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Finantare.ro: Ministrul Florin Jianu infiinteaza Comitetul Consultativ
pentru Antreprenoriat
ROMEXPO
Focus-energetic.ro: Romexpo ia 55 milioane lei de la Libra Internet Bank
CCIA ARAD
Ghidularadean.ro: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului
Arad organizează cursul autorizat de EXPERT ACCESARE FONDURI
STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE
CCI BRAȘOV
Coronapress.ro, preluată de Ziar.com: Prima Şcoala Profesională în
Industria Hotieleră şi Gastronomică după model dual, la Braşov
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: 102 TAXE, ELIMINATE DE LA 1 FEBRUARIE. IATĂ CARE
SUNT ACESTEA
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro, preluată de Ziare.com: Ultima zi a înscrierilor pentru
misiunea economică a CCIAT la Târgul Internațional HORECA
CCIA VASLUI

Obiectivvaslui.ro: Oamenii de afaceri, așteptați la Bârlad cu facilități
fiscale de 500.000 de euro! Să ningă cu investiții!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Consiliul Concurenţei recomandă înfiinţarea unei burse româneşti
a cerealelor. „Datorită creşterii în importanţă a bazinului Mării Negre este
utilă o bursă a cerealelor la Marea Neagră“
Zf.ro: Cifre versus realitate: România ocupă locul cinci în UE după
suprafaţa cultivată cu viţă-de-vie. Jumătate din cele 180.000 ha nu sunt
însă la standarde europene
ENERGIE
Zf.ro: Romgaz Mediaş semnează contracte de 290 milioane lei cu
Electrocentrale Bucureşti pentru vânzarea de gaze
Zf.ro: ANALIZĂ: Preţul energiei încheie anul 2016 cu un minus de 10%.
Consumul în stagnare şi scăderea exporturilor încruntă frunţile
producătorilor
Zf.ro: OMV Petrom a câştigat câte 300 milioane de lei în valoarea de pe
bursă în fiecare din cele cinci şedinţe din 2017
Zf.ro: New entry în energie. Cum a depăşit outsider-ul RCS&RDS
companii precum Enel sau Engie pe piaţa de energie concurenţială?
Economica.net: Unitatea 1 de la Cernavodă va fi desincronizată în mod
controlat de la Sistemul Energetic Naţional, marţi seară
Agerpres.ro:

Transgaz
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probleme

în
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Capital.ro: Explicaţiile doborârii recordurilor de consum şi producţie de
energie. Cine asigură stabilitatea sistemului energetic românesc
Capital.ro: Petrolul creşte după două două zile de pierderi. Dolarul
fluctuează. Ultimele evoluţii
Economica.net: Tranzacţia prin care chinezii de la CEFC au preluat
Rompetrol France a primit avizul Comisiei Europene
GUVERN
Capital.ro: Ce moştenire au lăsat tehnocraţii la Ministerul Transporturilor
Bursa.ro: MINISTRUL DE FINANŢE VIOREL ŞTEFAN:"Un audit al Curţii de
Conturi este necesar pentru verificarea rectificărilor bugetare"
Ziare.com: Guvernul Ciolos nu a facut nimic nou in materie de deficit:
"Gaura" de final de an e traditie a guvernelor Romaniei
Ziare.com: Fostul ministru de Finante explica: Gaura de la covrig a
aparut de la masurile pe care le-au anuntat
Zf.ro: Dragnea: Iohannis îl cheamă pe Grindeanu să vadă dacă a învăţat
programul de guvernare
Hotnews.ro: Ministrul Florin Jianu: Formularul 088 va fi eliminat in
aceasta saptamana/ Numarul firmelor inchise, mai mare decat numarul
firmelor deschise
Hotnews.ro: SURSE Constantin Sima, procuror detasat la Ministerul
Justitiei, ar urma sa fie unul din cei patru secretari de stat/ In calitate de
presedinte al Asociatiei Procurorilor, s-a pronuntat pentru gratiere si
amnistie
IMM

Zf.ro: Firmele mici şi mijlocii cer Ministerului de Finanţe simplificarea
formularului pentru înregistrarea în scopuri de TVA
INVESTIȚII
Zf.ro: Frica de orice, strategia care aduce bani frumoşi unui fond
norvegian de 53 miliarde de dolari
Zf.ro: Recomandări de investiţii pentru 2017: Influenta bancă americană
Goldman Sachs pariază pe revenirea Europei
Zf.ro: Operatorul Direct One, controlat de fraţii Mureşan din Cluj, a
împrumutat 36 milioane de euro de la BCR şi BRD pentru achiziţia
Netcity şi refinanţarea datoriilor
Zf.ro: Alpha Bank şi Ali Ergun Ergen au pus „pe hold“ mallul de 90 mil.
euro Timişoara Centrum
Zf.ro: Antreprenorii din spatele businessului Salad Box lansează un lanţ
de restaurante fast-food cu care atacă mallurile
Zf.ro: Producătorul de conserve Vascar Vaslui a raportat o creştere de
12% a cifrei de afaceri pentru 2016
Zf.ro: Antreprenori locali. Ferma de vaci Agroindustriala Pantelimon,
furnizor de lapte pentru Danone, şi-a majorat vânzările cu 20%
Zf.ro: Un grup taiwanez a cumpărat o fabrică de confecţii din Prahova cu
450 de angajaţi care produce pentru Armani sau Moncler
Zf.ro: Un antreprenor român de 37 de ani, milionar în euro din vânzarea
francizei Yves Rocher
Zf.ro: Arctic primeşte 162 mil. lei ajutor de stat pentru o fabrică de maşini
de spălat

