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A friss gyümölcs, a tojás és az elektromos energia ára nőtt legnagyobb mértékben novemberben
A tojás 1,99%-kal drágult októberhez képest, a villanyáram ára pedig 1,21%-kal nőtt.
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20201212-a-friss-gyumolcs-a-tojas-es-az-elektromos-energiaara-not-legnagyobb-mertekben-novemberben

Érvénybe lépett a Kurzarbeit-szabályok meghosszabbítása
A jogszabály lényege, hogy a ledolgozott munkáért járó béren kívül a munkavállaló a munkaidőcsökkentés ideje alatt pótlék formájában megkapja kieső jövedelmének 75 százalékát az államtól.
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20201208-ervenybe-lepett-a-kurzarbeit-szabalyokmeghosszabbitasa

A harmadik negyedévben 6%-kal esett vissza a román gazdaság az előző év azonos időszakához
képest
Ami a gazdaság negyedéves teljesítményét illeti, a reál-GDP 5,6%-kal nőtt a hamradik negyedévben
az előző, rekordméretű gazdasági zuhanást hozó negyedévhez képest.
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20201208-az-idei-ev-harmadik-negyedeveben-6-kal-esettvissza-a-roman-gazdasag

Történetének a legnagyobb GDP-növekedését érte el a harmadik negyedévben az euróövezet
Romániában az Eurostat szerint 5,6 százalékkal nőtt a gazdaság az előző negyedévhez viszonyítva.
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20201209-tortenetenek-a-legnagyobb-gdp-novekedeset-erteel-a-harmadik-negyedevben-az-euroovezet

A lakosság nincs tisztában azzal, hogy az energiapiacot teljes mértékben liberalizálják január
elsejétől
A rendelkezések dacára kevesebb, mint egy hónappal a piac liberalizálása előtt a szolgáltatók nem
küldtek semmilyen ajánlatot az új évtől fizetendő villamosenergia árával kapcsolatban – állítják az
egyesület szakértői.
https://www.erdely.ma/a-lakossag-nincs-tisztaban-azzal-hogy-az-energiapiacot-teljes-mertekbenliberalizaljak-januar-elsejetol/

Elektromos buszok, libegő, drónos házhozszállítás, helikopterleszálló: okos városnegyed épül
Kolozsváron
A Profit.ro gazdasági portál értesülései szerint a munkálatok már januárban elrajtolnak, miután a
beruházó már megkapta az engedélyt az övezeti területrendezési tervhez.
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elektromos-buszok-libego-dronos-hazhozszallitashelikopterleszallo-okos-varosnegyed-epul-kolozsvaron

Külföldi befektetők: még mindig nagy a bürokrácia Romániában
Románia nem ért el jelentős előrelépést az elmúlt fél évben a bürokrácia csökkentése terén – vélik
Romániában jelen lévő külföldi befektetők, akik további lépéseket várnak ez irányban az új román
kormánytól.
https://kronikaonline.ro/gazdasag/kulfoldi-befektetok-meg-mindig-nagy-a-burokracia-romaniaban

Megszorításokkal mutatkozhat be az új kormány
Králik Lóránd szerint az új kormány számára elkerülhetetlenek lesznek a megszorítások.
https://kronikaonline.ro/gazdasag/megszoritasokkal-mutatkozhat-be-az-uj-kormany

Iohannis kihirdette a munkaidő- és fizetéscsökkentést lehetővé tévő törvényt
A jogszabály szerint a ledolgozott munkáért járó béren kívül a munkavállaló a munkaidő-csökkentés
ideje alatt pótlék formájában megkapja kieső jövedelmének 75 százalékát.
https://kronikaonline.ro/gazdasag/iohannis-kihirdette-a-munkaido-es-fizetescsokkentest-lehetovetevo-torvenyt

Nem kapták meg a csökkentett munkaidőre járó állami támogatást a vendéglátósok
Nincs tudomása egyetlen olyan cégről sem, amely megkapta volna a „kurzarbeit”-támogatást –
mondta a kis- és közepes vállalkozások országos tanácsa (CNIPMMR) által szervezett szakmai
értekezleten Dragoş Anastasiu, a turisztikai munkáltatók képviselője.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/136103-nem-kaptak-meg-a-csokkentett-munkaid-rejaro-allami-tamogatast-a-vendeglatosok

Fitch Ratings: a választások után továbbra is költségvetési bizonytalanság várható Romániában
A hitelminősítő arra számít, hogy a jelenlegi, rekordszintű, 9,8 százalékos GDP-arányos
államháztartási hiány 2021-ben a bruttó hazai termék (GDP) 7,1 százalékára mérséklődik.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/136089-fitch-ratings-a-valasztasok-utan-tovabbra-iskoltsegvetesi-bizonytalansag-varhato-romaniaban

Adóemelésre és a belvárosi parkolóbérletek megszűnésére számíthatnak az udvarhelyiek
Egy 7,5 millió lejes „lyuk” betömése jelenti a jövő évi költségvetés elkészítésének legnagyobb
kihívását Székelyudvarhelyen.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/136060-adoemelesre-es-a-belvarosi-parkoloberletekmegsz-nesere-szamithatnak-az-udvarhelyiek

