RAPORT MONITORIZARE,
8 Februarie
MIHAI DARABAN, CCIR
Realitatea.net, preluat de ziuconstanta.ro: Michael Stewart:
România este atrăgătoare pentru investitorii din SUA
CCIR, FABRICAT ÎN MOLDOVA
Estnews.ro: Peste 30 de oameni de afaceri și reprezentanți
ai autorităților locale, prezenți la „Fabricat în Moldova”
CCINA CONSTANȚA
Agerpres.ro, preluat de bizlawyer.ro, palo.ro: Comunicat de
presă - Camera de Comerț, Industrie, Navigație și
Agricultură Constanța
Ziuaconstanta.ro: Ca urmare a modului defectuos în care
Corina Martin a acţionat, CCINA se retrage din Asociaţia
Litoral - Delta Dunării
Cugetliber.ro, preluat de actualitati.net, ziare-pe-net.ro:
Lovitură de teatru: Camera de Comerţ Constanţa se retrage
din asociaţia condusă de Corina Martin

Reporterntv.ro, preluat de ziarelive.ro: CCINA Constanța se
retrage din Asociația Litoral-Delta Dunării după scandalul
privind atragerea turiștilor ruși!
Replicaonline.ro, preluat de ultimele-stiri.eu: Corina Martin:
„Este o neînțelegere.”
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură
Constanţa se retrage din Asociaţia Litoral-Delta Dunării
Info-sud-est.ro, preluat de ziarelive.ro: Se cere demisia
Corinei Martin? Mihai Daraban vorbește despre „orgoliile
personale” ale Corinei Martin și „nevoia de schimbare” la
Asociația Litoral Delta Dunării
Adevarul.ro,

preluat

de

ziaruldeiasi.ro,

ziar.com,

news.portal-start.com: Camera de Comerţ Constanţa se
retrage din Asociaţia Litoral-Delta Dunării condusă de
Corina Martin
Observatordeconstanta.ro: Camera de Comerţ, Industrie,
Navigaţie şi Agricultură Constanţa se retrage din Asociaţia
Litoral-Delta Dunării

Ct100.ro: CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, NAVIGAŢIE ŞI
AGRICULTURĂ CONSTANŢA SE RETRAGE DIN ASOCIAŢIA
LITORAL-DELTA DUNĂRII
Bursa.ro: Camera de Comerţ Constanţa se retrage din
Asociaţia Litoral-Delta Dunării
Radioconstanta.ro: Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie
şi Agricultură Constanţa se retrage din Asociaţia LitoralDelta Dunării
REFERIRE LA CCIAT
Mesagerulneamt.ro: Aventurile unui nemțean în lumea
activităților nucleare din România
INVESTIȚII
Agerpres.ro: România are un potențial deosebit pentru
investitorii francezi (ambasador)
Agerpres.ro: Un grup de investitori chinezi va cumpăra
Bursa de la Chicago
Economica.net: Italienii de la Salini Impregilo au renunţat
să construiască autostrada de centură a Bucureştiului

Adevarul.ro: Cele mai potrivite domenii în care pot să
investească antreprenorii din România în 2016
Zf.ro: Primăria Generală a Capitalei are alocat pentru anul
în curs un buget de 4,1 miliarde de lei
Digi24.ro: Business Club. Dacă firmele nu merg la bursă,
merge bursa la firme
Digi24.ro: Proiecte de 21 de miliarde de euro pentru
infrastructură
Jurnalul.ro: Cererea pentru spaţiile logistice este în
creştere
Bursa.ro: MARIUS BOSTAN, MCSI:
"Nu putem vinde pachetul din Telekom la orice preţ"
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME / Cinci zile de scăderi pe
pieţele din Europa
Capital.ro: Fondul Proprietatea, Banca Transilvania şi
Romgaz, cele mai tranzacţionate pe bursă în ultimele şase
şedinţe

