Raport monitorizare presa 4 ianuarie 2017
CCIR
Agerpres.ro: Alexandru Petrescu, propus ministru al Economiei (fișă
biografică)
CCI SĂLAJ
Graiulsalajului.ro, preluată de Ztv.ro: Fiscul da intalnire contribuabililor
pentru a le explica masurile aplicate de la 1 ianuarie
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Cheia dezvoltării stă tot în fondurile europene
ENERGIE
Zf.ro: Valoarea de piaţă a OMV Petrom creşte cu 1,1 miliarde lei în prima
zi de tranzacţionare din 2017
Zf.ro: Anul nou vine cu forţe proaspete pentru petrol, care urcă pentru
prima oară din vara anului trecut peste 55 de dolari barilul
Capital.ro: Sectorul energiei intră într-o nouă etapă
Bursa.ro: Aproximativ 60 de angajaţi ai CEH au protestat nemulţumiţi că
vor primi salarii mai mici
FISCALITATE
Zf.ro: Luptă în anunţuri: De la 1 ianuarie am redus TVA la 19% şi am
scăzut şi preţurile, spun marii retaileri
Capital.ro: Dragnea spune că nu vor fi prorogate TVA de 19%, eliminarea
supra-accizei la carburanți și a taxei pe stâlp

Startupcafe.ro: Un nou tip de impozitare intra in aplicare din ianuarie
2017. Prima plata in vara
GUVERN
Economica.net: Petrescu, ministrul propus la Economie, vrea să
restructureze CEH şi CEO, care nu se află însă în subordinea ministerului
său
Economica.net: Toma Petcu: CV-ul meu este vechi de 10 ani, nu l-am
scris eu şi nici nu ştiam că este pe site
Economica.net: Toma Petcu: Strategia Energetică a României are nevoie
de aviz de mediu, procedură care durează şase luni
Economica.net:

Mihaela

Toader,

propusă

la

Fonduri

Europene:

Autorităţile de Management ar putea fi acreditate în prima jumătate a
anului
Economica.net: Mihaela Toader, aviz favorabil pentru funcţia de ministru
delegat pentru Fonduri Europene, în comisiile reunite
Economica.net: Alexandru Petrescu, validat pentru portofoliul Economiei
de comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului
Economica.net: Miniştrii propuşi sunt audiaţi miercuri în Parlament şi
primesc votul de învestitură
Capital.ro: Carmen Dan, propusă ministru al Afacerilor Interne, audiată în
şedinţă cu uşile închise
Capital.ro: Lista miniştrilor cu probleme. Ce nu a spus Liviu Dragnea
când a prezentat noul Guvern
Capital.ro: Cine este Adriana Petcu, ministrul Apelor şi Pădurilor

Bursa.ro: Educaţia se reorientează către învăţământul profesional
Hotnews.ro: Justitia in programul de guvenare: PSD anunta schimbari
masive in legislatia penala, infiintarea unui Cartier pentru Justitie si isi
propune ridicarea MCV in mandatul actualei Comisii/ Nici un cuvant
despre lupta anticoruptie
Hotnews.ro: Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc: "Nu promit nici un
kilometru de autostrada"
Hotnews.ro: Birchall:

Urmatorul proiect

de tara este

asigurarea

presedintiei UE / Romania este gradina Maicii Domnului
Hotnews.ro: Andreea Pastarnac, ministrul propus pentru Romanii de
Pretutindeni:"Ranitii din Colectiv care au ajuns in Israel s-au bucurat de
tot sprijinul meu personal"
Hotnews.ro: Programul de Guvernare al cabinetului Grindeanu: Investitii
masive in infrastructura si fabrici noi / Modificarea legilor privind
securitatea nationala / Modernizarea sistemului judiciar pentru a preveni
"excesele si abuzurile
Zf.ro: Toma-Florian Petcu, ministrul propus pentru Energie, validat cu 40
de voturi pentru şi 17 împotrivă
Zf.ro: Teodor Meleşcanu, ministru propus al Afacerilor Externe, vrea ca
România să fie cea mai importantă putere politico-militară din sud-estul
Europei
Economica.net: Meleşcanu: România şi Moldova se vor reunifica prin
intrarea Moldovei în UE
Economica.net: Răzvan Alexandru Cuc, aviz favorabil pentru postul de
ministru al Transporturilor

Economica.net: Jianu: Legea prevenţiei va fi gata în primul trimestru din
2017. Statul aplică întâi măsuri de prevenţie şi apoi amenzi
Agerpres.ro: Augustin

Jianu:

ICI

ar

putea

trece

în

subordinea

Ministerului pentru Cercetare
Capital.ro: Mircea Titus Dobre: ANT va dispărea după validarea
Guvernului
INVESTIȚII
Zf.ro:

Dezvoltatorul

imobiliar

Impact

vrea

să

vândă

obligaţiuni

corporative de maximum 135 mil. lei pe şapte ani
Zf.ro: Tendinţe 2017. Investitorii străini au pus România pe harta lor în
2017
Zf.ro: Bogdan Văduva, advisory partner KPMG: Au apărut pe piaţa de
M&A fonduri de investiţii care nu aveau România pe hartă
Zf.ro: Dramatic: doar 3.100 de companii din economia locală au afaceri
de peste 10 milioane de euro. Coface: Distribuţia veniturilor în funcţie de
calibrul companiilor confirmă accentuarea fenomenului de polarizare.
Zf.ro: Unul dintre master francizorii Leonidas va deschide un nou
magazin cu ciocolată
Zf.ro: Cele mai importante 20 de tranzacţii de anul trecut au avut o
valoare de 2 mld. euro: Profi, Ursus Breweries şi E.ON Distribuţie sunt în
top
Zf.ro: Carmen Pătîrlăgeanu, Allpacka: E-commerce-ul a explodat în
ultimii ani. Jumătate din livrările din ţară sunt către consumatori

Zf.ro: Tendinte 2017. Configurarea comerţului românesc continuă în 2017
cu noi tranzacţii şi deschideri de magazine
Zf.ro: „Baronul laptelui“ din Franţa s-a săturat să aştepte şi a luat
Albalact şi Covalact şi peste 20% din piaţa românească într-un an
Economica.net: O firmă care o are în CA pe fiica lui Mugur Isărescu vinde
două terenuri din România pentru aproape 18 milioane de euro
Agerpres.ro: Ford renunță la investiția de 1,6 miliarde de dolari în Mexic
Capital.ro: Zeci de miliarde euro - fonduri europene, greu de accesat
Bursa.ro: DATORITĂ IPO-ULUI MEDLIFE, