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Ziuaconstanta.ro,
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E-politic.ziuanews.ro:

Constănțeni renumiți care schimbă prefixul în 2017. Cine este cel
mai...experimentat și cine cel mai tânăr
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Un fermier din Galaţi: Preţul laptelui a crescut cu 80% pe final de
an
Zf.ro: Cerealcom Dolj a exportat cu 10% mai multe cereale în 2016, dar la
preţuri mai mici
Capital.ro: Perspectivele anului 2017: Nu mâncăm produse româneşti
nici în acest an
Bursa.ro: PROGRAMUL DE GUVERNARE 2017-2020: Beneficii de 392
milioane de euro pe an prin reabilitarea a două milioane de hectare de
irigaţii
ENERGIE
Zf.ro: Pe cine vrea să aducă Ministerul Energiei la “supravegherea”
Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie din România
Zf.ro: Transelectrica încheie un contract de 17 mil. lei cu filiala sa Smart
pentru a moderniza o staţie electrică în Răureni, Vâlcea
Zf.ro: CEZ cumpără clienţii pe gaze ai unei companii controlate de un
personaj-cheie din vânzarea Alro
Zf.ro: Surpriza plăcută a începutului de an pe bursă este Petrom: plus 8%
în doar două şedinţe

Zf.ro: Companii de 1,5 mld. euro din energie cu 9 milioane de
consumatori îşi schimbă faţa pentru că trebuie să aibă contabilităţi şi
identităţi vizuale separate
Economica.net: Promisiunea PSD: Vouchere de 10.000 de euro şi 20.000
de staţii de încărcare a maşinilor electrice
Agerpres.ro: Director CEH: Dacă nu vom face venituri suficiente, riscăm
falimentul
Agerpres.ro: Hunedoara: Peste o sută de mineri de la Lupeni protestează
în curtea CEH din Petroșani
Bursa.ro: PE FONDUL CREŞTERII PREŢULUI PETROLULUI, Brokerii:
"Companiile din domeniul energetic încep să devină atractive"
Bursa.ro: PROGRAMUL DE GUVERNARE 2017-2020: "Eficientizarea
sistemului energetic - obiectiv strategic"
FISCALITATE
Economica.net: Modificarea Codului fiscal, la Camera Deputaţilor:
pensionarii scapă de plata CASS şi neimpozitarea pensiilor sub 2.000 lei
Startupcafe.ro: Noul Guvern spune ca vrea sa taie impozitul si pe
veniturile IT-istilor cu studii medii, din 2017
Zf.ro: Fiscul modifică procedura de înregistrare a celor care activizează
în telecomunicaţii şi televiziune
GUVERN
Economica.net: Dragu: România a încheiat 2016 cu un deficit bugetar de
2,6% din PIB, sub nivelul programat

Economica.net: Raluca Prună: Din 1 februarie mă întorc la Bruxelles. Numi permit să fac recomandări pentru noul ministru al Justiţiei
Economica.net: Proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe
pe durata vacanţei parlamentare, supus votului în Parlament
Economica.net: Prima decizie a lui Grindeanu: a numit şef la
Secretariatul General al Guvernului
Economica.net: Programul de guvernare PSD: Punctul de pensie se va
dubla în următorii patru ani
Economica.net: Grindeanu, despre demisia sa dacă Legea 90/2001 va fi
declarată neconstituţională: Programul de guvernare este pe 2017-2020
Economica.net: Membrii Guvernului au depus jurământul de învestitură.
Decretul privind numirea Guvernului Grindeanu, publicat în Monitor
Agerpres.ro: Olguța Vasilescu, despre primele măsuri: Ordonanțele
pentru creșterea pensiilor și a salariilor trebuie date imediat
Capital.ro: Dragnea: Cel mai mare pericol pentru miniştri este să nu
înţeleagă importanţa programului de guvernare
Bursa.ro: OLGUŢA VASILESCU, ÎN PRIMA ZI LA MINISTERUL MUNCII:
"Primele măsuri, şapte ordonanţe de urgenţă care vor fi prezentate de
cineva de la partid"
Bursa.ro: SORIN GRINDEANU, LA PRIMA ŞEDINŢĂ DE GUVERN: "Vă rog
să faceţi un inventar al problemelor urgente pe fiecare minister"
Mediafax.ro: Ce a fost uşor a trecut pentru guvernul Grindeanu. Acum
întrebarea: unde găseşte bani pentru programul economic extrem de
generos, atât pentru săraci, cât şi pentru business

