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CCIA ALBA
Proalba.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: Firmele din județul
Alba pot cere avize de forţă majoră şi pot fi exonerate de la îndeplinirea
contractelor din cauza vremii extreme
Alba24.ro, Ziarulunirea.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Stirionline24.ro,
Presaonline24.ro, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: Camera de Comerț și
Industrie Alba: Firmele din județ pot cere avize de forţă majoră şi pot fi
exonerate de la îndeplinirea contractelor din cauza vremii extreme
CCIA ARAD
Specialarad.ro, Livearad.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziar.com: Camera de
Comerţ arădeană pregăteşte experţi în achiziții publice
CCI DOLJ
Gds.ro: Unele firme vor plăti mai mulți bani la stat anul acesta
Cvlpress.ro: Problema învăţământului tehnic şi profesional, dezbătută la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro, preluată de Ziarelive.ro: Firmele timișene pot participa
gratuit la FURNEX Cairo
Banatulmeu.ro: Firmele timișene invitate să participe gratuit la Târgul
Internațional Furnex din Cairo
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Tâmpenii USR-iste

AGRICULTURĂ
Mediafax.ro: Florin Ilia, SIVECO: Subvenţiile agricole nu vor întârzia din
cauza softurilor în 2017
ENERGIE
Zf.ro: În Bucureşti apar 6 staţii electrice Petrom-Electrica. „În zece ani,
mobilitatea se va baza tot pe petrol, dar ne completăm serviciile“
Economica.net: România se pregăteşte pentru limitarea consumului de
energie electrică
Economica.net: Tinmar, cel mai mare furnizor privat de energie electrică,
vine cu o ofertă inedită pentru consumatorii casnici
Economica.net: Transgaz: Sistemul de transport al gazelor se află joi în
stare de dezechilibru. Ce spune Ministerul Energiei
Hotnews.ro: Strania poveste a unei Hotarari aprobate de Guvernul
Grindeanu, fara nicio ora de dezbatere publica. Cum ar putea fi interzise
exporturile de energie, invocandu-se o iminenta criza energetica
Ziare.com: Suntem in prag de criza energetica. Transelectrica a trimis
notificare Guvernului Grindeanu
Economica.net: Rafinăria Petrotel-Lukoil Ploieşti intră în revizie tehnică
Hotnews.ro: Un raport al Complexului Energetic Oltenia arata ca cifrele
prezentate de ministrul energiei in sedinta de Guvern nu sunt reale. Sunt
stocuri de carbune mai mult decat dublu fata de cat a spus ministrul
FISCALITATE
Zf.ro: Dragoş Doros a demisionat de la conducerea ANAF şi se
reîntoarce in mediul privat

Agerpres.ro: Doroș: Am decis să demisionez înainte de alegerile
parlamentare; am așteptat înlocuitorul, care vine astăzi
Hotnews.ro: ANAF: In 2016 am colectat cu 2,60 mld lei mai mult decat in
2015
Zf.ro: Cine i-ar putea urma lui Dragoş Doroş la conducerea ANAF

GUVERN
Capital.ro: Toma Petcu: Am observat o proastă pregătire a perioadei de
iarnă de către fostul guvern; am dispus verificări
Hotnews.ro: Ministrul energiei se contrazice singur: Acum doua zile
spunea ca stocul de carbune in mine este foarte bun, iar astazi ca ar
ajunge doar pentru patru zile
INVESTIȚII
Zf.ro: Investitorii străini aveau la final de octombrie aproape 23 mld. lei
plasaţi în titlurile româneşti, ponderea fiind de 18,3%
Zf.ro: Industria încheie anul cu o creştere minimă, dar comenzile noi lasă
să se vadă un 2017 mai bun
Zf.ro: Chimcomplex începe investiţii de 10 mil. euro în producţie, dar se
uită şi la activele Oltchim
Zf.ro: Amazon are în plan să înfiinţeze 100.000 de joburi în SUA în
următoarele 18 luni
Zf.ro: Trei antreprenori locali fac 80 de milioane de lei cu două angrouri
de produse de menaj

