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Comunităților Evreiești, împlinește 85 de ani
ROMEXPO
Economica.net, preluată de Chillpill.ro: Romexpo va lua 55 milioane de
lei de la Libra Internet Bank, pentru finalizarea lucrărilor de extindere
începute în 2008
CCINA CONSTANȚA
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Expert în achiziții publice,
un job mai bun decât pare
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Vreţi să deveniţi expert achiziţii
publice?
CCIA VASLUI
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare.com: Cum au pierdut birocratii
batalia de la Podul Inalt
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Legalmagazin.ro: Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
organizează conferința “Cities of Tomorrow”
AGRICULTURĂ
Economica.net: Record al ultimilor opt ani. Suntem lideri în UE la
creşterea producţiei de vin

Agerpres.ro: INS: Anchetă privind structura exploatațiilor agricole din
România în 2017; noi perioade de referință
ENERGIE
Zf.ro: Barilul ieftin a înjumătăţit nota de plată pentru importurile de petrol
din Kazahstan
Zf.ro: Acţiunile Transelectrica, la aproape 30 lei, maximul ultimelor patru
luni
Zf.ro: Frigul dezgheaţă cererea de energie: „Doar după Revoluţie am mai
avut aşa un consum, când mergeau toate. Preţul a ajuns la maximul
anului“
Capital.ro: Energia electrică se ieftineşte masiv
Capital.ro: Românii s-au întors la reşou şi consumă cantităţi record de
energie, ca în perioada comunistă. O avarie în reţea îi îngheaţă în case
Hotnews.ro: Petrolul ramane la minimele ultimelor 3 saptamani,
investitorii nu sunt foarte increzatori in acordul de reducere a productiei
Agerpres.ro: Electrica a acționat cu peste 80 de echipe de intervenție
pentru a realimenta consumatorii, în perioada 5-8 ianuarie
FISCALITATE
Zf.ro: Eliminarea impozitului pe tranzacţiile imobiliare sub 450.000 de lei
este bună pentru vânzător, dar nu va zgudui piaţa
Zf.ro: Reducerea impozitării aduce microîntreprinderilor economii fiscale
de 955 mil. lei, care merg în totalitate la acoperirea majorărilor salariului
minim

Zf.ro: Ce impact au principalele cinci măsuri fiscale luate de guvernul
Grindeanu la începutul anului
Economica.net: Mai este loc pentru o relaxare a taxării muncii? Cum stă
România în UE din punct de vedere al poverii fiscale
Ziare.com: Ce spune Dragnea despre impozitarea progresiva: Cota unica
nu exista. Daniel Constantin sa vorbeasca despre Mediu. Nu se discuta
lucrurile astea in public
GUVERN
Economica.net: Premierul Grindeanu se întâlneşte cu o parte dintre
miniştri pentru a-i fi prezentate principalele probleme ale ministerelor
Economica.net: Preşedintele Iohannis l-a invitat la Cotroceni pe
premierul Grindeanu pentru discuţii pe marginea bugetului
Economica.net: Ministrul Educaţiei: Bursele studenţilor vor creşte de
peste două ori în anul calendaristic 2017
Economica.net: Comisiile de buget-finanţe ale Parlamentului vor ancheta
rectificările bugetare pozitive ale guvernului Cioloş
Mediafax.ro: Priorităţi şi provocări pe agenda ministrului Comunicaţiilor,
Augustin Jianu
Economica.net: Viorel Ştefan, despre întâlnirea cu preşedintele Iohannis:
Vom merge cu un concept în legătură cu proiecţia bugetară
Agerpres.ro: Florin Jianu: Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat,
un pas important în intensificarea dialogului cu mediul de afaceri
Mediafax.ro: Ministrul de Finanţe, despre banii care lipsesc din buget:
Este necesar un audit al Curţii de Conturi

