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CCIR
Economica.net: Guvernul încurajează învăţământul profesional. Speranţa
viitorilor meseriaşi: salariu de debut de 1.200 de lei pe lună
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: CCI Suceava anunţă că de
anul acesta contribuabilii vor depune mai puţine declaraţii fiscale
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Consiliul Concurenţei cere înfiinţarea unei burse române a
cerealelor, o măsură menită să vină în sprijinul micilor producători de
cereale
ENERGIE
Zf.ro: China vrea să aloce cel puţin 360 miliarde de euro sectorului
energiei verzi până în 2020
Zf.ro: Romgaz Mediaş semnează contracte în valoare de 55,5 milioane lei
Zf.ro:

Indicele
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cu

4%

în

prima

săptămână

de

tranzacţionare din 2017
Zf.ro: SEMNAL DE LA CEL MAI PUTERNIC PETROLIST: Petrom deschide
în nordul Capitalei prima staţie de încărcare a maşinilor electrice în
parteneriat cu Electrica
Zf.ro: KMG International se gândeşte la dublarea capacităţii de rafinare
de la Petromidia în anul în care şi-ar putea schimba proprietarul

Agerpres.ro: Alimentarea cu gaze naturale a țării se desfășoară în
condiții normale, cu probleme izolate în județul Timiș
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: România a înregistrat,vineri dimineața,
excedent de energie și a exportat; nu sunt probleme cu acoperirea
consumului de gaze
Bursa.ro: Preţul petrolului s-a dublat în 2016
FISCALITATE
Capital.ro: Mica evaziune, între infracțiune și subzistență
Hotnews.ro: Impactul masurilor fiscale luate de Guvernul Grindeanu
asupra microintreprinderilor (studiu de impact)
Hotnews.ro: Cele 5 modificari esentiale ale Codului Fiscal publicate in
Monitorul Oficial
Hotnews.ro: Proiectul de modificare a Codului Fiscal. Principalele
schimbari pentru microintreprinderi, impozitul pe venit si contributii
sociale
GUVERN
Zf.ro: AMRCR, despre demisia fostului ministru al agriculturii cu o zi
înainte de învestirea noului guvern: „Nu este corect să îşi încheie aşa
mandatul“
Economica.net: Dragnea suspectează o gaură de 10 mld. lei la buget.
Cere anchetarea lui Cioloş şi a lui Dragu. Reacţia fostului premier
Economica.net: Vicepremierul Constantin: Luăm în calcul desfiinţarea
cotei unice

Agerpres.ro: Daniel Constantin: Nu vom cere în acest an Comisiei
Europene depășirea deficitului bugetar de 3% din PIB
Agerpres.ro: Vor exista măsuri compensatorii pentru industria auto,
odată cu eliminarea timbrului de mediu (ministru)
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor trimite Corpul de control la CNAIR
Capital.ro: Ce promisiuni au făcut noii miniştri ai cabinetului Sorin
Grindeanu
Capital.ro: Un guvern plimbat în lesă
Capital.ro: CIRCULARA 666 prin care noul ministru al Educaţiei, Pavel
Năstase, îi salvează pe directorii de şcoli care au picat la examen. „Luni
va fi şi un ordin”
Bursa.ro: TAXAREA SUPLIMENTARĂ A SALARIILOR MARI - MĂSURĂ DE
TIP ROBIN HOOD. Grindeanu, în război cu multinaţionalele
Bursa.ro: Guvernul Grindeanu, între confuzie ideologică şi iliberalism
programatic
Hotnews.ro: Anca Dragu, fost ministru al Finantelor: Daca am fi avut o
gaura de 10 miliarde de lei, cum spune dl. Dragnea, deficitul era de 4.1%
din PIB, nu de 2.59%
Hotnews.ro: Procurorul general Augustin Lazar, despre intalnirea cu
ministrul Justitiei: Vizeaza problematica resurselor Ministerului Public si
bugetul pe 2017
Mediafax.ro: Priorităţi şi provocări pe agenda noului ministru de la
Transporturi, Alexandru Răzvan Cuc
INVESTIȚII

Zf.ro: Sorana Georgia, fosta şefă a reţelei de magazine Billa, preia
conducerea unei companii care intermediază relaţia retailerilor cu
producătorii
Zf.ro: Vrancart are acordul Concurenţei pentru preluarea producătorului
hârtiei Mototol
Zf.ro: Primele mutări în sens invers: antreprenorii români cumpără
magazine de la jucători internaţionali
Zf.ro: Caru’ cu Bere a ajuns la afaceri de 7 mil. euro, plus 7% în 2016. Mai
bine de o treime din clienţi sunt străini
Zf.ro: Dudeştii Vechi Farm, o fermă din Timiş cu afaceri de 10 mil. lei a
primit de la acţionari peste 14 mil. lei în noiembrie
Zf.ro: Japonezii de la Asahi, cei care au cumpărat Ursus şi Timişoreana,
anunţă: Achiziţia activelor SABMiller ne creează o bază stabilă pentru
businessul din Europa
Zf.ro: Producătorul biscuiţilor Croco caută 400 de oameni pentru fabrica
din Oneşti
Zf.ro: WebEye, furnizor de soluţii de monitorizare prin GPS: Am crescut
cu 19%, la 3,1 mil. euro
Zf.ro: Retailerul Germanos, deţinut de Telekom, a alocat o parte din
câştiguri pentru acoperirea pierderilor
Economica.net: Mercedes va ajunge cel mai mare producător de
automobile de lux cu patru ani mai devreme faţă de obiectivul propus
Economica.net: Fiat Chrysler investeşte un miliard de dolari în SUA,
după declaraţiile lui Donald Trump

Economica.net: Lista autostrăzilor care se opresc înainte să înceapă din
cauza contestaţiilor, amânărilor sau suspendărilor de licitaţii
Economica.net: Trei oraşe din România vor avea şosele noi de centură
Economica.net: Eldorado Gold suspendă dezvoltarea proiectelor din
Turcia şi Brazilia, după ce a redus masiv cheltuielile
Capital.ro: De ce România şi UE pierd entropie?
Bursa.ro: CLIENŢII, ADEMENIŢI CU ILUZIA UNOR CÂŞTIGURI RAPIDE.
Brokeri falşi, trimişi în judecată pentru un prejudiciu de 850.000 de euro
Bursa.ro: ÎN 2016, Un sfert din vinul vândutde Vinarte a mers la export
IT
Zf.ro: SoftOne: Am implementat 300 de soluţii soft ERP în 3 ani
Zf.ro: Bitdefender, compania familiei Talpeş, a lansat în Las Vegas a doua
versiune a dispozitivului care protejează casele inteligente
Capital.ro: Studiu: România ocupă locul 32 în clasamentul mondial al
preţurilor la gadgeturi şi terminale electronice
Hotnews.ro: iPhone-ul implineste zece ani. In ce mod a schimbat lumea
telefonul Apple
Ziare.com: Legendarul brand Nokia revine pe piata cu nou telefon: Afla
totul despre smartphone-ul atipic
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro:

Pentru

prima

oară,
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al

Germaniei

avertizează legat de starea fragilă a Uniunii Europene: "Nu mai este de
neconceput ca UE să se destrame”

Zf.ro: Efectele devastatoare pentru cei cu salarii mari ale unor măsuri
luate peste noapte la Palatul Victoria: Guvernul Grindeanu “îi taie” 10.000
de lei pe lună din salariu guvernatorului Mugur Isărescu prin eliminarea
plafonării CSA
Zf.ro: Tendinte 2017. Configurarea comerţului românesc continuă în 2017
cu noi tranzacţii şi deschideri de magazine. S-ar putea semna o nouă
tranzacţie de peste 100 de milioane de euro în 2017
Zf.ro: Consumul a accelerat semnificativ în ultima parte din an, ceea ce
va influenţa pozitiv PIB-ul în 2016
Zf.ro: Florian Niţu, avocat: Avem nevoie de revirimentul comerţului
stradal
Zf.ro: Şeful Carrefour România: Anul 2016 a fost peste aşteptări, susţinut
de reducerea TVA. consumul va mai creşte, dar nu aşa de mult
Economica.net: Deficit comercial a crescut cu 22% în primele 11 luni din
2016, până la de 8,77 miliarde de euro
Economica.net: Creşterea salariului minim: şomaj mai mare, extinderea
"plăţii la negru" sau ieşirea din capcana muncii ieftine - News.ro
Economica.net: Ţintoiu, APAPR: Pensia privată se plăteşte acum într-o
singură tranşă. Se studiază eşalonarea plăţii în 5 ani
Capital.ro: Dragoș Anastasiu: ”La mijlocul lui ianuarie suntem anunţaţi
că de la 1 februarie se modifică bugetele noastre”
Capital.ro: IGI: Peste 200 de firme sancţionate şi 261 de străini depistaţi
cu muncă nedeclarată anul trecut
Capital.ro: Primele legi adoptate de noul Parlament

Capital.ro: O măsură a Guvernului îl lasă pe preşedinte fără 1.000 de lei la
salariu
Capital.ro: Numărul şomerilor a scăzut în noiembrie 2016 la 521.000, nou
nivel minim al ultimilor opt ani. Rata şomajului a coborât la 5,7%
Capital.ro: Băsescu: Să spunem adio cotei unice. Tăvălugul a pornit cu
salariile mari, urmează firmele, proprietăţile şi, de ce nu, aerul
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Deutsche Bank renaşte. Acţiunile băncii au crescut cu peste 40% în
trei luni
Zf.ro: Avertisment de la BNR pentru noul Guvern: creşterea economică
încetineşte mai mult decât aşteptările din cauza reducerii consumului şi
investiţiilor. În schimb Guvernul măreşte salariile şi pensiile, deşi
productivitatea muncii este în scădere
Zf.ro: OPINII PRIMITE LA REDACŢIE - Nu există alternativă la adoptarea
euro: mai bine mai devreme decât mai târziu
Zf.ro: Ce previziuni au analiştii pentru politica monetară în 2017. BNR
poate să menţină sau chiar să majoreze dobânda-cheie, urmând să
reducă ratele RMO şi să îngusteze coridorul facilităţilor permanente
Zf.ro: Guvernatorul BNR este încă reţinut în privinţa planului economic al
noului guvern
Zf.ro: FGDB, instituţia care trebuie să-i despăgubească pe deponenţi
dacă o bancă intră în faliment şi-a schimbat şeful: Petre Tulin l-a înlocuit
pe Eugen Dijmărescu
Economica.net: Cele mai mari rate din ultimele şase luni la creditele în lei
ale populaţiei

Bursa.ro: MUGUR ISĂRESCU: "Dacă deficitul bugetar depăşeşte 3% din
PIB, BNR are măsuri suplimentare pregătite"
Mediafax.ro: China intensifică reglementările împotriva spălării banilor
din domeniul bancar
TELECOM
Zf.ro: Mandatul lui Ştefan Slavnicu în fruntea departamentului de
tehnologie al Orange, prelungit până în 2018
TURISM
Mediafax.ro: Gülen Hashmi, manager de hotel: Bucureştiul este o
capitală sigură ca destinaţie de city-break