Zf.ro: Adrian Pascu, Danone: 2016 a fost un an bun pentru business. Nea adus creştere a cifrei de afaceri şi a profitabilităţii
Zf.ro: Andrei Andone, expert Bitcoin: Reţeaua are o putere de calcul de
30.000 de ori mai mare decât cele mai puternice 500 de super-PC-uri din
lume
Economica.net: Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 13,3%, în
noiembrie
Economica.net: A apărut contractul Bechtel, declarat pierdut de
Guvernul Ponta - România Curată
Capital.ro: America House, reperul tranzacţiilor cu birouri, a fost scoasă
la vânzare
Capital.ro: ÎNCĂ o autostradă LILIPUTANĂ în România
Capital.ro: Afacerile din serviciile de piaţă prestate în principal
întreprinderilor au crescut în noiembrie 2016 față de perioada similară
din 2015
Bursa.ro: DUPĂ CE NU A PRIMIT RĂSPUNSURI DE LA ASF, SIF
Transilvania a cerut instanţei să constate avizul tacit pentru Mihai
Fercală
Hotnews.ro: Wall Street inchide in scadere/ Investitorii acuza ca Trump
nu a prezentat masuri concrete
Mediafax.ro: Grupul Fiat Chrysler, acuzat în SUA că a utilizat un soft de
manipulare a emisiilor poluante / Fiat Chrysler respinge acuzaţiile,
afirmând că respectă normele de poluare
Economica.net: Peugeot şi Renault, cei mai mari exportatori de maşini
către Germania

IT
Zf.ro: Florin Talpeş, şeful Bitdefender: În programul de guvernare nu sunt
măsuri pentru susţinerea directă a economiei
Zf.ro: Şapte dintre cele 17 start-up-uri locale care au intrat în 2016 în
programul MVP Academy au obţinut finanţare
Zf.ro: Life is Hard vrea să ia fonduri europene de 2 mil. euro pentru
angajări şi să-şi răscumpere acţiuni
Agerpres.ro: Kaspersky Lab: 319.000 utilizatori de internet s-au
confruntat cu programe malware, în T4 din 2016
Zf.ro: O echipă de IT-işti clujeni au lansat aplicaţia care elimină chelnerul
şi este folosită la New York
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Sursele găurii din veniturile bugetului: O taxă care nu a
fost tolerată de piaţă şi un start lent la fonduri UE
Economica.net: Salariul mediu net pe economie a crescut în noiembrie
cu 13,2% în ritm anual şi cu 3% în ritm lunar: 2.172 de lei
Economica.net: Creşterea PIB la nouă luni, revizuită în jos la 4,8% de la
4,9% - INS
Economica.net: Legea prevenţiei: Firmele vor primi mai întâi un termen
de 7 zile pentru a-şi rezolva problemele şi abia apoi pot fi sancţionate
Economica.net: Înfrigurare pe piaţa alimentară. Legea "51% produse
româneşti în magazine" ar trebui să intre în vigoare luni. Apar modificări
la norme

Economica.net: Christian Kern, cancelarul Austriei: Austriecii să aibă
prioritate la angajare în faţa altor cetăţeni UE. Ţările estice exportă şomaj
Agerpres.ro: Zahărul, telemeaua și carnea de porc s-au scumpit cel mai
mult în decembrie; țuica și berea s-au ieftinit
Capital.ro: Ce prevede Legea nr.1/2017 privind înmatricularea SRL-urilor
şi PFA-urilor
Hotnews.ro: Noile reguli privind impozitarea pensiilor. Mod de calcul si
exemple
Economica.net: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut cu
8,1%, în primele 11 luni din 2016
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Piaţa valutară a încheiat 2016 cu un volum mediu zilnic al
tranzacţiilor de doar 1,4 mld. euro, în scădere faţă de 2015
Zf.ro: BRD, cea mai slabă evoluţie din indicele BET, în 2017
Zf.ro: Neagu, Top Factoring: Piaţa tranzacţiilor cu NPL-uri în banking va
ajunge la 3 mld. euro în doi ani
Zf.ro: Majoritatea băncilor au dus dobânzile reale la depozite pe minus
Zf.ro: Cum Cehia ar putea aduce în Europa de Est dobânzi negative, iar
Turcia, o criză valutară
Economica.net: 70 de oameni vor cele nouă posturi de la şefia CEC
Bank. Conducerea actuală vrea un nou mandat
Agerpres.ro: Rata anuală a inflației a fost de -0,5%, la finalul lui 2016;
BNR prognoza -0,4%

Bursa.ro: LA DOI ANI DE LA EXPLOZIA FRANCULUI ELVEŢIAN:
Împrumutaţii în CHF protestează din nou în faţa Băncii Naţionale a
României
Bursa.ro: COŞMARUL ISAR: BNR începe 2017 cu o replică pentru 2016
Bursa.ro: "UBI Banca" preia trei bănci mici din Italia, salvate de stat
Hotnews.ro: Curtea Constitutionala: Legea privind darea in plata nu se
poate aplica in cazul in care debitorii au fost deja executati silit
Economica.net: Dobânzile reale din SUA riscă să devină negative - Saxo
Bank
TELECOM
Zf.ro: Raportul privind cauzele intrării în insolvenţă a 2K Telecom, până la
jumătatea lunii februarie
TURISM
Agerpres.ro: Aeroportul Internațional Sibiu a înregistrat anul trecut o
creștere a pasagerilor cu 32% față de 2015