INVESTIȚII
Zf.ro: Acţionarii Romaero Bucureşti aprobă prelungirea creditelor de la
BCR. Pe bursă nu se menţionează valoarea sau perioada
Zf.ro: Randamentele la titlurile de stat au revenit pe creştere spre finalul
anului trecut, dar au rămas sub nivelurile din 2015
Zf.ro: Carmen Lipară, BRD: Nicio acţiune de la Bursă nu va creşte
semnificativ în 2017
Zf.ro: Românul Antoniu Radu pleacă din boardul Lidl, fiind înlocuit de un
expat
Zf.ro: Retailerul de încălţăminte Benvenuti: Avem în vedere atât
extinderea unor unităţi existente, cât şi deschiderea de noi magazine în
2017
Zf.ro: Familia Parisot dă încă 1 mil. euro pentru a-şi mări controlul la
fabrica de mobilă din Oradea
Zf.ro: Euromonitor: Îmbuteliatorul Coca-Cola are o cotă de piaţă de 65%
în segmentul de băuturi carbogazoase
Zf.ro: O familie din Tulcea produce preparate din peşte de 1,6 mil. euro.
„Ne vom dubla cifra de afaceri.“
Zf.ro: Patru multinaţionale şi mărcile private au luat 90% din piaţa
iaurtului simplu
Zf.ro: Simina Niculiţă, Colliers: În România, pentru a avea un mall cu
cinema, un oraş are nevoie de cel puţin 75.000 de locuitori. Spre exemplu
Alexandria, cu 45.000 de locuitori, este un oraş prea mic
Zf.ro: Selgros continuă expansiunea cu două magazine pe format mic

Zf.ro: Românii au făcut shopping de 3 mld. euro în decembrie
Zf.ro: CGS, cel mai mare operator de call centeruri din România: Am
crescut anul trecut salariile în medie cu 10-12% şi cu 22% în Bucureşti.
Va fi la fel şi în 2017. În capitală nu mai găseşti oameni sub 550 de euro
net pe engleză
Zf.ro: Airbnb vrea să deschidă un centru de servicii cu 200 de oameni la
Bucureşti
Agerpres.ro: Acționarii Sibex au decis fuziunea prin absorbție cu Bursa
de Valori București
Capital.ro: Un mare zootehnist cumpără mallul Armonia Brăila. L-ar putea
transforma în fabrică pentru un furnizor Dacia
Capital.ro: Petrolul se menţine volatil. Pieţele asiatice, în derivă! Ultimele
evoluţii
Bursa.ro: PLUS DE 19% - Preţul cuprului, în primul avans anual de după
2012
Bursa.ro: PE O COTAŢIE ÎN CREŞTERE, Franklin Templeton a cumpărat
acţiuni "Petrom" de 430.000 de lei
Startupcafe.ro: 8 linii de fonduri europene pentru mici afaceri in 2017
Hotnews.ro: Fiat-Chrysler isi va inchide uzinele din Mexic daca Trump
reuseste sa introduca taxele mari cu care ameninta
Zf.ro: Dublă lovitură pentru vânzările de maşini noi. Eliminarea timbrului
de mediu va duce România pe locul doi în UE în topul „cimitirelor“ auto
Economica.net: Mercedes-Benz a depăşit BMW şi a devenit cel mai mare
producător de automobile de lux din lume