Háromszék nyertese lehet a turizmus járvány miatti átalakulásának
„Nem az átutazó vendégkört célozzuk meg, hanem azt szeretnénk, hogy hosszabb tartózkodási időre
tudjunk szolgáltatást biztosítani a Háromszékre látogatóknak”
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135935-haromszek-nyertese-lehet-a-turizmus-jarvanymiatti-atalakulasanak

Biró Rozália: támogatni kell a kis- és közepes vállalkozásokat is
Konkrét gazdaságvédelmi intézkedéseket javasol az RMDSZ a kis- és közepes vállalkozások
érdekében, ezekről Biró Rozália Bihar megyei parlamenti képviselő beszélt keddi sajtótájékoztatóján
Nagyváradon.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135930-biro-rozalia-tamogatni-kell-a-kis-es-kozepesvallalkozasokat-is

Gyakorlati oktatás online: nagyon megsínyli ezt az időszakot a szakoktatás
Behozhatatlan lemaradást eredményezhet a szakoktatásban az, ha a járványhelyzet miatt elhúzódik
az online oktatási kötelezettség a tanügyi rendszerben.
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyakorlati-oktatas-online-nagyon-megsinyli-ezt-az-idoszakot-aszakoktatas

Távhőszolgáltatás Székelyföldön, legalábbis ami még megmaradt belőle
Összesen 468,3 lejbe kerül egy gigakalória hőenergia előállítása Székelyudvarhelyen, amelyből
218,49 lejt a lakóknak kell kifizetni.
https://szekelyhon.ro/aktualis/tavhoszolgaltatas-szekelyfoldon-legalabbis-ami-meg-megmaradtbelole

Többletbevétel kell a városnak, adóemelést javasolnak Székelyudvarhelyen
A szükséges mintegy 7,5 millió lejt továbbá a polgármesteri hivatal és az alárendelt intézmények
költségeinek csökkentésével érnék el.
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobbletbevetel-kell-a-varosnak-adomelest-javasolnakszekelyudvarhelyen

Ha nem nyújtják be időben az előzetes kérelmet a gazdák, elveszíthetnek egy havi gázolajártámogatást
Kevés gazda nyújtotta be a gázolaj-támogatásra vonatkozó előzetes kérelmet a Hargita megyei APIAhoz.
https://szekelyhon.ro/aktualis/ha-nem-nyujtjak-be-idoben-az-elozetes-kerelmet-a-gazdakelveszithetnek-egy-havi-gazolajar-tamogatast

Ezek a szabályok érvényesek a közösségi oldalakon zajló kereskedelemre
A különböző közösségi oldalakon létrehozott csoportokban történő üzletkötéseknek törvényileg
szabályozott kerete van, amely sokszor sem az eladó, sem a vásárló számára nem egyértelmű.
https://szekelyhon.ro/aktualis/ezek-a-szabalyok-ervenyesek-a-kozossegi-oldalakon-zajlokereskedelemre

Még néhány napig tart az adóamnesztia Székelyudvarhelyen, többen is éltek a lehetőséggel
Volt érdeklődés a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal kamateltörlési kedvezménye iránt: a
lehetőségek azoknak szól, akik többévnyi adóhátralékot halmoztak fel.
https://szekelyhon.ro/aktualis/meg-nehany-napig-tart-az-adoamnesztia-szekelyudvarhelyentobben-is-eltek-a-lehetoseggel

Adóemelésekről szavaztak Gyergyószentmiklóson
A belterületek és a járművek után fizetendő adó, valamint számos helyi illeték mértéke is emelkedik
Gyergyószentmiklóson 2021. január 1-től, amitől közel 320 ezer lejes bevételnövekedésre számít a
városvezetés.
https://szekelyhon.ro/aktualis/adoemelesekrol-szavaztak-gyergyoszentmikloson

Se scumpeşte energie electrică. Cu cât cresc facturile de la 1 ianuarie
Facturile la energie electrică se vor majora de la 1 ianuarie 2021, cel puțin în cazul celor peste 2,8
milioane de consumatori care sunt alimentați în regim concurențial.
https://newsbv.ro/2020/12/10/se-scumpeste-energia-electrica-cu-cat-cresc-facturile-de-la-1ianuarie/

Unde ne-a adus frica de CAP-uri: 40% din fermele din România sunt gospodăriile bunicilor, care nu
vor rezista pe piaţă
Din totalul fermelor din România, 40% reprezintă de fapt gospodăriile bunicilor şi părinţilor noştri de
la ţară, care însă nu au nicio şansă să reziste pe piaţă dacă nu se asociază în cooperative.
https://www.bzb.ro/stire/unde-ne-a-adus-frica-de-cap-uri-40-din-fermele-din-romania-suntgospodariile-bunicilor-care-nu-vor-rezista-pe-piata-a157717

Fluturaşul „parlament/om de rând”
Cât câştigă un parlamentar, cât câştigă un român de rând.
https://www.bzb.ro/stire/fluturasul-parlamentom-de-rand-a157674

