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CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Rasunetul.ro: CCI BN: Cecuri de inovare de până la 50.000 lei, pentru
IMM-uri. Vezi domeniile şi activităţile eligibile!
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro, preluată de Bizbrasov.ro, Ziare.com, Ultimele-stiri.eu:
Curs de Specialist în managementul deşeurilor, la CCI Braşov
CCINA CONSTANȚA
Evenimente-constanta.ro, preluată de Constanta.press: Vrei

să

faci

VOLUNTARIAT? Vino la EXPO ONG, alege-ţi domeniul care ţi se
potriveşte!
Cugetliber.ro,

preluată

de

Ultimele-stiri.eu,

Ziare-pe-net.ro,

Constanta.press: Ce crede mediul de afaceri constănţean despre
deciziile guvernului social-democrat
AMCHAM
Susanele.ro: Adoptarea anumitor legi ar trebui sa se faca dupa
consultarea investitorilor straini, considera directorul executiv Amcham
AGRICULTURĂ
Economica.net: Criza laptelui continuă în România sub altă formă:
fabricile procesează materie primă din UE, iar fermierii români exportă în
Bulgaria
ENERGIE

Zf.ro: Gazprom ar putea opri livrările de gaze prin Ucraina, dar România
poate rezista câteva săptămâni
Zf.ro: „Partidul“ micilor benzinari: Reţeaua Rottco ajunge până la finalul
lunii la 50 de staţii cu sistemul de carduri Synergy
Zf.ro: Investiţia în petrol a adus 56% în 2016, cel mai bun pariu
Capital.ro: Dodon: Datoria Transnistriei faţă de Gazprom trebuie inclusă
în 'datoria totală' a R. Moldova
Zf.ro: Transenergo, unul dintre cei mai mari traderi de energie, şi-a cerut
intrarea în insolvenţă
FISCALITATE
Zf.ro: Conferinţa ZF&KPMG: ”Intrăm într-o nouă eră a fiscalităţii?”:
Şerban Toader, Senior Partner KPMG: Aş vrea ca pe fiscalitate lucrurile
să fie clare, să nu apară surprize
Zf.ro: CONFERINŢA ZF&KPMG: ”INTRĂM ÎNTR-O NOUĂ ERĂ A
FISCALITĂŢII?” Niculae Done, Partener Servicii de Asistenţă Fiscală,
KPMG: Oare cei 52.000 de români care sunt afectaţi de eliminarea
plafonului de contribuţii nu puteau fi investitori în economie, dacă ne
interesa promovarea de capital autohton?
GUVERN
Hotnews.ro: Daniela Pescaru, Finante: La MFP a inceput o misiune de
audit a Curtii de Conturi concentrata pe "gaura" de 10 miliarde. Cifrele
exacte privind executia vor fi cunoscute abia in 25 ianuarie
IMM

Capital.ro: IMM-urile europene, cu excepția celor din UK, intenționează
să își crească exporturile
INVESTIȚII
Zf.ro: Aderarea la Banca Asiatică pentru Investiţii în Infrastructură, pe
agenda Ungariei
Zf.ro: Liviu Tudor duce la 100% gradul de ocupare în West Gate după ce a
semnat cu Société Générale
Zf.ro: Digitalizarea în business: pe unde merg clienţii, merg şi
companiile. „Digitalizarea schimbă radical industriile. Brandurile trebuie
să se schimbe la rândul lor. Ori o fac, ori devin irelevante.“
Zf.ro: Creşterea consumului a dus vânzările din AFI Cotroceni la 250 mil.
euro în 2016
Zf.ro: Boromir Ind este cel mai activ cumpărător al acţiunilor Boromir
Buzău. În ultimele patru săptămâni are 73% din volum
Zf.ro: Un investitor luxemburghez cumpără 11 proprietăţi de retail de la
CBRE, printre care şi un centru comercial din România
Zf.ro: Cristina Barbu, Microsoft România. Peste 40% dintre angajaţii
români ar alege să lucreze de acasă în locul unei măriri de salariu
Economica.net: Mega Image continuă să performeze în România.
Vânzările din Centrul şi Sud-Estul Europei au crescut datorită
consumatorilor români
Economica.net: Autostrada Sebeş-Turda: Porr obţine încă 32 milioane de
lei şi extensie de 600 de zile pentru lucrările de pe lotul 4 - surse

Agerpres.ro: Carlos Ghosn: Alianța Renault-Nissan a vândut 400.000 de
vehicule electrice
Capital.ro: Robert Brindley: Sper că noul guvern va sprijini proiectele
pentru îmbunătățirea infrastructurii
Capital.ro: JLL România: Aeroportul Otopeni este jenant şi investitorii nu
iau în serios România
Capital.ro: Ștefan Cristea: Este doar o chestiune de timp până când vor
crește din nou prețurile!
Capital.ro: Preţul petrolului fluctuează. Dolarul se întăreşte înaintea
învestirii lui Donald Trump. Ultimele evoluţii
Bursa.ro: LA ŞASE ANI DISTANŢĂ, Poliţia întreabă SIF-urile despre
tranzacţia cu Erste prin care şi-au vândut pachetele la BCR
0-100.hotnews.ro: Grupul Renault a produs in premiera mai multe masini
in Maroc decat in Romania
Mediafax.ro: Bogdan Chiriţoiu: Ajutoarele de stat se duc mai mult spre
capitalul românesc, decât spre cel străin
Zf.ro: CIECH Soda România a investit anul trecut 33 milioane lei pentru
creşterea eficienţei şi a ajuns la o producţie record

IT
Zf.ro: Gabriela Gheorghe, CEO al distribuitorului ELKO: În cinci ani
businessul ELKO s-a dublat şi a ajuns în 2016 la 70 milioane de dolari.
Ţinta companiei este să majoreze ponderea soluţiilor în venituri de la
20%, cât e în prezent, la 50%

Capital.ro: Angajaţii din industria IT ar putea să nu mai beneficieze de
scutirea la plata impozitului pe venit
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Ultimul trimestru din 2016, cea mai bună perioadă pentru
subscrierile de RCA ale Euroins, în pofida tarifelor plafonate
Economica.net: Topul amenzilor date de Consiliul Concurenţei în 2016
Economica.net: Vărul lui Liviu Dragnea va fi propus pentru postul de
preşedinte al Autorităţii pentru Supraveghere Financiară - surse
Economica.net: Consiliul ASF a aprobat majorarea capitalului social al
Asirom cu suma de 84,57 milioane lei
Agerpres.ro: Primul tren de marfă din China a ajuns în Marea Britanie pe
"Drumul Mătăsii"
Capital.ro: Saxo Bank: Ne-am întors în anii '70
Capital.ro: Adrian Bența: Stabilitatea macroeconomică a României nu
poate fi amenințată prin măsurile propuse de noua guvernare
Bursa.ro: China. Evoluţii şi recorduri discontinue (III)
Bursa.ro: Germania aşteaptă implicarea FMI în finanţarea Greciei
Hotnews.ro: Eliminarea plafoanelor pentru contributia pentru pensie si
sanatate - ocazii pentru alte state unde romanii sunt detasati sa
munceasca
Zf.ro: Conferinţa ZF&KPMG: ”Intrăm într-o nouă eră a fiscalităţii?”
Ramona Jurubiţă, Partener Coordonator KPMG: 2016 a fost un an bun
pentru mediul de afaceri

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Finalizarea fuziunii dintre Patria Bank şi Banca Carpatica,
anticipată pentru 1 februarie, se amână. Tribunalul Municipiului
Bucureşti a dat răspuns nefavorabil cererii băncilor de aprobare a
fuziunii
Zf.ro: Nowotny, guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei: Creşterea
dobânzilor reprezintă un bun semnal pentru sectorul bancar
Zf.ro: Liviu Voinea, viceguvernator al BNR: Banca centrală are
instrumente de intervenţie, altele decât creşterea dobânzilor, în cazul în
care creditarea se supraîncălzeşte
Zf.ro: Karl Sevelda - CEO, Raiffeisen International: Suntem destul de
mulţumiţi de operaţiunile din România şi de decizia Curţii Constituţionale
în privinţa legii dării în plată
Zf.ro: Gernot Mittendorfer, directorul financiar al Erste: BCR va continua
să aibă o creştere solidă şi să recupereze ceea ce a pierdut în criză. Anul
2017 pare să fie un an pozitiv
Zf.ro: Economistul-şef al UniCredit pentru Europa Centrală şi de Est: Cea
mai mare problemă a regiunii va fi legată de forţa de muncă, care este
mai redusă şi mai puţin educată
Economica.net: Şedinţă BCE: analiştii mizează pe menţinerea politicii
monetare
Bursa.ro: DECIZIA ASUPRA LEGII CONVERSIEI - PE 7 FEBRUARIE.
Împrumutaţii în CHF, puşi din nou pe "hold", de CCR
Bursa.ro: PRESA A ANUNŢAT CĂ VIZEAZĂ UN POST LA CEC BANK,
Mişu Negriţoiu nu neagă că este interesat de o schimbare de carieră

