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Curierul esenţial
sănătate (CASS), se arată într-un
comunicat de presă ANAF. Pag. 5

ECONOMIE
Statul naţionalizează şantierul naval din Mangalia, blocând vânzarea pachetului
majoritar de acţiuni către
olandezii de la Damen. În noiembrie, Damen a anunţat că a
încheiat deja un contract cu
Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering (DSME) pentru achiziţionarea cotei sale de 51% de la
Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Pag. 2

RESURSE UMANE
Tinerii dezavantajaţi se vor
putea angaja în instituţiile
publice. Sunt vizaţi tinerii cu
vârsta între 16 şi 26 ani care nu
au o vechime în muncă mai
mare de 12 luni, care fie se află
în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acesta, fie
au cel puţin un copil în întreţinere. Pag. 3

COMPANII
Cushman & Wakefield Echinox îşi măreşte echipa. Dana
Sava se alătură departamentului Capital Markets. Dana
Sava va ocupa poziţia de Senior
Consultant în cadrul departamentului Investment & Capital
Markets. Se va ocupa de asistarea
clienţilor în procesele specifice
tranzacţiilor de real-estate, de la
iniţierea acestora până la închiderea lor, identificând împreună
cu aceştia surse de (re)finanţare
sau alte soluţii potrivite. Pag. 4

Scade birocraţia în sistemul
medical. Florian Bodog, ministrul Sănătăţii, s-a întâlnit în
această dimineaţă cu preşedintele
Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, Laurenţiu Mihai, şi cu
reprezentanţii acestei instituţii
pentru a discuta propunerile de
debirocratizare a actului medical
care urmează să fie cuprinse întro Ordonanţă de modificare a Legii
nr. 95 a Sănătăţii. Pag. 5

AGRICULTURĂ
Ajutor pentru crescătorii de
porci. La această schemă de ajutor
de minimis participă, pe baze contractuale, furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, crescătorii
de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa şi procesatorii/alte persoane juridice care desfăşoară activităţi de
prelucrare şi conservare a cărnii, activităţi de comerţ cu ridicata al cărnii
şi produselor din carne, activităţi de
comerţ cu amănuntul al cărnii şi al
produselor din carne. Pag. 6

EDUCAȚIE
Pop anunţă schimbarea Regulamentului şcolilor: telefoanele, interzise în ore. Deşi unele
dintre modificări sunt binevenite,
reprezentanţii elevilor îl acuză pe
ministrul Educaţiei de ilegalităţi,
modificând drepturi altfel decât
prin Statutul Elevului, fără să facă
anterior nicio consultare publică,
conform Hotnews.ro. Pag. 7

ACTUALITATE

EXTERN

ANAF: Suntem capabili să
procesăm toate declaraţiile
fiscale obligatorii. În urma evaluării realizate la nivelul ANAF, a
rezultat că un număr estimativ
de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligaţia de a depune, până la data de 31 ianuarie
2018, formularul 600 în vederea
determinării contribuţiei de asigurări sociale (CAS) şi a contribuţiei de asigurări sociale de

A început bătălia pentru preluarea conducerii Partidului
Socialist Francez. Şi-au prezentat candidatura inclusiv două
"piese grele" ale partidului, respectiv Stephane Le Foll, fost ministru al Agriculturii şi purtător
de cuvânt al guvernului sub preşedinţia lui François Hollande, şi
Olivier Faure, liderul grupului de
deputaţi socialişti în Adunarea
Naţională. Pag. 8
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Investiţiile străine directe au scăzut cu
18,56% în primele opt luni ale anului 2017
România a înregistrat, în 2016, cel mai slab
an din ultimii 18 ani în privinţa firmelor cu
capital străin nou înfiinţate
209.814 societăţi cu participare străină la
capital au fost înfiinţate în perioada
1991- 2016
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BNR a anunţat, anul trecut, că
investiţiile străine directe au scăzut
cu 18,56%, în primele opt luni, comparativ cu perioada similară din
2016, la 2,518 miliarde de euro.
"Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat
2,518 miliarde de euro (comparativ
cu 3,092 miliarde de euro în perioada ianuarie - august 2016), din
care participaţiile la capital (inclusiv
profitul reinvestit net estimat) au
însumat 2,804 miliarde de euro, iar
creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 286 milioane euro", se spune în
comunicatul BNR.
În schimb, numărul firmelor cu
capital străin nou înfiinţate a crescut cu 12%, ajungând la un număr
de 3.951 de unităţi, conform datelor
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
România a înregistrat, în 2016,
cel mai slab an din ultimii 18 ani în
privinţa firmelor cu capital străin
nou înfiinţate. Astfel, anul trecut au
fost înfiinţate 5.348 de astfel de
firme, în scădere de la 5.831 unităţi,
în 2015. După 1991, cele mai multe
societăţi au fost înfiinţate
în anul 2007, când au fost 2 >>
înregistrate peste 15.000
de astfel de firme. La polul opus,
cele mai puţine au fost în anul 1995,
respectiv 3.400 unităţi.
„Este o scădere normală, deoarece au scăzut şi investiţiile statului.
Străinii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte investiţiile deoarece s-a creat
o stare de instabilitate, deşi economia a crescut. Creşterea economică
nu înseamnă neapărat şi stabilitate
economică. Totuşi, investiţiile nu se
vor opri, problema este că trebuie să
creăm realităţi, pentru ca cei care
investesc în România să fie în siguranţă. Instabilitatea majoră este
Codul fiscal, care suferă o schimbare la mai puţin de o zi”, a declarat
Liviu Rogojinaru, secretar general
CNIPMMR.
209.814 societăţi cu participare
străină la capital au fost înfiinţate în
perioada 1991- 2016, valoarea totală
a lor, a capitalului social subscris
fiind de peste 44, 8 miliarde de
euro.Dintre aceste firme, 43.627
firme au capital italian, iar cea mai
mare valoare de capital social o au
societăţile olandeze, care se ridică la
8,71 miliarde de euro. Numărul firmelor olandeze se ridică la 4.919.
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