RAPORT MONITORIZARE
9 FEBRUARIE
CCINA
Infopresstv.ro: Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi
Agricultură Constanţa se retrage din Asociaţia Litoral-Delta
Dunării
Cugetliber.ro: Camera de Comerţ Constanţa "divorţează"
de Corina Martin, după "escapada" din Moscova
E-reporter.ro: CCINA Se Retrage Din Asociaţia Litoral-Delta
Dunării
Telegrafonline.ro:

În

urma

scandalului

din

turismul

românesc
Evenimente-constanta.ro:

CAMERA

DE

COMERT

SE

RETRAGE DIN ASOCIATIA DE PROMOVARE TURISTICA A
CORINEI MARTIN
Romanialibera.ro: Conflicte deschise în turismul de pe
litoral
Replicaonline.ro: Corina Martin: „Este o neînțelegere”
Ce palmă pentru Corina Martin! CCINA se retrage din
Asociația Litoral Delta Dunării
Reporterntv.ro: Președintele CCINA, Mihai Daraban: 'Nu
este vina mea, doamna Martin, că nu ați ajuns președintele
ANT'
CCI ALBA

Radiounirea.ro: Certificat “Risc Partener” prin Camera de
Comerţ și Industrie a județului Alba
CCI BISTRIȚA NĂSĂUD
Gazetadebistrita.ro: Masa rotundă: „Importanța Resurselor
Umane în strategia de dezvoltare economică”
CCI BRASOV
Mesageruldecovasna.ro: Soluții de finanțare și dezvoltare
antreprenorială prin clusterizare – prezentate la Brașov, în
cadrul proiectului „Start-up Europe Week” (SEW)
CCI TIMIS
Opiniatimisoarei.ro:
Agricultura

Timis,

Camera
partener

de

Comert,
intru-un

Industrie
nou

si

proiect

transfrontalier cu Serbia
“FABRICAT ÎN MOLDOVA”
9 Februarie 2016, 9.30 – 12.30
Trb.ro: Oportunităţi de colaborare comercială R. Moldova –
Ucraina
AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: Pro Agro: Federațiile din industria alimentară
amână protestul cu două săptămâni
Zf.ro: Cei mai mari cinci proprietari de silozuri din
Constanţa pot găzdui în magazii proprii un milion de tone
de cereale
Zf.ro: Ministerul Agriculturii: Preţul mic oferit la achiziţie,
cea mai mare problemă cu care se confruntă fermierii care
vând lapte
Bursa.ro: INS: Numărul bovinelor sacrificate în abatoare a
crescut cu 52,2%, în 2015
Bursa.ro: INS: Cantitatea de lapte de vacă colectată de
unităţile procesatoare a scăzut în 2015 cu 8,1%, faţă de
2014
ENERGIE
Ziare.com: Prognoza sumbra pentru pretul petrolului: E
posibil sa nu mai depaseasca niciodata 100 de dolari pe
baril
Capital.ro: Traderii pun pariuri uriașe pe viitorul petrolului
Capital.ro: Analiză Saxo Bank: Stocurile de petrol SUA cele mai mari din ultimii 80 de ani!
Economica.net: România importă curent: turbinele de la
Porţile de Fier se strică tot timpul, după cheltuieli de un
miliard de euro
Bursa.ro: Iranul vrea plata în euro pentru petrolul exportat

Adevarul.ro: Asociaţie: Mandatul şefului ANRE ar fi trebuit
să înceteze de drept la declararea incompatibilităţii de
către ANI. Havrileţ: „Ne judecăm în instanţă“
Adevarul.ro: Birocraţia la privat, la fel de mare ca la stat.
Repararea ţevilor de gaze şi reconectarea consumatorilor
la reţea, un chin printre hârtii şi avize
Adevarul.ro: Energia nucleară se stinge încet în Uniunea
Europeană - INFOGRAFIE
Zf.ro: Cel mai mare trader spune că preţul petrolului va
rămâne scăzut o perioadă lungă, chiar şi zece ani
Capital.ro: Producătorii de energie regenerabilă nu mai au
unde să vândă certificate verzi în valoare de 150 mil. euro
Agerpres.ro: Amenzi de 97.400 de lei în urma controalelor
ANSVSA în unitățile din industria agroalimentară, în
ianuarie
FISCALITATE
Economica.net: ANAF a colectat în ianuarie 19,25 miliarde
lei, cu 2,65 miliarde lei mai mult decât în aceeași lună din
2015
Ziare.com:

Strategia

de

Dezvoltare:

circumstante

si

primejdii
Zf.ro: Economia, în siajul inflaţiei negative şi al majorărilor
salariale. Câştigul salarial a crescut într-o singură lună cu
10%, cel mai puternic salt lunar înregistrat în ultimii ani

Zf.ro: Ce nu ştiu cei mai mulţi oameni: grosul veniturilor
primăriilor provine din impozitele pe salarii, nu din
impozitele locale
Zf.ro: Prima licitaţie de titluri de stat pe termen lung din
februarie: Ministerul Finanţelor se împrumută mai mult
decât intenţionat
Capital.ro: Inspecția fiscalã din ANAF a identificat obligații
fiscale nedeclarate de agenții economici de peste 4
miliarde de euro
Capital.ro: O nouă taxă va intra în vigoare în acest an: Va fi
impozitat și terenul de sub casă
Zf.ro:

Isărescu:

Inflaţia

negativă

în

România

este

temporară. Vom avea excedent de cerere în vară
GUVERN
Economica.net: Ministrul Mediului, după întâlnirea cu
reprezentanţii industriei alimentare: România nu mai poate
mima reciclarea
Bursa.ro: "Ponderea rapoartelor de evaluare în scop fiscal
va creşte"
IMM
Bursa.ro: FNGCIMM va acorda în parteneriat cu CEC Bank
garanţii pentru noi categorii de beneficiari

INVESTIŢII
Agerpres.ro:

Vladimir

Putin

deviază

de

la

calea

capitalismului de stat și aprobă un proces de privatizare,
dar pune și condiții investitorilor
Economica.net:

Activele

fondurilor

de

investiții

din

România însumau peste 41,9 miliarde lei, în noiembrie 2015
Economica.net: Georgia va investi 2,2 miliarde euro pentru
construcţia unui nou port la Marea Neagră
Capital.ro: BVB, mai pregătită de criză ca în 2008
Capital.ro: Companiile românești sunt cu gândul la
expansiune și cu ochii pe bursă
Zf.ro: New Kopel: Ne uităm din acest an spre investiţii în
imobiliare, nu doar în sectorul auto
Zf.ro: Procesatorul de carne de pui Coco Rico a ajuns la
exporturi de 37 mil. euro pe 16 pieţe
Zf.ro: Gloria Jeans, primul nume străin de pe piaţa
cafenelelor din România, merge spre 3 milioane de euro
afaceri
Zf.ro: Dacia a produs motoare de aproape jumătate de
miliard de euro în 2015
Zf.ro: Mersul burselor arată teamă şi neîncredere
Zf.ro: Afacerile Electroglobal Cluj au ajuns la 21 mil. euro
după un avans de 40%
Zf.ro: Fondurile de investiţii ale Raiffeisen au sărit de
pragul de 1,5 miliarde de euro în active