Hotnews.ro: Digitalizarea- serviciul spre care se privesc cu speranta tot
mai multe banci
Zf.ro: CEC Bank reduce dobînzile aferente creditelor ipotecare în lei
pentru locuinţe
TELECOM
Zf.ro: Scădere brutală: operatorii de telefonie mobilă au pierdut un milion
de utilizatori de cartele preplătite în 6 luni
Capital.ro: Operatorii de comunicaţii din România care nu au primit nicio
reclamaţie anul trecut
TURISM
Economica.net: Ryanair vrea să lege Bucureştiul de fiecare capitală
europeană şi speră ca piaţa unică pentru aviaţie să fie păstrată dupa
Brexit
Capital.ro: ”În turism, dacă nu vor fi războaie sau alte evenimente
negative, tendința pentru 2017 este de creștere”
Capital.ro: Cocktail Holidays a avut afaceri de 15 mil. euro în 2016
Bursa.ro: ALIN BURCEA, PARALELA 45: "PSD şi-a asumat nişte lucruri
bune, sper că se va ţine de program"
Bursa.ro: RYANAIR: "Noile rute vor susţine 1400 de locuri de muncă la
Aeroportul Bucureşti"
Mediafax.ro: Prima investigaţie de pe Platforma avertizorilor: Agenţiile de
turism, suspectate că fixează preţul
Mediafax.ro: Consiliul Judeţean Prahova vrea să preia mina turistică
Slănic Prahova

CCIA TIMIȘ
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro: Camera de Comerț Timiș vine în
sprijinul firmelor. Vezi ce noi serii de cursuri organizează
AGRICULTURĂ
Economica.net: MADR: Peste 11.000 de fermieri vor primi în zilele
următoare ajutorul pentru motorina utilizată în agricultură, în T3 2016
ENERGIE
Agerpres.ro: Inițiativa globală Consiliul Hidrogenului, lansată la Davos
de 13 companii din energie, transport și industrie
Agerpres.ro: Gazprom anunță o creștere peste așteptări a profitului net
în trimestrul al treilea 2016
Economica.net: Rusia: Curtea Constituţională respinge decizia CEDO
privind despăgubirile de 2 miliarde de euro în cazul Yukos
Capital.ro: Carburanţii din România au ajuns peste noapte cei mai ieftini
din Europa
Economica.net: Ministerul Energiei a aprobat cererea Romgaz de
finanţare a centralei Iernut din Planul Naţional de Investiţii
FISCALITATE
Zf.ro: CONFERINŢA ZF&KPMG: ”INTRĂM ÎNTR-O NOUĂ ERĂ A
FISCALITĂŢII?” Alin Negrescu, Director Servicii Fiscale KPMG: Decalajul
la plata TVA între ce ar trebui să încasăm şi ce încasăm efectiv este de
40%, unul dintre cele mai înalte niveluri din UE
Zf.ro: CONFERINŢA ZF&KPMG: ”INTRĂM ÎNTR-O NOUĂ ERĂ A
FISCALITĂŢII?” René Schöb, KPMG: Automatizarea vine pentru toată

lumea. Asta nu înseamnă că avem nevoie de mai puţini oameni,
înseamnă doar că 30% din procese nu vor fi făcute de oameni
Zf.ro: Conferinţa ZF&KPMG: ”Intrăm într-o nouă eră a fiscalităţii?”
Teodora Alecu, director servicii de asistenţă fiscală, KPMG: În 2017 s-a
dublat numărul contribuabililor
Capital.ro: ANAF introduce Formularul 300, un nou model de decont de
TVA
GUVERN
Zf.ro: Oficial al Ministerului de Finanţe: Datele definitive ale execuţiei
bugetare, după 25 ianuarie
Mediafax.ro: Oficial din Ministerul Dezvoltării: Sumele suplimentate în
2016, pentru obiective începute de şapte ani. Nu au nicio legătură cu
campania electorală
Zf.ro: OPINIE IULIAN ANGHEL, EDITORUL POLITIC AL ZF - De ce nu-şi
pune nicio instituţie problema că, dezincriminând abuzul într-o funcţie
publică, guvernul comite el însuşi un abuz pentru care trebuie să
răspundă?
Agerpres.ro: Fostul secretar de stat în Ministerul Economiei Neculai
Banea revine la conducerea IAR, după eliberarea sa din funcție
IMM
Hotnews.ro: IMM-urile europene care exporta isi cresc veniturile peste
medie. Ce trebuie sa stie firmele mici inainte de-a incepe activitat de
export
INVESTIȚII