Capital.ro: Pieţele financiare, în derivă după datele privind
piaţa muncii din SUA. Ultimele evoluţii
Economica.net: Bilanţul unui an cu preşedinte neamţ:
investitorii germani au adus mai puţini bani în România
Profit.ro : Compania Telekom Romania ar putea fi obligată
să-și demoleze rețelele instalate pe 70.000 de stâlpi ai Enel
Muntenia
Zf.ro: Mii de corporatiştii români s-au mutat la "casă nouă”.
Volumul închirierilor de spaţii de birouri în afara Capitalei a
crescut anul trecut cu 32%
Zf.ro: Britanicii de la GSK au pus lacătul la Braşov, unde
lucrau 200 de oameni. România pierde prin închiderea
Europharm Braşov a doua fabrică de medicamente
Zf.ro: Comerţul tradiţional a pierdut un sfert din magazine
după 2008
Zf.ro: Industria europeană a oţelului a ajuns la limita
puterilor

Zf.ro: Şantierul Damen din Galaţi a livrat o navă de 138 de
metri către transportatorul Maersk
Zf.ro: Primăria Bucureştiului merge înainte cu fanteziile
bugetare: 5 mld. lei venituri în 2016
Zf.ro: SIF Moldova vinde acţiuni Banca Transilvania cu
profit şi de 10% în doar câteva săptămâni
B1.ro: Vasluiul primește cei mai mulți bani de la bugetul de
stat, iar Bucureștiul cei mai puțini. Cât primește statul din
banii veniți din teritoriu (VIDEO)
Evz.ro: Autostrada Sibiu-Orăștie a crăpat din nou. Dar nu
acolo unde ne-a informat CNADNR
GUVERN
Agerpres.ro: Costescu: Lansăm cât mai curând procedura
de selecție a managerului TAROM pe ordonanța de
guvernanță corporativă
Agerpres.ro: Dan Costescu: Nu este deplasat să
considerăm că trebuie să avem și cale ferată și metrou
până la aeroport

Zf.ro: Premierul Cioloş constată: Prea puţine investiţii în
Portul Constanţa
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: România a înregistrat un ușor excedent în
comerțul cu produse agroalimentare, la 10 luni
Zf.ro: Patru companii din grupul InterAgro, cu afaceri de
800 mil. euro, au ajuns în insolvenţă
TURISM
Bursa.ro: Blue Air introduce cursa Cluj-Bucureşti
zf.ro: Colibiţa, zona cu cel mai pur aer din ţară, ar putea
redeveni staţiune
Jurnalul.ro:

Gustul

dulce

al

profitului

din

turismul

românesc de sare
ENERGIE
Agerpres.ro: România avea în decembrie cele mai mari
salarii în sectorul energetic; cele mai mici, în hoteluri și
restaurate
Bursa.ro: Marile bănci de investiţii, lovite de prăbuşirea
preţului petrolului

Bursa.ro:
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DE

ADMINISTRAŢIE
Acuzaţii dure între "Smart" şi "Transelectrica"
Bursa.ro: Persoanele cu venituri reduse și cele cu
probleme de sănătate vor fi declarate consumatori de gaze
vulnerabili
Bursa.ro: CORPUL DE CONTROL AL PREMIERULUI ACUZĂ
FOSTELE CONDUCERI
1. Transgaz - bonusuri excesive
Bursa.ro: CORPUL DE CONTROL AL PREMIERULUI ACUZĂ
FOSTELE CONDUCERI
2. Transelectrica - contracte suspecte
Economica.net: Petrom a scumpit motorina cu 3 bani pe
litru, benzina s-a ieftinit cu 5 bani. Lista celor mai ieftine
staţii Petrom
Economica.net: Top 10 cei mai mari consumatori de gaz
din România. Miliardarul Niculae nu mai contează, intră în
top Rompetrol şi Petrom