2020, indicele utilizării capacităţii turistice: 25,9%
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică a fost, în primele nouă
luni din 2020, cu 31% mai mică faţă de perioada similară din 2019.
https://www.bzb.ro/stire/2020-indicele-utilizarii-capacitatii-turistice-259-a157625

Suntem sau nu săraci? Ce cred românii şi ce spun statisticile, inclusiv cele europene
O foarte mare parte dintre români consideră că România are mai mulţi săraci decât alte state
europene şi că în ultimii cinci ani acest fenomen nefast a crescut destul de mult.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/suntem-nu-saracii-cred-romanii-spun-statisticileinclusiv-cele-europene-1_5fd24b145163ec4271c4c02c/index.html

Telefonul Consumatorului a sunat în gol, iar reclamaţiile trimise pe e-mail au fost ignorate.
Neregulile găsite de Corpul de Control la ANPC
Telefonul Consumatorului nu a funcţionat timp de câteva luni bune, după ce Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) nu a reînnoit contractul de servicii call-center.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/telefonul-consumatorului-sunat-gol-neregulilegasite-corpul-control-anpc-1_5fd4ce845163ec4271d7006b/index.html

Răsfăţaţii de la ASF. Angajaţii primesc cadou al 13-lea salariu, în plină pandemie
Angajaţii din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), plătiţi regeşte, primesc în acest an prime
de Crăciun în suma unui salariu întreg, deşi este criză.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/rasfatatii-asf-angajatii-primesc-cadou-13-lea-salariuplina-pandemie-1_5fd49fa65163ec4271d5beeb/index.html

Anastasiu: Nu ştiu nicio firmă care să fi primit bani pentru munca flexibilă
La 10 zile trebuia ca banii să fie acolo.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/anastasiu-nu-stiu-nicio-firma-primit-bani-muncaflexibila-1_5fd392e25163ec4271ce128f/index.html

Salariul minim pe economie din 2021, ameninţat de scăderea economică din acest an. Patronatele
cer o majorare cu câteva zeci de lei
"În total avem (la nivel naţional - n. r.) 1.383.591 de contracte de muncă cu salariul minim, dintre
care aproape zero de la stat", a afirmat Jianu.
https://adevarul.ro/economie/bani/salariul-minim-economie-2021-amenintat-scaderea-economicaan-patronatele-cer-majorare-cateva-zeci-lei-1_5fd38dcc5163ec4271cdea10/index.html

Noile reguli de acces propuse pentru magazine stârnesc nemulţumirea retailerilor: Nu e nevoie de
alte restricţii. Trebuie respectate cele actuale
Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat că numărul de clienţi care vor intra în magazine va
fi limitat în funcţie de suprafaţa acestora.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/noile-reguli-acces-propuse-magazine-starnescnemultumirea-retailerilor-nu-e-nevoie-alte-restrictii-trebuie-respectate-cele-actuale1_5fd37c745163ec4271cd610b/index.html

Firmele care creează cel puţin 100 de noi locuri de muncă vor primi bani de la stat pentru plata
salariilor timp de 2 ani
În cadrul schemei sunt finanţate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadã de 2 ani consecutivi,
ca urmare a creãrii de noi locuri de muncã.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/firmele-creeaza-putin-100-locuri-munca-vor-primibani-stat-plata-salariilor-timp-2-ani-1_5fd346045163ec4271cb9ea9/index.html

Banking cu costuri zero? Este posibil cu LeZero, serviciul de banking 100% digital de la OTP Bank
Un cont bancar este esenţial pentru a efectua plăţi, depuneri, încasări sau retrageri de bani într-un
mod rapid şi pentru a putea profita de opţiunile serviciilor financiare disponibile pe piaţa locală.
https://adevarul.ro/economie/bani/banking-costuri-zero-posibil-lezero-serviciul-banking-100digitalotp-bank-1_5fd348c85163ec4271cbb4d1/index.html

5.452 lei, salariul mediu brut din luna octombrie. Cu cât au crescut salariile bugetarilor şi ce
majorări s-au operat în mediul privat
În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă
în învăţământ (+3,2%, ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice),
în administraţie publică (+0,9%) şi în sănătate şi asistenţă socială (+0,1%).
https://adevarul.ro/economie/bani/5452-lei-salariul-mediu-brut-luna-octombrie1_5fd326e55163ec4271cab056/index.html

Piaţa asigurărilor: România se află în top 5 din Europa Centrală şi de Est. 283 de firme de brockeraj
intermediază 67% din poliţe, majoritatea pe zona RCA
Potrivit acestora, în România funcţionează 28 de companii de asigurări, plus societăţile care
activează în baza paşaportului european.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/piata-asigurarilor-romania-afla-top-5-europacentrala-est-283-firme-brockeraj-intermediaza-67-polite-majoritatea-zona-rca1_5fd23dc05163ec4271c45335/index.html

Producător de apă: Pandemia i-a făcut pe români să cumpere online apă „la pungă”
Până anul trecut, Aur'a Mineral Water vindea la export 50% din producţie, 20% în HoReCa şi 30% în
supermarketuri şi magazine naturiste, în sticle de stică de 750 ml şi de 330 ml. Pandemia a schimbat
lucrurile.
https://adevarul.ro/economie/afaceri/producator-apa-pandemia-i-a-facut-romani-cumpere-onlineapa-la-punga-1_5fd1fb3a5163ec4271c21f03/index.html

