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CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: CCIAT începe o nouă serie a cursului „Manager de
Proiect”
Tentv.ro: La an nou, cursuri noi! În ce poți să te specializezi, la CCIAT?
AGRICULTURĂ
Economica.net: India a început să importe grâu din Bulgaria - Bloomberg
Capital.ro: Importurile de ceapă, usturoi şi praz, în creştere cu 27%.
Exporturile, nesemnificative
Startupcafe.ro: Noi conditii de acordare a platilor directe de fonduri UE
catre fermieri. Definirea "fermierului activ" intr-un nou proiect de
ordonanta
ENERGIE
Agerpres.ro: Producția de cărbune a scăzut cu 10,2% în primele 11 luni
din 2016; importurile s-au redus cu 1,3%
Zf.ro: Gerul aduce profit pentru Hidroelectrica: "Am vândut şi cu 800 de
lei MWh"
FISCALITATE
Economica.net: Fiscul anulează din oficiu creanţele fiscale mai mici de
40 de lei, datorate de contribuabili la 31 decembrie
Zf.ro: Spaţiul Privat Virtual va putea fi folosit şi de către firme pentru a
primi şi trimite acte emise de ANAF

GUVERN
Zf.ro: Ministrul Justiţiei, Florin Iordache: Trebuie să recredibilizăm
imaginea SRI. Nu trebuie să intervină în justiţie
Agerpres.ro: Ministrul Mediului: România trebuie să transmită la
Bruxelles o decizie referitoare la Programul Național de Gestionare a
Deșeurilor
Economica.net: Constantin: Oraşele din România ar putea primi
finanţare pe proiecte pentru reducerea poluării
IMM
Startupcafe.ro: Punctele slabe ale IMM-urilor romanesti cand vine vorba
de tehnologie: Doar jumatate au un website – Studiu
INVESTIȚII
Zf.ro: Orsay şi Animax, chiriaşi noi în Veranda Mall
Economica.net: Directorii generali ai companiilor din România, cei mai
optimişti lideri de afaceri din lume - studiu PwC
Economica.net: Cehii de la CPI Group cumpără centrul comercial Felicia
din Iaşi, într-o tranzacţie la nivel regional
Startupcafe.ro: O firma de recrutare din Romania sustine ca "salariul nu
este cel mai important" pentru angajatii de pana in 37 de ani. Firmele
recruteaza tineri pe Facebook
Zf.ro: Producătorul de lactate Hochland are un nou director general
Economica.net: Preşedintele BVB: România are nevoie de un fond
suveran. La un euro investit de stat, investitorul aduce patru

Economica.net: Skanska investeşte 38 de milioane de euro în prima
clădire de birouri din Campus 6 din Politehnică
Capital.ro: 584.000 de vehicule Dacia vândute în 2016. Cine cumpără cele
mai multe mașini ale mărcii
Zf.ro: CBRE: Cererea de spaţii de birouri a atins un nivel record anul
trecut în Bucureşti
Capital.ro: Circa 30% din totalul vânzărilor de autoturisme noi din
România aparțin mărcii Dacia
Bursa.ro: PIAROM: "Şi în actuala guvernare antreprenorii trebuie să facă
faţă unor politici publice impredictibile"
Zf.ro: AFI deschide un magazin Peek&Cloppenburg în toamnă
Economica.net: Companiile cu capital străin au creat peste un milion de
locuri de muncă - studiu
IT
Zf.ro: Unul dintre cei mai importanţi oameni din SUA anunţă sfârşitul
epocii Apple
Agerpres.ro: Peste 80% dintre românii care lucrează în IT, pregătiți să
folosească aplicațiile și dispozitivele pe care le au în companie (studiu)
Capital.ro: Salarii mai mari pentru game testeri
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Ministru francez: Guvernul britanic pare să "improvizeze" o
strategie privind Brexit

Economica.net: Austria: Negocierile pentru Brexit ar putea să dureze
cinci ani
Ziare.com: Comisia care ancheteaza asa-zisa gaura de la buget incepe
audierile: Ciolos nu va fi invitat in prima faza la Parlament
Ziare.com: Cum ar putea Trump sa tenteze si alte tari sa iasa din UE
Zf.ro: Unde a supraestimat guvernul Cioloş încasările la buget în 2016: la
sumele primite de la UE, venituri nefiscale şi TVA
Capital.ro: Premierul britanic Theresa May confirmă că Marea Britanie va
ieşi din piaţa comună
Hotnews.ro: Secretari de stat din guvernul Ciolos - Ministerul Fondurilor
Europene, Finantelor si de la ANAF - ar urmsa fie audiati miercuri si joi in
Parlament
Hotnews.ro: Theresa May: Este in interesul Marii Britanii ca UE sa se
bucure de succes/ Prin votul de Brexit am ales sa construim o Mare
Britanie globala/ Vom urmari un acord curajos de liber schimb cu UE,
insa nu putem ramane parte a pietei unice
Economica.net: Grecia vrea să încheie rapid procedura de evaluare a
programului de asistenţă financiară
Mediafax.ro:

Preşedintele

Chinei

avertizează,

la

Davos,

asupra

pericolelor protecţionismului: Nimeni nu câştigă într-un război comercial
Zf.ro: Premierul Britanic aruncă paie pe foc: Marea Britanie nu va rămâne
membru cu drepturi depline al uniunii vamale şi al pieţei UE
Zf.ro: ASF amendează Asirom Vienna Insurance Group SA cu 200.000 lei
şi membri ai conducerii societăţii în urma unui control inopinat

Economica.net: Igor Dodon la Moscova: Acordurile cu UE au fost
semnate în grabă
SISTEM BANCAR
Zf.ro: James Stewart, Raiffeisen: Dobânzile la lei vor rămâne scăzute mai
mult timp; BNR a lăsat să se înţeleagă că nu se grăbeşte cu creşterea
dobânzilor
Zf.ro: James Stewart, Raiffeisen: Ne uităm la orice fel de oportunitate de
achiziţie care apare pe piaţă; În România sunt mult prea multe bănci
Zf.ro: James Stewart, Raiffeisen: Sunt optimist pentru acest an în
România, mă aştept la o creştere economică de 4,5-5%
Zf.ro: Lira sterlină creşte puternic după anunţul lui May că va cere votul
Parlamentului pentru acordul Brexit
TURISM
Agerpres.ro: Timiș: Se încearcă realizarea unui ''Drum al conacelor'',
obiectiv turistic pentru Capitala Culturală Europeană 2021
Economica.net: Lufthansa şi Etihad poartă discuţii în vederea unei
fuziuni