Zf.ro: Bittnet Systems plăteşte cuponul la obligaţiunile emise cu o
dobândă de 9% pe an
Zf.ro: Acţiunile FitBit, companie care a preluat Vector Watch, au scăzut
de trei ori într-un an
Economica.net: Bonusuri de 40.000 de euro pentru angajaţii de la
Drumuri care au reparat groapa din autostrada Sibiu-Orăştie
Agerpres.ro: Grupul Volkswagen a vândut un număr record de 10,3
milioane autovehicule în 2016
Bursa.ro:

ACŢIONARII BVB PAR ÎMPĂCAŢI CU PERFORMANŢELE

SLABE ALE DIRECTORULUI GENERAL. Sobolewski, cotat cu şanse să
rămână la BVB, dar pe un alt pachet salarial
Bursa.ro: Brokerii au aşteptări pozitive pentru evoluţia SIF-urilor, în 2017
Bursa.ro: ÎN POFIDA CREŞTERII DIN ULTIMII ANI A TRANZACŢIILOR CU
ACŢIUNI STRĂINE, Segmentul ATS-Internaţional de la BVB rămâne o
piaţă inertă
Mediafax.ro: Comisia Europeană a aprobat 11 proiecte din România, în
valoare de 500 de milioane de euro
Economica.net: Investiţiile chineze directe în UE au crescut anul trecut
cu 76%, la 35,1 miliarde de euro
IT
Zf.ro: SAP: Digitalizarea este o revoluţie, nu o transformare. Jonathan
Becher, directorul de strategie digitală: Cel mai important este să
schimbi mentalitatea din interiorul organizaţiei pentru a putea fi mai
flexibil

Economica.net: Facebrands.ro: 9,6 milioane de conturi de utilizator
Facebook în România, la începutul anului 2017
Hotnews.ro: Consultantii IT si alti furnizori de servicii pentru firme vor
putea parcurge formalitatile administrative pentru clientii din strainatate,
printr-un nou card electronic pregatit de UE
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro:
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supermarketurilor“ trebuie aprobate în maximum cinci zile
Economica.net: Liviu Dragnea: "Eu, Iohannis,Tăriceanu şi Grindeanu
avem salariu de 21.500 lei. Vreau să revenim la 6.800"
Economica.net: Dragnea: Impactul măsurilor Guvernului Grindeanu este
de 2,65 miliarde de lei
Agerpres.ro: Creșterea economiei mondiale va accelera ușor în 2017 în
urma majorării prețurilor la materiile prime (BM)
Hotnews.ro: Angajatorii isi pot concedia angajatii si prin e-mail, potrivit
unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Bursa.ro: MIHAI MEREUŢĂ, LIGA HABITAT, EXPLICĂ MAJORAREA
FACTURILOR LA ÎNTREŢINERE: "Costurile cu apa şi salariile au crescut,
comparativ cu 2015"
Mediafax.ro: Provocările externe ca Brexitul şi planurile lui Trump, în
atenţia oamenilor de afaceri
Mediafax.ro: Marea Britanie riscă să piardă zeci de mii de locuri de
muncă în sectorul financiar din cauza Brexit

Mediafax.ro: Membrii Consiliului Economic şi Social, revoltaţi că
Guvernul le-a trimis spre avizare normative deja publicate în Monitorul
Oficial
Ziare.com: Seful Consiliului Fiscal explica de ce s-a ajuns la asa-zisa
gaura din buget si cat ne vor costa, de fapt, masurile luate acum de
Guvernul PSD
Economica.net: Marea Britanie ia în considerare garantarea dreptului de
şedere a cetăţenilor din UE, după Brexit
Agerpres.ro: Banca Mondială: Economia României va crește cu 3,7% în
2017, cu 3,4% în 2018 și cu 3,2% în 2019
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Un membru al board-ului BNR avertizează: Sunt mari pericole care
vin din exterior. Trebuie protejate echilibrele macro ale României şi de
aceea trebuie evitate imprudenţe în guvernarea internă
Zf.ro: ING Bank revine la avansul minim de 15% la creditele ipotecare
standard pentru a se adapta la cererea pieţei
Zf.ro: Ce previziuni au şefii din bănci pentru evoluţia pieţei în 2017.
Creditarea va creşte mai alert, consolidarea sistemului continuă,
digitalizarea poate câştiga teren, iar rata NPL va mai scădea
Economica.net: Credite cu cel puțin 5% mai mici pe toate palierele: de la
Prima Casă la creditul cu buletinul
Bursa.ro: "Uniunea Bancară este o construcţie utopică, imposibilă"
TELECOM

Zf.ro: RCS&RDS: Am atras un milion de clienţi de telefonie mobilă de la
Orange, Vodafone şi Telekom
TURISM
Economica.net: Majorare de capital la UPC România. Holdingul din
Olanda converteşte în acţiuni o creanţă de 1,29 miliarde lei
Agerpres.ro: Lufthansa pierde titlul de cea mai mare companie aeriană
europeană în favoarea Ryanair
Capital.ro: Salariaţii firmelor din turism nu mai plătesc impozitul pe venit
de 16%
Zf.ro: România în The Telegraph, printre destinaţiile turistice incredibile
în viziunea editorilor
Economica.net: Show TV internaţional pe modelul "Supravieţuitorul", cu
daci, vârcolaci, căruţe, sarmale şi mămăligă pentru promovarea turistică
a României
Capital.ro: Vacanțe last minute către locuri exotice. Reducerile ajung și la
40%

