul, nu şi
furnizorul de electricitate
Bursa.ro: GABRIEL PURICE, BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI: "Statul nu
vrea decât propria bursă pentru tranzacţionarea gazelor"
Bursa.ro: Ajutor de stat pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea
Jiului
FISCALITATE
Zf.ro: Impozitul pe gospodărie ar urma să extindă „baza de impozitare a
veniturilor“, dar varianta publicată de Finanţe nu conţine nicio simulare
Zf.ro: Emil Duca, consultant fiscal: Impozitul pe gospodărie este benefic
pentru cei cu venituri mici, în schimb cei cu venituri mari vor plăti mai
mult
Zf.ro: EY: Facilităţile fiscale în cercetare şi dezvoltare contribuie la
menţinerea în ţară a profesioniştilor
Zf.ro: Ce venituri salariale ar putea fi scutite de la plata impozitului pe
venit?

Agerpres.ro: Vasilescu, despre impozitul pe gospodării: S-ar putea să fie
o carte câștigătoare, dacă vor exista infrastructură modernă și disciplină
în colectarea dărilor
Capital.ro: Viorel Ştefan: De anul viitor rămân doar două contribuţii: CAS
şi CASS. Le trecem în sarcina angajatului. PLUS creşte POVARA la
activităţile INDEPENDENTE cu 25%
Capital.ro: Viorel Ştefan: Gospodăriile depun primele declarații în mai
2019! PLUS: Pregătim modificări și la TVA, accize și contribuții
Capital.ro: Dragnea, despre impozitul global pe gospodărie: Nimeni nu va
plăti mai mult
Capital.ro: Popririle pe conturi ar putea să se realizeze mai repede
Capital.ro: Bădin (Deloitte): O schimbare majoră a impozitării veniturilor
necesită educarea populaţiei
Hotnews.ro: Impozit pe gospodarie ne punem. Dar sa vedem si cum stam
cu gospodariile...
GUVERN
Economica.net: Grindeanu: Dezbaterea în Parlament va da forţa
necesară proiectului legii salarizării unitare
Economica.net: Grindeanu: Vom adopta un proiect de lege pentru
proiectele strategice pe infrastructură, energie şi apărare
Capital.ro: Guvernul plătește un studiu din care vom afla câți români au
plecat din țară și cum pot fi aduși înapoi
Capital.ro: Grindeanu: Prefectul va avea funcţie de demnitate publică, de
secretar de stat

Capital.ro: Sevil Shhaideh: Încă suntem în pericol de a pierde bani
europeni
Bursa.ro: Grindeanu: "Obiectivul meu este să finalizăm MCV înainte ca
România să preia preşedinţia UE"
Hotnews.ro: Teodor Melescanu si ministrul german de Externe, Sigmar
Gabriel, declaratie comuna la 25 de ani de la semnarea tratatului de
prietenie: Colaboram pentru consolidarea drepturilor omului, libertatilor
fundamentale, democratiei si statului de drept
Mediafax.ro: Bursa de merit pentru locul I la olimpiadele şcolare
internaţionale, un salariul de bază minim brut
IMM
Capital.ro: Guvern: 19 milioane de euro alocate temporar pentru IMM-uri
INVESTITII
Zf.ro: Fondul de investiţii RC2 a câştigat 16 mil. euro din afacerea Top
Factoring. Vânzarea către suedezii de la Intrum Justitia a fost finalizată
Zf.ro: Investitorii care urmăresc petrolul sunt îngrijoraţi de creşterea
producţiei în SUA. La Bucureşti, acţiunile OMV Petrom au minus 1%
Zf.ro: Compania 24 Ianuarie Ploieşti plăteşte din octombrie dividende cu
un randament de 7% din profitul pe 2016. Investiţii de 2 mil. lei pentru
2017
Zf.ro: Acţiunile Conpet Ploieşti urcă la peste 120 de lei, cel mai ridicat
preţ de la listarea companiei, în 2013
Zf.ro: Lidl merge cu un magazin de 1.400 mp lângă proiectul de 10.000 de
locuinţe din sudul Capitalei, Metalurgiei Park Residence