Economica.net: România, pe locul 55 din 118 ţări analizate din punctul de
vedere al atragerii angajaţilor valoroşi. Este depăşită de Bulgaria sau
Muntenegru
Economica.net: România, singura ţară membră UE în care preţul
locuinţelor a scăzut în trimestrul al treilea 2016 - Eurostat
Capital.ro: JLL: Produsele noastre sunt mai scumpe decât în Occident şi
pentru că te costă mai mult să le transporţi prin România
0-100.hotnews.ro: Noua Dacia Duster, a doua generatie, va fi lansata la
inceputul anului 2018
Economica.net: Vânzările de maşini second-hand, de trei ori mai mari
decât cele de maşini noi, în 2016. Creştere de 60% faţă de 2013 - Autovit
Capital.ro: Comisia Europeană sprijină cu 57 milioane de euro
reabilitarea DN1C între Dej și Baia Mare
Agerpres.ro: Chirițoiu: CFR Marfă are sabia lui Damocles deasupra
capului și riscă falimentul
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Curtea de Conturi face audit la Ministerul Finanţelor cu
privire la rectificările bugetare de anul trecut
Economica.net: Posibile noi amenzi pentru Kaufland, Carrefour, Auchan
şi Cora în 2017. Consiliul Concurenţei va finaliza a doua investigaţie pe
această piaţă
Economica.net: Clienţii afectaţi în urma înţelegerilor între firme ar putea
fi despăgubiţi direct

Agerpres.ro: Consiliul Concurenței nu a pierdut niciun proces la Înalta
Curte de Casație și Justiție în 2016, pentru al doilea an consecutiv
Bursa.ro: A.S.S.A.I.: Amenda aplicată firmei Asirom reprezintă o oră şi 45
de minute de încasări pentru firmă
Zf.ro: Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi de 15 milioane de euro în
2016
Zf.ro: CONFERINŢA ZF&KPMG: ”INTRĂM ÎNTR-O NOUĂ ERĂ A
FISCALITĂŢII?” Valentin Durigu, KPMG: Ţinta globală pentru reciclarea
deşeurilor este de 50%, iar România reclează doar 5-6%
Zf.ro: Piaţa de leasing operaţional a crescut cu 8% în 2016, la peste
60.000 de unităţi
Zf.ro: Ţara care va da bani gratis cetăţenilor săi: ”Să aibă oportunitatea
să-şi planifice vieţile”
Zf.ro: Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliul Concurenţei: Cei afectaţi
de scoaterea sortimentul de benzină Eco Premium pot primi despăgubiri
Zf.ro: Donald Trump - principalele idei politice şi economice
Economica.net: Londra va asigura cel mai bun acces posibil pe piaţa UE
pentru industria auto şi sectorul financiar
Agerpres.ro: Consiliul Concurenței suspectează că firmele de asigurări
au schimbat ilegal informații prin intermediul unei reviste
News.ro: INTERVIU: Consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu spune că
"scenariul" estimării nerealiste a veniturilor bugetare se poate repeta în
2017: Implicaţiile ar putea fi şi mai însemnate

Zf.ro: Acordul comercial al Marea Britanii cu India, ameninţat de refuzul
lui May de a reforma sistemul de vize
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: BCE a lăsat dobânzile nemodificate la ședința de politică
monetară de joi
Agerpres.ro: Mario Draghi: BCE este pregătită să majoreze programul de
achiziții de active, dacă perspectivele se înrăutățesc
Mediafax.ro: Garanţii europene pentru creditele destinate firmelor
inovatoare mici şi mijlocii
Mediafax.ro: Băncile Goldman Sachs şi UBS vor să transfere 4.000 de
locuri de muncă din Marea Britanie după Brexit/ HSBC mută 1.000 de
angajaţi
Bursa.ro: "Eximbank" şi "Banca Românească" , acord pentru garantarea
IMM-urilor