INVESTIȚII
Zf.ro: Romcab Târgu-Mureş vrea să strângă 200 mil. euro, dar nu ştie
dacă la BVB sau o altă bursă din Uniunea Europeană
Zf.ro: Vânzările producătorului Doncafé au scăzut cu 2% în primele nouă
luni din 2016
Zf.ro: De sezon: în România se vând anual saune de 1,5 mil. euro, unele
costă şi 20.000 de euro
Zf.ro: Markus Wirth a demisionat din consiliul de administraţie al
Azomureş
Zf.ro: Producătorul de vin Cramele Recaş are 5 mil. euro pentru investiţii
în extinderea producţiei şi depozitare
Economica.net: PSD reînvie Autostrada Sudului, Bucureşti-AlexandriaTimişoara. Ar putea fi construită în parteneriat public-privat
Economica.net: Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri
rezidenţiale a scăzut cu 0,3%, în primele 11 luni
Capital.ro: Va fi 2017 anul inaugurărilor în infrastructură?
Capital.ro: Revenirea de pe final de an anunță un 2017 profitabil pentru
investitori
Bursa.ro: RUGĂCIUNILE LUI SOBOLEWSKI, ÎN VAN: Piaţa de capital
lipseşte cu desăvârşire din programul de guvernare
Bursa.ro: PROPUNERE DE REDUCERE A CAPITALULUI CU 18,5
MILIOANE DE LEI: Unii acţionari Sibex vor restituirea capitalului
Depozitarului Sibex
Zf.ro: Producţia industrială a stagnat în noiembrie 2016

IT
Zf.ro: Acţiunile Nvidia, companie cu prezenţă şi în România, au crescut
în 2016 de trei ori
Zf.ro: Încă un miliardar tânăr: la 26 de ani, Evan Spiegel ar putea câştiga
4 mld. dolari din listarea Snapchat
Zf.ro: Softelligence ţinteşte afaceri de peste 5 milioane de euro în 2017.
Ţinta este de a ajunge la venituri de 10 mil. euro în 2018
Zf.ro: Gigantul Samsung a deschis în România un centru de servicii HR
pentru 30 de ţări din Europa
Zf.ro: Companiile de recrutare: Angajatorii din IT vor oferi şi anul acesta
salarii de 800 de euro pe lună debutanţilor
Startupcafe.ro: Povestea timisorenilor care produc imprimante 3D pe
plan local pentru a le exporta in toata lumea
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: CONSILIERUL PREZIDENŢIAL COSMIN MARINESCU ŞI-A
LANSAT PAGINA PERSONALĂ "Să nu mai facem deficite în anii de boom
economic"
Zf.ro: Marea Britanie a decis ieşirea din UE, dar vrea beneficiile
apartenenţei europene, fără obligaţii
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Dobânda interbancară Libor la 3 luni a trecut de 1% pentru prima
dată după 2009
Zf.ro: BNR a injectat 1,1 mld. lei cash în economie în noiembrie 2016

Zf.ro: Leul a pierdut teren în 2016 în faţa euro, a dolarului şi a francului
elveţian, dar cea mai puternică scădere a fost în faţa rublei ruseşti, de
24%
Zf.ro: Sergiu Oprescu, CEO Alpha Bank: Strategia noastră rămâne
creşterea organică. Am recuperat depozitele pierdute în criza grecească
Bursa.ro: VIŢELUL DE AUR - (Episodul al II-lea) Tâlcul dobânzii
Bursa.ro: Dacă tot ce-i real este şi posibil...
Bursa.ro: Legea conversiei, pe înţelesul băncilor: până se adoptă legea
scumpim francul
Mediafax.ro: Gabriel Ghiţă, Mastercard: În 2017 românii vor putea plăti în
magazine cu telefonul mobil
TURISM
Zf.ro: Daniel Truică, manager partner Vola.ro: Scăderea preţurilor pe
rutele aeriene interne a dus la explozia cererii. Noi avem un plus de 400%
Economica.net: Numărul de turişti în România a crescut în noiembrie cu
6,3%
Capital.ro: Ce așteptări are ANAT de la nou-înființatul Minister al
Turismului
Capital.ro: Antreprenori în TURISM. Ce așteptări are Lucia Morariu de la
noul Guvern
Capital.ro: Un an pentru turiștii străini
Zf.ro: Wizz Air a transportat anul trecut peste 5,5 milioane de pasageri pe
rutele din România, în creştere cu 23%