Zf.ro : ZF POWER SUMMIT 2016
Cât timp va mai rezista barilul de petrol la 30 de dolari
Zf.ro: Preţul petrolului va rămâne scăzut o perioadă lungă,
chiar şi zece ani - Vitol
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: După 17 ani, BCE anunță că băncile centrale
din zona euro au active de 547 miliarde dolari
Bursa.ro: ÎMPRUMUTAŢII ÎN CHF REACŢIONEAZĂ LA
AFIRMAŢIILE LUI ISĂRESCU DESPRE DAREA ÎN PLATĂ:
"Banca nu suportă niciun risc în acest moment"
Economica.net: Top cinci cele mai bune credite Prima casă
Zf.ro: OPINIE IONUT DUMITRU
„Darea in plata” – populism vs. ratiune
Zf.ro: Mandatul consiliului de supraveghere al BCR expiră
în aprilie
Zf.ro: O firmă de leasing operaţional listează bonduri cu
dobândă de 8% în lei pe an

Zf.ro: Veste bună pentru românii cu credite în monedă
românească: costul leilor scade într-o singură şedinţă cu
4%, cel mai mare declin din ultimele şase luni şi un nou
minim istoric
Antena3.ro: Daily Income: E coadă la Prima Casă. Câte sute
de români cer credite zilnic
Hotnews.ro: Analiza de impact: 60% dintre clienti, tinerii in
special, nu vor mai putea accesa un imprumut, ca urmare a
efectelor negative secundare ale legii darii in plata
Economica.net:

Activele

celui

de-al

doilea

mare

administrator de fonduri din România, Raiffeisen Asset
Management, au depăşit 1,5 mld. euro
Economica.net: Un acţionar al UniCredit cere schimbarea
conducerii băncii
Zf.ro: OPINIE
Nawaf Salameh, Alexandrion: Prima Casă şi-a făcut treaba.
Când vedem Primul Hectar?

Zf.ro: Impactul creşterii avansului la creditele ipotecare:
Doar 1 din 10 clienţi îşi va permite un avans de 30% pentru
un credit imobiliar
Economica.net: Valoarea totală a creditelor acordate de
IFN-uri populaţiei a scăzut cu 13%, la 4,99 miliarde lei, în
septembrie 2015
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Mediafax.ro: Salariul mediu brut a crescut cu 10,2% în
decembrie, la 2.930 lei. Cel net s-a situat la 2.114 lei
Zf.ro: Economia în 2016: de la consolidare dureroasă la
deficit major şi riscurile acestei inflexiuni. Deficitul bugetar
poate fi menţinut la sub 3% din PIB, dar deficitul contului
curent se va dubla
Zf.ro: Ce s-a întâmplat cu conducerea Astra: Preşedintele
directoratului companiei se ocupă de lichidare, în timp ce
vicepreşedintele a plecat în brokeraj
Zf.ro: „ACEASTĂ SITUAŢIE FACE CA LEHMAN SĂ PARĂ O
PLIMBARE ÎN PARC“
Analiştii văd semne de recesiune în tot ce mişcă. Economia
se află în faţa unei constelaţii de riscuri

Zf.ro: Banca japoneză Nomura a redus prognoza pentru
România, dar o vede în continuare lider la creştere în 2016
FISCALITATE
Zf.ro: ANTREPRENORI LOCALI
Unicarm: Ne-am menţinut veniturile datorită reducerii TVA
Startupcafe.ro: Guvernul vrea sa extinda si la startupuri
scutirea de impozit pe venitul programatorilor
IT
Zf.ro: O companie din IT a pierdut pe bursă jumătate din
valoare într-o singură zi
CCINA CONSTANȚA
Radioconstanta.ro:
dezintegrază.
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conducerea Asociației Litoral Delta Dunării?
CCIB
Comunicatemedia.ro: In martie 2016, saptamana tunisiana
la Bucuresti
INVESTIȚII
Agerpres.ro: Volumul tranzacțiilor de închiriere a spațiilor
de birouri în afara Capitalei a crescut, în 2015, la 49.661
metri pătrați (analiză)