Zf.ro: Teraplast Bistriţa a intrat la cumpărare de acţiuni
proprii
Zf.ro: Perlele energetice româneşti au atras tranzacţii de 1,2
miliarde de lei pe bursa de la Londra
Zf.ro: Programul de privatizări din Grecia a intrat în impas.
Bursa de la Atena se prăbuşeşte
Zf.ro: Afacerile Xapt România au crescut cu 13% în 2015, la
2,5 milioane de euro
Zf.ro: Vestea proastă: bursele din întreaga lume au reintrat
pe o scădere puternică. Investitorii au pierdut tot ce au
câştigat în ultimii doi ani. Vestea bună: la Bucureşti leul s-a
apreciat faţă de euro pentru că România a devenit o
destinaţie de siguranţă pentru investitorii în titluri de stat
Zf.ro: Zece judeţe au adunat 60% din „afacerile de la zero“
din ultimii cinci ani
Zf.ro: Floridelux.ro a făcut un profit de 0,2 mil. euro, de
patru ori mai mare
Digi24.ro: O nouă restructurare la CFR Marfă
Hotnews.ro: Bursa a facut un profit de 7 milioane de lei in
2015, mai mic cu 41% fata de anul anterior. Pietele de
actiuni au coborat cu 32% sub nivelul inregistrat in 2014.
Agerpres.ro: Japonia, afectată de turbulențele de pe piețele
bursiere globale
Bursa.ro: Wall Street a închis în scădere

Agerpres.ro:

Banca

Europeană

de

Investiții

își

consolidează sprijinul pentru creșterea economiei și a
competitivității României
Capital.ro: Compania poloneză LOT îşi anunţă primele
zboruri pe ruta Cluj-Varşovia
Digi24.ro: Beneficii pentru angajați la alegere
Zf.ro: Proprietarul Mega Mall a încasat anul trecut venituri
din chirii de 148 mil. euro, mai mari cu 71%
IT
Ziare.com: Internetul, un pericol: Tarile din UE unde s-au
inregistrat cele mai multe probleme legate de siguranta
online
Zf.ro: Vodafone: Piaţa de telecom pentru companii se
stabilizează după o scădere de 2-4% anul trecut
Zf.ro: Iaşiul este noua atracţie pentru specialiştii în IT
Zf.ro: TotalSoft: România nu se poate baza pe imigranţii din
ţările vecine pentru a rezolva problema resurselor umane
din industria IT
Capital.ro: Aproximativ 3,2 miliarde de oameni utilizau
internetul, la sfârşitul anului 2015
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ

Agerpres.ro: Comisia Europeană anunță investigații privind
dumping-ul practicat de China în domeniul oțelului
Economica.net: Industria UE a oţelului va protesta în 15
februarie, la Bruxelles, faţă de acordarea statutului de
economie de piaţă Chinei
Economica.net: AOAR atrage atenţia asupra restanţelor
privind utilizarea fondurilor din bugetul UE 2014-2020
Economica.net: Compania de Autostrăzi va acorda prime
de 21 de milioane de lei angajaţilor
Capital.ro:

Promisiuni

din

partea

Guvernului

pentru

soluționarea situației deșeurilor de ambalaje
Adevarul.ro: Compania Telekom, obligată în instanţă să
elimine taxa pentru rezilierea anticipată a abonamentelor
de telefonie 8 februarie 2016
Zf.ro: Lactag Costeşti şi-a cerut insolvenţa. Raiffeisen Bank
are de luat 16 mil. lei
Zf.ro: Impactul în economie al insolvenţelor rămâne la un
nivel ridicat: deşi numărul lor a scăzut cu 50%, ele
afectează 82.000 de angajaţi, la acelaşi nivel cu 2014
Agerpres.ro:

Coeficientul

de

creștere

a

câștigurilor

salariale medii nete în decembrie 2015 față de ianuarie 1990
a fost de 7.161,25
Agerpres.ro: Deficitul balanței comerciale s-a adâncit în
2015, la 8,37 miliarde de euro

Ziare.com: Motivul pentru care Romania a ratat sansa de a
crea 200.000 de locuri de munca
SISTEM BANCAR
Economica.net: Bursa din Atena a închis în scădere cu
7,87%, cotaţiile băncilor s-au prăbuşit cu 24,25%
Economica.net: Piaţa bancară, inundată de bani. Maximul
istoric al ultimului deceniu: 20 de miliarde de lei pe zi
Economica.net: Legea dării în plată: Prima Casă ar putea
să dispară. Iniţiatorul legii spune că oricum este un
program "provizoriu"
Economica.net: Legea dării în plată: Prima Casă ar putea
să dispară. Iniţiatorul legii spune că oricum este un
program "provizoriu"
Bursa.ro: Acţiunile băncilor greceşti se prăbuşesc la Bursa
din Atena
Bursa.ro: Şeful supravegherii BNR, Nicolae Cinteză, propus
pentru audieri în Senat
Bursa.ro: CĂTĂLIN ZAMFIR REACŢIONEAZĂ LA ANALIZA
BCR PRIVIND DAREA ÎN PLATĂ: "Voi propune Guvernului
să înfiinţeze o agenţie care să preia Programul Prima Casă"
Romanialibera.ro: Legea dării în plată: Cine pierde şi cine
câştigă