Economica.net: Vânzările Metro au scăzut în T4 din cauza performanţelor
mai slabe la divizia Media-Saturn şi la hipermarketurile Real
Economica.net: Marine Le Pen promite că va încerca să repatrieze
producţia de maşini dacă va câştiga alegerile
Startupcafe.ro: Producatorul roman de ceasuri inteligente Vector Watch a
fost cumparat de Fitbit
Hotnews.ro: Detaliile achizitiei NetCity in Monitorul Oficial: Actionarii
Direct One au decis sa imprumute 36 milioane de euro de la BCR si BRD
pentru a finanta tranzactia si alte datorii
Bursa.ro: PENTRU ANUL CURENT, Piatraonline estimează creşteri de
peste 40%
IT
Zf.ro: Camerele video auto şi sistemele de navigaţie au dus afacerile Mio
la 3 mil. €
Zf.ro: Fuziune între companiile locale IT Smart Systems şi Innovative
Software Solutions
Startupcafe.ro: Butonul care iti schimba identitatea pe Internet. Doi
romani au realizat o platforma care te protejeaza de hackerii care vor sa
iti fure datele personale
Hotnews.ro: Activele Yahoo care vor ramane dupa fuziunea cu Verizon se
vor numi Altaba; Marissa Mayer nu va face parte din board
Hotnews.ro: De ce asistentul vocal Amazon Alexa a fost vedeta targului
CES Las Vegas si ce surprize neplacute poate el sa ofere utilizatorilor
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Ce spun şefii din asigurări despre evoluţia pieţei în 2017: Piaţa
revine la normalitate, cadrul legislativ se stabilizează, iar vânzările cresc
Zf.ro: Cel mai mare contract de reducere de costuri din lume: Arabia
Saudită îi angajează pe PwC pentru a ”tăia” proiecte de 20 de miliarde de
dolari
Zf.ro: Gradul de îndatorare în comerţul cu zahăr şi ciocolată trece de
100%
Economica.net: Cum funcţionează bugetul României: O treime din plăţile
pentru autostrăzi din 2016 au fost făcute pe 29 şi 30 decembrie
Economica.net: Dragnea: Comisiile de buget-finanţe ale Parlamentului
vor ancheta rectificările bugetare pozitive ale Guvernului Cioloş
Economica.net: Modificarea unui singur articol de lege a făcut piaţa
asigurărilor de locuinţe să scadă cu peste un sfert din valoare
Bursa.ro: Redresarea Spaniei, între poveste şi realitate
Bursa.ro: VIOREL ARCAŞ, PSD: "Procedura de demitere a preşedintelui
ASF va continua, probabil în februarie"
Bursa.ro: FOSTA ŞI ACTUALA GUVERNARE SE BAT ÎN DECLARAŢII
PRIVIND BUGETUL DE STAT Isar: "Controlul la marii evazionişti va fi
evitat în continuare"
Bursa.ro:

CONSILIERUL

PREZIDENŢIAL

COSMIN

MARINESCU:

"Deficienţe structurale, profunde, în materie de programare şi execuţie
bugetară"
Bursa.ro: Parlamentarii vor ancheta rectificările bugetare pozitive ale
Guvernului Cioloş

Mediafax.ro: Cheltuielile populaţiei au reprezentat peste 85% din venituri,
în trimestrul al treilea din 2016
Zf.ro: Surpriza neplăcută a execuţiei bugetului 2016: veniturile au fost de
222 mld. lei în loc de 236 mld. lei
Zf.ro: INS: Veniturile medii lunare pe o gospodărie au fost în trimestrul
trei al anului trecut de 2972 lei
Zf.ro: OPINIE DANIEL DĂIANU, BNR: Periculozitatea anului 2017
Capital.ro: KeysFin: Economia României frânează în 2017. Consumul,
grevat de fiscalitate şi inflaţie
Hotnews.ro: Care-ati furat calul lui Ion? Povestea "gaurii" de 10 miliarde
de lei din buget
Ziare.com: Dispare cota unica? Vosganian: ALDE nu renunta la 16% ca
limita superioara de impozitare
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Aşteptarea se prelungeşte: Ministerul Finanţelor nu a primit
deocamdată lista candidaţilor pentru boardul CEC Bank
Zf.ro: Românii au economisit mai puţin: frânare a depozitelor bancare noi
în lei pe final de an
Agerpres.ro: Dolarul va ajunge la paritate cu euro în 2017, spune
economistul șef de la Goldman Sachs
Capital.ro: 2017, un an cu un leu relativ stabil, dar dobânzi bancare în
creștere
Bursa.ro: VIŢELUL DE AUR - (Ultimul episod) Tâlcul dobânzii

Bursa.ro: Rezerva fracţionară, Shylock şi disciplina contractuală
TURISM
Capital.ro: Anul 2017 aduce 14 zile libere pentru bugetari. Ce recomandă
specialiștii din turism
Economica.net: Japonia: Creştere record a numărului de turişti în 2016