40% din fermele din România sunt în gospodăriile bunicilor, care nu vor să se asocieze: Nici
Ceauşescu n-a făcut CAP-uri în zonele de munte
Ministrul a arătat că el crede în ferma de familie, specifică satului românesc.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/40-fermele-romania-gospodariile-bunicilor-nu-vorasocieze-ceausescu-n-a-facut-cap-uri-zonele-munte-1_5fd1cbf35163ec4271c07258/index.html

Nouă din 10 consumatori nu ştiu că se liberalizează piaţa de energie electrică la 1 ianuarie 2021.
Companiile nu au trimis încă oferte
Piaţa de energie electrică se liberalizează complet, începând cu data de 1 ianuarie 2021, iar mai mult
de nouă români din zece încă nu ştiu acest lucru.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/noua-10-consumatori-nu-stiu-liberalizeaza-piataenergie-electrica-1-ianuarie-2021-1_5fd0ce895163ec4271b87afa/index.html

Cu cât se scumpesc poliţele RCA din 2021
Poliţele RCA se vor scumpi din 2021 în funcţie de tipul de asigurare încheiată, vechimea maşinii şi în
funcţie de asigurat, respectiv persoană fizică sau persoană juridică, au declarat pentru „Adevărul”
surse din piaţă.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cu-scumpesc-politele-rca-20211_5fd0b8525163ec4271b7c274/index.html

România, aproape de coada clasamentului la bunăstare financiară: 32% dintre români se
împrumută lunar pentru plata facturilor
În ceea ce priveşte capacitatea de a plăti la timp facturile, România este pe locul 21 din cele 24 de
tări intervievate, fiind urmată doar de Portugalia, Ungaria şi Grecia.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/romania-aproape-coada-clasamentului-bunastarefinanciara-1_5fd090cf5163ec4271b64585/index.html

România, a doua cea mai mare scădere a numărului de angajaţi din UE
Numărul angajaţilor a crescut cu 1% în zona euro şi cu 0,9% în UE, în trimestrul trei din 2020,
comparativ cu precedentele trei luni, dar cel mai semnificativ declin s-a înregistrat în Lituania,
România şi Bulgaria, arată datele Eurostat.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/romania-doua-cea-mai-mare-scadere-numaruluiangajati-ue-1_5fd06d295163ec4271b4d97c/index.html

Studiu: Revenirea la job nu se află printre preferinţele românilor, dar foarte mulţi vor să
călătorească din nou
De asemenea, 19% dintre respondenţi au menţionat activităţile de recreere şi doar 1 din 10 români a
afirmat că şi-ar dori să revină fizic la job.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/studiu-revenirea-job-nu-afla-printre-preferinteleromanilor-foarte-vor-calatoreasca-nou-1_5fcf44365163ec4271abfd14/index.html

1.100 de firme cu peste 55.000 de angajaţi, amendate de Inspecţia Muncii. Doar 34.000 de salariaţi
muncesc de acasă
Numărul total al salariaţilor înregistraţi la angajatorii controlaţi a fost de 807.153, menţionează
Inspecţia Muncii.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/1100-firme-55000-angajati-amendate-inspectiamuncii-doar-34000-salariati-muncesc-acasa-1_5fcf1e9a5163ec4271aaa9c1/index.html

285 de căruţe, scoase la vânzare de ANAF de la 14 lei. Ce preţ are un Mercedes din 2011
ANAF a scos la vânzare 285 de căruţe în stare avansată de degradare, la preţul pe bucată de 14 lei,
dar şi alte 8 căruţe pe care le consideră ca fiind doar uzate, la preţul de 45 de lei pe bucată, potrivit
datelor profit.ro.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/285-carute-scoase-vanzare-anaf-14-lei-pretmercedes-2011-1_5fcdd3ab5163ec4271a14155/index.html

Magistrala nepăsării - Cum au ajuns trenurile București - Timișoara să facă mai mult decât în 1939
Între București și Timișoara trenurile fac 10 ore pe 533 km ceea ce este extrem de rău fiindcă
trenurile din 1939 erau mai rapide.
https://economie.hotnews.ro/stiri-industrie_feroviara-24479056-magistrala-nepasarii-cum-ajunstrenurile-bucuresti-timisoara-faca-mai-mult-decat-1939.htm

Surse: Cei peste 500 de angajați din ASF ar fi început să încaseze prime de mii de euro pe final de
an, conform contractului colectiv de muncă. Ce spune conducerea autorității
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început să-și răsplătească pe final de an cei peste
500 de angajați cu prime de mii de euro, echivalentul încă unui salariu lunar.
https://economie.hotnews.ro/stiri-pensii_private-24478449-surse-cei-peste-500-angajati-din-asfinceput-incaseze-prime-mii-euro-final-conform-contractului-colectiv-munca-spune-conducereaautoritatii.htm

