Raport monitorizare presa 3 ianuarie 2017
CCIR
Dcnews.ro, preluată de Infos.ro, Zetnews.ro, Discard.ro, News.ournet.ro,
Infoziare.ro, Feedler.ro, Instiri.com: Întâlnire Iohannis - Tăriceanu. Ce au
discutat cei doi
Evenimente.juridice.ro: GALA JURIDICE 2017
100construct.ro: Irakienii cauta constructori romani pentru proiecte
industriale si de infrastructura
CCIA TIMIȘ
Redesteptarea.ro, preluată de Ziare.com: Fabrică de pește la Lugoj! Un
investitor local vrea să producă șalău de Timiș
AGRICULTURĂ
Economica.net: Ultima prognoză din agricultură: România a pierdut a
doua poziţie în clasamentul european al producătorilor de porumb
ENERGIE
Zf.ro: Preţul petrolului se joacă în jurul maximului din ultimul an şi
jumătate. Barilul trece de 54 de dolari
Zf.ro: Gabriel Comănescu, GSP: „În 2017-2020 vor urma patru ani în care
Marea Neagră va da în clocot, iar noi suntem în cea mai bună poziţie“
Economica.net: Mexic: Proteste după o creştere de 20% a preţului
benzinei
FISCALITATE

Hotnews.ro: Dragnea convoaca sesiune extraordinara a Camerei
Deputatilor joi, pentru modificare a Codului Fiscal in sensul eliminarii
impozitarii pensiilor
GUVERN
Zf.ro: Liviu Dragnea: Lista miniştrilor, definitivată; 4 ministere revin
ALDE; 8 femei în Cabinet
Economica.net: Lista noului Guvern urmează să fie aprobată de forurile
de conducere ale PSD şi ALDE
Economica.net: Ministerul Fondurilor Europene intenţionează să lanseze
apeluri de circa un miliard euro, în primul semestru
Economica.net: 2.000 de şomeri din Finlanda vor primi un venit de bază
necondiţionat de 560 de euro pe lună
Bursa.ro: Dragnea anunţă că lista noului Cabinet este gata
Hotnews.ro: Cine este Florin Jianu, posibil ministru pentru IMM-uri
Hotnews.ro: Cine este Viorel Stefan, posibilul ministru al Finantelor in
Guvernul Grindeanu
Hotnews.ro: Surse: Teodor Melescanu si George Ciamba, numele
vehiculate pentru Ministerul de Externe. Ana Birchall va conduce
Afacerile Europene
Hotnews.ro: Surse: Pavel Nastase, in carti pentru Ministerul Educatiei.
Nastase, un apropiat al lui Hrebenciuc, a fost rector al ASE si este unul
dintre cei mai bogati profesori din Romania

Hotnews.ro:

Raluca
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in

slujba

cetateanului, cu responsabilitate fata de banul public, cu transparenta in
decizii, pare deocamdata minoritara. Manipularea grosolana face rating
INVESTIȚII
Zf.ro: Restructurările ascunse din comerţul modern. Fiecare hipermarket
şi supermarket are astăzi de două ori mai puţini angajaţi ca în 2008.
Numărul mediu de salariaţi per magazin a scăzut de la 102 la 43 în
perioada 2008-2015
Zf.ro: Adrian Stanciu, Smartree: Tinerii sunt mai detaşaţi de compania
pentru care lucrează, ceea ce e bine pentru ei, dar rău pentru business.
Nu au răbdare să construiască, iar după un an sau doi ani se consideră
seniori şi atunci sar de la un job la altul
Economica.net: Euronext oferă 510 milioane de euro pentru operaţiunile
franceze de clearing ale LSE
Economica.net: Promisiuni pentru 150 de kilometri de autostradă în 2017
- Digi 24
Agerpres.ro: Indicele principal al BVB a crescut cu 1,15%, anul trecut;
BET-FI și BET-NG, în scădere (analiză)
Capital.ro: APMR: Industria mobilei rezistă și aduce venituri României
IT
Zf.ro: Răzvan Rada, general manager HeadHunting IT: Salariul unui
programator variază între 2.000 şi 4.000 de euro. Este criză pe piaţa de
recrutare
Zf.ro: Yahoo, Samsung şi Twitter, printre companiile cu mari probleme în
2016

Bursa.ro: ÎN PRIMELE TREI LUNI DIN 2017, "Apple" va reduce producţia
de iPhone-uri cu circa 10%
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Unu din trei români nu-şi permite să iasă în oraş cu prietenii în
fiecare lună. La polul opus sunt suedezii sau finlandezii
Capital.ro: Criza politică duce bugetul de stat în anii ’90
Capital.ro: 10 ani în UE – de unde am plecat, spre ce mergem
Capital.ro: Liviu Dragnea: OUG care creşte salariile înalţilor demnitari să
fie "picată"; Am un salariu foarte mare
Bursa.ro: ANALIŞTI: Economia românească va încetini în 2017, avansul
fiind estimat la mai puţin de 4%
Bursa.ro: Guvernul Argentinei anunţă ieşirea din recesiunea economică
Mediafax.ro: În ce regiune trebuie să te angajezi, ca să câştigi cei mai
mulţi bani
Ziare.com: Poti fi dat afara in perioada de proba?
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: Valoarea depozitelor din băncile greceşti se menţine la cel mai
scăzut nivel din ultimii 13 ani
Zf.ro: Claudiu Cazacu, X-Trade Brokers: În 2017 dolarul american va
depăşi euro în primele luni ale anului
Zf.ro: Dolarul îşi croieşte drum spre o nouă creştere la început de an:
moneda americană urcă din nou

Mediafax.ro: Ionuţ Dumitru, Raiffeisen: În 2017, stocul creditelor acordate
ar putea creşte cu 5-10%

Ziare.com: Marea Britanie va avea o noua moneda de o lira sterlina, cea
mai sigura din lume
TURISM
Zf.ro: Zboruri la "promoţie": Ce companii aeriene au redus preţul
biletelor de avion la început de an?
Economica.net: 10 ANI ÎN UE pentru turismul românesc. Ce s-a schimbat
şi la ce capitole suntem slabi
Capital.ro: Aproape 170.000 de români au cheltuit peste 40 mil. euro pe
vacanțe de Revelion în țară și străinătate