Bursa.ro: Cinci indici BVB au deschis în creştere
Capital.ro: Holcim România are un nou director general,
după fuziunea cu Lafarge
Capital.ro: Mega Image continuă să se extindă și deschide
primul magazin din 2016
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de 1,84 milioane de euro pe BVB
Bursa.ro: Bursele asiatice au închis în scădere
Bursa.ro: Activitatea Philips în sud-estul Europei este
coordonată de doi români
Economica.net: Bursa din Atena, la cel mai scăzut nivel de
după 1990. Acţiunile principalelor bănci pierd peste 19%
Jurnalul.ro: (P) Hidroizolatii terase, acoperisuri circulabile,
necirculabile sau cu vegetatie
B1.ro: Chinezii vor să refacă "Drumul Mătăsii". După ce au
cumpărat portul Pireu, urmează și compania de căi ferate

Realitatea.net: Care sunt giganții care produc într-o
secundă mai mulți bani decât poate consuma cineva într-o
lună
Bursa.ro: OVIDIU RAEŢCHI (PNL), CĂTRE MINISTRUL
TRANSPORTURILOR:
"Vă rog să deblocaţi şi urgentaţi construcţia magistralei 7"
Digi24.ro: Video. Cum arată autostrada Gilău-Nădășelu,
blocată într-o pădure după ce lucrările au ajuns la jumătate
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: Efectele Legii dării în plată: 60% dintre clienți
nu vor mai putea accesa un împrumut
Mediafax.ro: Referinţa BNR coboară pentru prima dată în
acest an sub 4,5 lei/euro
Adevarul.ro: Cele mai bune credite imobiliare în 2016. La ce
costuri ascunse trebuie să fie atenţi românii care vor să ia
un împrumut pentru locuinţă
Agerpres.ro: Rezervele valutare ale Chinei au scăzut cu
aproape 100 de miliarde de dolari în ianuarie

Bursa.ro: Finanţele au împrumutat luni peste 419 de
milioane de lei de la bănci, la un randament de 3,65% pe an
IT
Agerpres.ro: Temerile legate de securitate au descurajat
utilizatorii de Internet din România să cumpere online
Agerpres.ro: Cea mai mare zonă de Internet gratuit din
Europa, disponibilă la metroul bucureștean din 8 februarie
Agerpres.ro: În 2020, numărul persoanelor cu telefon mobil
îl va depăși pe al celor care au electricitate, apă potabilă
sau mașină
ENERGIE
Adevarul.ro: Criza petrolului şi foamea la buget: Rusia
impune taxa pe sucuri, snacks-uri, ţigări electronice şi ulei
de palmier
Bursa.ro: Complexul Energetic Oltenia a cerut revizuirea
autorizaţiei

integrate

de mediu

pentru

termocentrala

Turceni
B1.ro: Zăcămintele submarine nu mai aduc profit, iar
platformele petroliere din Marea Nordului ar putea scădea
în următorii 10 ani
Agerpres.ro: Stocurile de țiței ale SUA, cel mai mare nivel
din ultimii 80 de ani (analiză)

GUVERN
Antena3.ro: Ministrul Răducu: Cercetarea, inovarea și IT-ul,
primele domenii care vor beneficia de banii europeni
Hotnews.ro: Ce crede Ministerul Comunicatiilor despre
modalitatea de acces la datele clientilor prevazuta in noul
proiect de lege privind securitatea cibernetica
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Adevarul.ro: 10 semne care indică intrarea economiei
globale într-o nouă perioadă de criză
Zf.ro: Cash-ul înseamnă libertate. Cum ar arăta lumea fără
bani lichizi
Zf.ro: India a depăşit China şi înregistrează cea mai rapidă
creştere a PIB dintre marile economii
Bursa.ro: Western Union şi Viber vor furniza servicii
transfrontaliere de transfer de bani
AGRICULTURĂ
Antena3.ro:
României
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