Cinci probleme urgente pe care trebuie să le rezolve Guvernul PNL-USRPLUS-UDMR
De la aceste cifre trebuie să pornească discuțiile partidele aflate care vor forma guvernarea, PNL,
USRPLUS și UDMR.
https://economie.hotnews.ro/stiri-companii-24477042-cinci-probleme-urgente-care-trebuierezolve-guvernul-pnl-usrplus-udmr.htm

Schimbări în telecom generate de criza COVID-19: Traficul de internet fix a câștigat teren în fața
internetului mobil. Ce cote de piață au marii operatori de internet, TV și telefonie
Raportul de date statistice privind piața de comunicații electronice din România pentru semestrul I
2020 este realizat de ANCOM.

https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24475468-schimbari-telecom-generate-criza-covid-19traficul-internet-fix-castigat-teren-fata-internetului-mobil-cote-piata-marii-operatori-internettelefonie.htm

Termenul pentru depunerea cererii de eșalonare simplificată pare că rămâne 15 decembrie/
VIDEO al Ministerului Finanțelor/ UPDATE Clipul a fost publicat din nou
Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, anunța pe 30 noiembrie, că pentru procedura de reeșalonare este
posibil să fie decalat termenul de la 15 decembrie până la 15 ianuarie.
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24475351-termenul-pentru-depunerea-cereriipentru-esalonarea-simplificata-pare-ramane-15-decembrie-video-ministerului-finantelor.htm

Mediul de afaceri așteaptă ca Iohannis să promulge modificările la Codul fiscal și la cel de
procedură fiscală. Cele mai importante 5 modificări în opinia PwC
Pentru cine nu-și mai aduce aminte, în primăvara anului 2018 Ministerul Finanțelor a decis să
îmbunătățească Codul fiscal și cel de procedura fiscală.
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24474940-mediul-afaceri-iohannis-modificaricodul-fiscal-importante-pwc.htm

Acces complet la date financiare în Singapore
În Singapore, fiecare cetățean poate fi complet verificat din punct de vedere financiar. Și în
Germania clienții devin din ce în ce mai transparenți.
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24471480-acces-complet-date-financiaresingapore.htm

Un român, un grec și un polonez intră într-un bar. Cine va cheltui mai mulți bani?
Hint: depinde de vârstă. La tinerețe, grecul, arată datele unei statistici experimentale publicate de
Eurostat.
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24469504-roman-grec-polonez-intra-intr-bar-cinecheltui-mai-multi-bani.htm

Șomajul tehnic prelungit până la jumătatea anului viitor și câteva modificări la kurzarbeit. OUG, în
Monitorul Oficial
Este vorba și de indemnizația pentru alte categorii de profesioniști. De asemenea, are câteva
modificări și în privința kurzarbeit.
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24468738-somajul-tehnic-prelungit-panajumatatea-anului-viitor-cateva-modificari-kurzarbeit-oug-monitorul-oficial.htm

Financial Times: Franţa domină topul celor mai bune şcoli de afaceri din Europa
"Am devenit parteneri globali ai companiilor care vin să recruteze de la noi forţă de muncă pentru
posturi din întreaga lume", a explicat Peyrache.
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24465696-financial-times-franta-domina-topulcelor-mai-bune-scoli-afaceri-din-europa.htm

Când aveți nevoie de un certificat energetic, cine îl poate emite și care este valabilitatea lui?
Certificatul de performanță energetică (mai cunoscut sub numele de certificat energetic) este un
document ce se întocmește pentru clădiri sau unități de clădiri și a fost introdus și în România la
solicitarea Uniunii Europene.
https://www.startupcafe.ro/idei-antreprenori/certificat-energetic-emitere-valabilitate.htm

MFP: Firmele pot depune cereri pentru schema de ajutoare pentru salarii. Ghidul solicitantului
Este vorba de schema de ajutor de stat în baza H.G.nr.332/2014.
https://www.startupcafe.ro/finantari/ajutoare-stat-firme-salarii-ghid.htm

eMAG lansează un program de investiții pentru firmele de tehnologie
eMAG lansează programul de investiții eMAG Ventures pentru firmele de tehnologie care aduc
inovații în produse și servicii adresate direct sau indirect clienților finali.
https://www.startupcafe.ro/finantari/emag-ventures-firme-tehnologie-investitii.htm

Topul celor mai verificate domenii de afaceri din România
Astfel, de la o medie lunară de 45.188 de verificări în luna februarie 2020, numarul a ajuns la 99.784
în noiembrie 2020, potrivit datelor din platforma Termene.ro.
https://www.startupcafe.ro/afaceri/top-domenii-verificare-afacere.htm

Ce au căutat românii pe Google în 2020
Topul celor mai populare căutări pe Google în România în 2020 este condus de coronavirus și două
platforme de educație la distanță: Google Classroom și Adservio.
https://www.startupcafe.ro/afaceri/top-cautari-google-romani.htm

Cumpărături pe timp de pandemie. Care sunt beneficiile unei platforme de tip marketplace și cum
poți ajunge la 500.000 de potențiali clienți?
Pandemia de coronavirus a schimbat complet modul în care facem cumpărături, iar acum atât
business-urile, cât și clienții se reorientează pentru a se adapta unei perioade în care online-ul prinde
un avânt tot mai mare.
https://www.startupcafe.ro/afaceri/marketplace-antreprenori-magazin-online-emag.htm