Zf.ro: Banca Transilvania a devenit cel mai mare jucător de
pe piaţa titlurilor de stat în 2015
Zf.ro: Sunteţi pregătiţi pentru -0,5% dobândă la depozitele
bancare pe trei luni?
Zf.ro: Dobânzile negative se extind. Vor ajunge şi în
România?
Zf.ro: Trei bănci ruseşti au dat faliment în trei săptămâni
Zf.ro: Euro scade sub 4,5 lei. Leul a ajuns o valută sigură
pentru străini
Zf.ro: Vicepreşedintele executiv al băncii de stat EximBank
a demisionat. Locul este vacant pentru că Ministerul
Finanţelor nu a nominalizat încă o persoană
Zf.ro: Războiul valutar se apropie de România: Banca
centrală a Cehiei îi sperie cu dobânzile negative pe
speculatorii care-i atacă moneda şi ameninţă economia
Bursa.ro: Acţiunile băncilor europene continuă să scadă
Bursa.ro: ACŢIUNILE BĂNCILOR EUROPENE - ÎNTR-O
BAIE DE SÂNGE
Nucleul dur al sistemului bancar european se clatină
ameninţător
Economica.net: Cum să dai din gard în gard cu legea dării
în plată până ajunge economică
Zf.ro: BNR a revizuit în plus prognoza pentru inflaţie cu 0,3
puncte,la 1,4% în 2016;ajunge la 3,4% în 2017

Zf.ro: Piaţa bursieră din Japonia cade accelerat, iar cea mai
mare bancă din Germania a intrat în trepidaţii, investitorii
suspectând că poate să rămână fără lichidităţi
Evz.ro: Euro este pe val! IATĂ și ce se întâmplă cu leul
CCINA
Observator.ro: Corina merge mai departe! Contestată în
ţară, şefa Asociaţiei Litoral îşi continuă periplul în căutare
de turişti
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Secretele din afaceri, dezvăluite mâine la
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
INVESTIȚII
Agerpres.ro: INTERVIU Marin Aldea (Metrorex): Comisarii
ANPC au fost hotărâți să ne dea amendă; ne-au lipit
procesul verbal pe geam
Mediafax.ro: ANALIZĂ: Turbulenţele vor continua pe pieţele
de acţiuni în perioada următoare. Recomandări pentru
investitori
Bursa.ro: Profitul BVB a scăzut cu 41% anul trecut, la șapte
milioane de lei

Bursa.ro: NEPI a înregistrat un profit de peste 165 de
milioane euro anul trecut, în creștere cu 76%
Zf.ro: Profitul Bursei de la Bucureşti a scăzut cu 41% anul
trecut, la şapte milioane de lei
Economica.net: CNADNR: profit contabil de aproape 72
milioane lei, în 2016. Investiţii de 2,25 miliarde lei - proiect
Economica.net: IKEA recheamă trei modele de plafoniere.
Există riscului de desprindere a abajurului
Economica.net: CITR a distribuit către creditori aproximativ
200 milioane de euro în ultimii trei ani
Economica.net: BVB: Profit net preliminar în scădere cu
41%, în 2015, pe fondul unei activităţi mai slabe de
tranzacţionare
Agerpres.ro: Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării
Negre sprijină programul de investiții al Alro cu un credit
de 60 de milioane de dolari
Agerpres.ro: Colectiv de lucru pentru urgentarea finalizării
studiului de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu - Pitești