Zf.ro: Restaurantele basarabene Star Kebab merg în zona birourilor AFI
Cotroceni cu o locaţie de 220 de metri pătraţi
Zf.ro: Reţeaua de magazine cu covoare şi parchet Diego, ajunsă la 150 de
unităţi, caută francizori
Zf.ro: Producătorul de mezeluri Superstar Com din Rădăuţi vrea să
ajungă la 33 de magazine
Zf.ro: Salad Box, brand românesc ajuns pe trei continente. „Înainte de a
ieşi la export trebuie să ai activitatea consolidată pe plan intern“
Zf.ro: Brandul spaniol Nanos intră în lupta pentru cei 320 mil. euro pe
care românii îi cheltuie pe haine pentru copii
Zf.ro: Businessul Dr. Oetker a făcut anul trecut primul pas înapoi: minus
3%
Zf.ro: Un producător de mezeluri din Alba merge spre 20 mil. euro
Zf.ro: Un chioşc din România vinde cu peste 50% mai mult decât unul din
Polonia
Zf.ro: Un distribuitor de băuturi din Harghita cu afaceri de 75 mil. €:
„Angajaţii primesc oferte mai bune de lucru în străinătate şi pleacă“
Zf.ro: Poate trece România la piaţă emergentă doar cu listarea
RCS&RDS? Analist: Nu, dar ne apropie de acest obiectiv
Zf.ro: Profitul SIF Banat-Crişana a crescut cu 26% în primul trimestru, la
5,4 mil. lei
Zf.ro: Afacerile Aerostar Bacău au crescut cu 8% în 2016, la 356 mil. lei
Economica.net: Primul lanţ de magazine cash&carry lansat de investitori
români. Are preţuri de discounter şi se adresează persoanelor fizice

Agerpres.ro: Bloomberg: Piețele de obligațiuni preferă dictaturile în
raport cu democrațiile
Capital.ro: Mateusz Sielecki, Starbucks: Vrem să deschidem între zece şi
douăzeci de locaţii noi în 2017, în România
Bursa.ro: SURPRIZĂ LA ALEGEREA CONDUCERII SIF BANAT CRIŞANA:
Bogdan Drăgoi, singurul care a obţinut reînnoirea mandatului
LEGISLATIE ECONOMICA
Zf.ro: Veste bună pentru românii de pretutindeni: Guvernul a prelungit
termenul până la care se poate plăti retroactiv contribuţia de asigurări
sociale
Zf.ro: Veniturile în T1: Plus 4 mld. lei faţă de T1 2016; excedentul bugetar:
1,6 mld. lei
Zf.ro: „Jumătate de Românie e complet neproductivă. Milioane de
oameni au plecat în străinătate pentru că la ţară nu există joburi private“
Economica.net: COTAR cere premierului aprobarea unui OUG care să
scoată în afara legii platformele ilegale, inclusiv UBER
Capital.ro: Brexit: UE doreşte ca Londra să îşi achite factura în euro
Bursa.ro: La Braşov, doar analfabeţii nu îşi găsesc un loc de muncă
Hotnews.ro: Frans Timmermans, intrebat despre procedura de deficit
excesiv pe prognoza: Noi nu procedam asa
Ziare.com: Dragnea, cifre incredibile pentru Guvernul Grindeanu si
glume cu ferma de porci
SISTEM BANCAR

Zf.ro:

Cu

cât

au

vândut

băncile

către

recuperatori

creditele

neperformante: 9% companii, 12% persoane fizice. Florin Georgescu,
prim-viceguvernator al BNR: ANAF ar trebui să investigheze aceste
tranzacţii
Zf.ro: Decizii BRD: 70% din profit va fi distribuit, iar acţionarii băncii vor
primi dividende în valoare de 0,73 lei/acţiune pentru 2016
Zf.ro: Băncile poloneze continuă să-şi reducă personalul
Zf.ro: Mariana Gheorghe a primit anul trecut aproape 100.000 de euro ca
membru în consiliul de supraveghere al ING
Zf.ro: Bogdan Neacşu a plecat de la Garanti pentru funcţia de director
executiv pe risc la Banca Carpatica
Zf.ro: BCE se pregăteşte de includerea exitului în calculele de politică
monetară
Economica.net: Deutsche Bank, amendată cu 156,6 milioane de dolari de
Fed pentru încălcarea normelor pe pieţele forex
TELECOM
Zf.ro: Grupul RCS&RDS a închis anul 2016 cu o datorie netă de 758 mil.
euro, mai mare cu 15%
TURISM
Zf.ro: Daniel Truică, şeful agenţiei de turism online Vola.ro: „Aşteptăm o
creştere cu 30% a cifrei de afaceri“