CNIPMMR: Creșterea salariului minim din anul 2021, în cele 3 scenarii propuse de Ministerul
Muncii
Ministerul Muncii a propus creșterea salariului minim pe economie din anul 2021 în 3 scenarii de
lucru, a anunțat Consiliul Național al Întreprindeirlor Mici și Mijlocii (CNIPMMR), care a participat la
discuțiile din Consilul Economic și Social, acesta criticând propunerile de la minister.
https://www.startupcafe.ro/taxe/salariu-minim-2021-scenarii-ministerul-muncii.htm

Facturile neîncasate - modificări care intră în vigoare din 2021 pentru firme
Societățile comerciale care se confruntă cu probleme la încasarea facturilor vor beneficia, de anul
viitor, de o îmbunătățire a condițiilor în care își pot deduce pierderile provenite din creanțele
neîncasate de la clienți, spune un consultant fiscal, într-o analiză transmisă StartupCafe.ro.
https://www.startupcafe.ro/taxe/facturi-neincasate-firme-deducere.htm

Peste 60% din unităţile de cazare sunt deschise de sărbători. Jumătate oferă pachete cu reduceri
de 15%
Pentru atragerea românilor de sărbători, hotelierii au pregătit pachete speciale, care să le ofere
turiştilor experienţe inedite.
https://www.newmoney.ro/peste-60-din-unitatile-de-cazare-sunt-deschise-de-sarbatori-jumatateofera-pachete-cu-reduceri-de-15/

Percepția membrilor Consiliului Investitorilor Străini privind mediul de afaceri din România
Rezultatele cercetării din această toamnă ale indicatorului FIC Business Sentiment Index (BSI)
evidențiază schimbări semnificative, în comparație cu analiza precedentă realizată în martie 2020.
https://www.newmoney.ro/perceptia-membrilor-consiliului-investitorilor-straini-privind-mediul-deafaceri-din-romania/

RePatriot: 2 milioane de turiști în 2021 pentru România cu ajutorul Diasporei
Astfel, inițiatorii cheamă românii de pretutindeni ca împreună să pună umărul la relansarea
turismului românesc post pandemie, prin acțiuni concrete de promovare a României și atragerea
turiștilor străini în țară.
https://www.newmoney.ro/repatriot-2-milioane-de-turisti-in-2021-pentru-romania-cu-ajutoruldiasporei/

Studiu: Cu cât au crescut comenzile de mâncare pe timp de pandemie
Aproape două treimi (68%) dintre consumatori spun că îşi comandă mâncare cu livrare, 52%
comandă la pachet, iar aproape jumătate (46%) dintre respondenţi se aşteaptă să-şi menţină aceste
obiceiuri şi după sfârşitul pandemiei, scrie Agerpres.
https://www.newmoney.ro/studiu-cu-cat-au-crescut-comenzile-de-mancare-pe-timp-de-pandemie/

Piaţa din România a serviciilor de mâncare gătită va atinge valoarea de 20 de miliarde de lei, în
2021
Piaţa de food service din România va ajunge la valoarea de 20 de miliarde de lei, dublu faţă de
situaţia din acest an, dar în scădere cu 20% comparativ cu 2019, arată datele analizate de Hospitality
Culture Institute.
https://www.newmoney.ro/piata-din-romania-a-serviciilor-de-mancare-gatita-va-atinge-valoareade-20-de-miliarde-de-lei-in-2021/

Un bucureştean are 10.200 euro pe an pentru cheltuieli, mai mulţi bani ca un locuitor din
Budapesta, dar de două ori mai puţini ca unul din Berlin ori Milano
Puterea de cumpărare din diferite oraşe din Europa - în valoare absolută (euro) sau raportată la
media UE – arată diferenţele de dezvoltare între ţări.
https://www.zf.ro/profesii/un-bucurestean-are-10-200-euro-pe-an-pentru-cheltuieli-mai-multi19775866

Avertisment: Pensia viitoare va fi mai mică, mai scumpă şi va veni mai târziu. Codirlaşu, CFA:
Soluţia este să mergem treptat către un sistem privat de pensii
Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al CFA România, consideră că Pilonul I - pensia publică, dar şi Pilonul
II - pensia obligatorie, nu vor putea asigura un trai decent contribuabililor.
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/avertisment-pensia-viitoare-va-fi-mai-mica-mai-scumpasi-va-veni-mai-19764777

Eurostat: România a avut cea mai mare scădere din UE a cheltuielilor casnice între 2009 şi 2019
Cheltuielile românilor cu locuinţa, apa curentă, electricitatea, gazul şi alţi combustibili au scăzut de la
25,2% din cheltuielile totale ale gospodăriei în 2009 la 17,7% în 2019.
https://www.zf.ro/business-construct/eurostat-romania-a-avut-cea-mai-mare-scadere-din-ue-acheltuielilor-19777302