Economica.net: Banca Europeană de Investiţii a semnat
anul trecut finanţări de 228 milioane de euro în România
Economica.net: 2,6 milioane de numere de telefon, portate
în România, până la finele lui 2015. RCS&RDS este marele
câştigător
Bursa.ro: New Kopel Group îşi extinde activitatea în
imobiliare şi alte zone
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: A fost aprobată o nouă lege a achiziţiilor
publice. Preţul cel mai mic nu va mai fi decisiv
Capital.ro: Inspecția Muncii a dat amenzi de aproape
300.000 de euro în cinci zile
Jurnalul.ro: Cine e cel mai mare datornic la bugetul local al
municipiului Deva
Capital.ro: Mugur Isărescu: ”Un acord cu FMI este
imposibil de realizat în acest an”

Economica.net: Legea dării în plată va fi "moartă" dacă nu
se aplică şi creditelor în derulare - Zamfir, PNL
ENERGIE
Capital.ro: IEA: Preţul ţiţeiului va rămâne scăzut din cauza
nivelului ridicat al producţiei OPEC
Hotnews.ro:

Furnizorii

de

energie

cer

Ministerului

Economiei sa clarifice de urgenta situatia exceptarilor de la
plata certificatelor verzi
Agerpres.ro:

Energia

eoliană

a

devansat

energia

hidroelectrică devenind a treia componentă a mixului
energetic al UE
Economica.net: Statul creşte preţul transportului ţiţeiului.
Petrom, principala companie afectată
Jurnalul.ro: Zonele monoindustriale sunt tot mai sărace.
Cărbunele şi apa grea, înlocuite cu promisiuni
SISTEM BANCAR
Hotnews.ro: Isarescu: Avem mai multe preturi care cresc
decat preturi care scad/2016 va fi an tumultos

zf.ro: Isărescu, BNR: Pe plan intern, incertitudinile cum le
vedem în prezent tind să împingă balanţa riscurilor în sus.
Pe plan extern, 2016 este un an tumultos
Zf.ro: Isărescu, BNR: Nu cred că vom avea dobânzi
negative. Sperăm ca semnalele noastre şi comportamentul
băncilor să fie rezonabil
Agerpres.ro: Isărescu (BNR): Credem că anul 2016 se
anunță un an tumultuos
zf.ro: Discuţiile privind noua formă a Legii dării în plată sau amânat pentru a doua oară. Guvernatorul BNR: “Ce i-a
apucat graba pe unii, mai greu de explicat”
Adevarul.ro: Dezbaterea legii dării în plată, amânată.
Piperea acuză că o delegaţie bancară a obţinut în
Parlament neaplicarea legii pentru creditele în derulare
Agerpres.ro: Mugur Isărescu: Din păcate, ce ne îngrijorează
este căderea productivității
Bursa.ro: Profitul UniCredit a scăzut cu 15% în 2015, până
la circa 1,7 miliarde de euro

TURISM
Agerpres.ro: Resorturile cu SPA, cele mai apreciate unități
de cazare din România, în anul 2015 (studiu)
Agerpres.ro: Corina Martin (ALDD): Peste 7.000 de turiști
israelieni vor ajunge pe litoralul românesc în vara acestui
an
IT
Agerpres.ro: ANCOM: 2,6 milioane de numere de telefon
portate în România, până la finele lui 2015;77% sunt
numere mobile
Agerpres.ro: Timișoara, desemnată de publicația Forbes
'cel mai bun oraș pentru afaceri din România în 2016'

FISCALITATE
Zf.ro: OPINII PRIMITE LA REDACTIE
TVA – Baba Cloanţa ştirbă şi urâtă a mediului de afaceri
Zf.ro: Retailerii negociază cu Guvernul taxa de doi lei pe
ambalaj

Bursa.ro: ASF a aprobat evaluarea activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii ale Carpatica Asig

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Imperiul InterAgro: o „caracatiţă“ cu 28 de companii,
10 în insolvenţă