Consiliul pentru IMM-uri: Jumătate dintre antreprenori cred că salariul minim brut ar trebui
menţinut anul viitor la 2.230 lei, iar circa un sfert propun o majorare la 2.400 lei
În cazul în care salariul minim brut se va majora anul viitor, cea mai mare parte dintre antreprenori
nu vor efectua disponibilizări (66%), iar o treime spun că vor concedia 1-4 persoane.
https://www.zf.ro/companii/consiliul-pentru-imm-uri-jumatate-dintre-antreprenori-cred-ca19777931

Deloitte: Se schimbă tratamentul fiscal al facturilor neîncasate
Societăţile comerciale care se confruntă cu probleme la încasarea facturilor vor beneficia, de anul
viitor, de o îmbunătăţire a condiţiilor în care îşi pot deduce pierderile provenite din creanţele
neîncasate de la clienţi.
https://www.zf.ro/companii/deloitte-se-schimba-tratamentul-fiscal-al-facturilor-neincasate19777623

Achitarea taxei pentru eliberarea permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau
autorizaţiei de circulatie provizorie se poate face direct pe site-ul DRPCIV
Plata se poate efectua accesând site-ul www.drpciv.ro, servicii online – plăţi sau la finalizarea
programării online la ghişeu, utilizând cardul bancar.
https://www.zf.ro/auto/achitarea-taxei-pentru-eliberarea-permisului-de-conducere-19777348

Care sunt riscurile unui Brexit fără acord cu UE? În timp ce clasa politică împarte voturi, industria
textilă şi de încălţăminte din România ar putea pierde 12.000 de locuri de muncă, adica 2% din PIB
şi 1,4% din cifra totală de afaceri din economie
https://www.zf.ro/companii/riscurile-unui-brexit-acord-ue-timp-clasa-politica-imparte-voturi19777347

Ministerul Finanţelor a împrumutat joi 1,29 miliarde lei de la bănci, în două emisiuni de obligaţiuni
de stat, la dobânzi de 2,96% şi 2,37% pe an
Ministerul Finanţelor a împrumutat astăzi 1,29 miliarde lei în două emisiuni de obligaţiuni de stat la
care au participat şapte dealeri primari.
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/ministerul-finantelor-a-imprumutat-joi-1-29-miliarde-lei-de-labanci-19776973

Sphera Franchise Group deschide un nou restaurant KFC în Miercurea Ciuc
Astfel, KFC România îşi extinde reţeaua de restaurante odată cu deschiderea locaţiei de tip Rural
Drive Thru din reşedinţa de judeţ Miercurea Ciuc.
https://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/sphera-franchise-group-deschide-un-nourestaurant-kfc-in-miercurea-19776815

Unu din cinci cumpărători din online a încercat acest canal doar în ultimele şase luni, forţat de
pandemie. Pentru nevoile zilnice, românii cumpără produse pentru copii, alimente şi articole de
igienă şi îngrijirie. Achiziţiile din domeniul modei sau al electroIT-ului sunt dictate de promoţii
https://www.zf.ro/companii/unu-cinci-cumparatori-online-incercat-acest-canal-ultimele-sase-luni19775802

Despre Sponsorizare, Donaţie şi Mecenat, sau cum pot acorda firmele ajutor în pandemie şi nu
numai
În contextul actual al pandemiei, a crescut considerabil interesul companiilor, care nu au fost
afectate financiar, de a ajuta atât instituţiile publice cât şi alte organizaţii.
https://www.zf.ro/opinii/despre-sponsorizare-donatie-si-mecenat-sau-cum-pot-acorda-firmele19776341

Ce impact au voucherele de vacanţă în economia locală: Fiecare 1 leu cheltuit prin voucherele de
vacanţă aduce 0,10 lei venituri suplimentare la bugetul de stat şi 0,36 lei la capitalul firmelor
HoReCa
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Europeană a Tichetelor (SVIA).

https://www.zf.ro/business-travel/impact-au-voucherele-vacanta-economia-locala-1-leu-cheltuit19775864

Eurofound: Telemunca poate duce la o lipsă de echilibru între viaţa personală şi cea profesională şi
poate aduce probleme de sănătate angajaţilor
Eurofound subliniază necesitatea reglementării telemuncii astfel încât angajaţii să poată avea
dreptul legal să se deconecteze de la munca de acasă.
https://www.zf.ro/eveniment/eurofound-telemunca-poate-duce-la-o-lipsa-de-echilibru-intre-viata19773884

Paradoxul scandalos al pandemiei: Ţările bogate au cumpărat doze cât să îşi vaccineze de 3 ori
populaţia în 2021, în timp ce în ţările sărace ajung doze doar pentru 10% din populaţie
Din coaliţia People`s Vaccine Alliance fac parte organizaţii precum Amnesty International, Global
Justice Now şi Oxfam, potrivit CNBC.
https://www.zf.ro/eveniment/paradoxul-scandalos-al-pandemiei-tarile-bogate-au-cumparat-dozecat-1977552

Record de consum naţional de energie în această iarnă: 9.400 MW marţi, când câteva mii de
blocuri din Bucureşti nu aveau căldură
Transelectrica semnalează că marţi a fost înregistrat consumul maxim de energie electrică din
această iarnă - aproape 9.400 MW.
https://www.zf.ro/companii/energie/record-de-consum-national-de-energie-in-aceasta-iarna-9-400mw-marti-19775524

Doar trei sectoare au adus un plus în economie în primele nouă luni din an, ţinând PIB-ul cu capul
la suprafaţă în 2020: construcţiile, IT&C şi consumul guvernamental, determinat, cel mai probabil,
cu cheltuielile pentru spitale, pentru combaterea COVID – 19
https://www.zf.ro/eveniment/trei-sectoare-au-adus-plus-economie-primele-luni-an-tinand-pib-ul19774132

Educaţia reală din România: În ultimii 30 de ani s-au construit numai 400 de şcoli, dar s-au închis
câteva mii. Ministerul Educaţiei s-a spălat pe mâini, pentru că şcolile au fost date la primării
În România ultimilor 30 ani s-au construit sub 400 şcoli.
https://www.zf.ro/eveniment/educatia-reala-din-romania-in-ultimii-30-de-ani-s-au-construit-numai19773880

România, pe ultimul loc din Uniunea Europeană la competenţele de matematică şi ştiinţe ale
elevilor
România a obţinut 475 de puncte în studiul TIMSS 2019 - „Tendinţe în domeniul Studiilor
Matematice şi Ştiinţifice Internaţionale”, cu un punctaj de 479 la matematică şi de 470 la ştiinţe.
https://www.zf.ro/eveniment/romania-pe-ultimul-loc-din-uniunea-europeana-la-competentele-de19773556

Nestle are 100 de fabrici în Europa. România, printre puţinele ţări unde grupul nu produce, doar
vinde
Gigantul elveţian a avut o fabrică în România, la Timişoara, dar a închis-o în prima parte a anului
trecut.
https://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/nestle-are-100-de-fabrici-in-europa-romaniaprintre-putinele-tari-19772677

Mastercard şi TransferGo permit plăţi transfrontaliere în timp real către posesorii de carduri din 20
de ţări europene, inclusiv din România
„Fie că vorbim despre plăţi domestice sau internaţionale, ne dorim ca toţi clienţii să aibă
posibilitatea de a alege metoda de plată care se pliază cel mai bine pe nevoile lor la un anumit
moment“
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/mastercard-si-transfergo-permit-plati-transfrontaliere-in-timpreal-19772511

BNR dezvăluie câţi oameni şi câte companii şi-au amânat plata ratelor la bancă: 564 de mii, iar
suma totală este de 41,8 miliarde lei, adică 14,7%
Suma totală de la finalul lunii este de 41,8 miliarde lei, adică 14,7% din totalul creditelor acordate de
bănci.
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bnr-dezvaluie-cati-oameni-si-cate-companii-si-au-amanatplata-19772404

Care sunt condiţiile ca USR-PLUS să intre la guvernare: impozit zero pe salariul minim, fără pensii
speciale, şcoala de la 8 la 5, masă caldă şi şcoală după şcoală, 300 de parlamentari, primari în două
tururi şi reforma electorală. Vedeţi AICI documentul complet
https://www.zf.ro/eveniment/document-conditiile-usr-plus-intre-guvernare-impozit-zero-salariul19772305

Felelősségi nyilatkozat
Tartalom
Jelen Gazdasági figyelő célja, hogy egyes romániai online kiadványokban, hírközlésben megjelenő, gazdasági
életet érintő cikkeket összegyűjtse, naprakész és közérthető módon tegye elérhetővé azokat a gazdaság
szereplőinek jólértesültségéért. Mindamellett jelen kiadvány tájékoztató jellegű és a benne szereplő, illetve a
hivatkozott információk nem tekinthetőek a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége hivatalos
álláspontjának, és ez semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal ezek tartalmáért, helyességéért
vagy aktualitásáért.
A Gazdasági figyelőhöz kiválasztott hírközlők és azok idézett cikkeinek kiválasztása szubjektív módon történik nem feltétlenül átfogó, pontos vagy naprakész információk és nem minősülnek szakmai vagy jogi
tanácsadásnak.

Szerzői jog
A kiadvány a Szövetség szolgáltatása elsősorban a tagjai számára, másodsorban mindazok számára, akik
érdeklődnek ezen szolgáltatás iránt. Jelen formájában szabadon letölthető, terjeszthető – a forrásra való
hivatkozással tartalmilag egyben vagy részleteiben is szabadon másolható, felhasználható. Az egyes cikkek
esetében azok tartalmának felhasználásakor az egyes hírközlők által előírt szabályok érvényesek.

Külső linkek
A Gazdasági figyelőben az összegyűjtött cikkekből a cím mellett csupán egy-egy rövid részlet szerepel: az
összegyűjtött cikkek teljes egészében a hírközlők honlapján érhetők el. A Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók
Szövetségének azonban semmilyen befolyása sincs ezeknek a kapcsolódó oldalaknak a fenntartására vagy
fejlesztésére, ezért nem vállalja a felelősséget az ott közölt információkért, azok elérhetőségéért.

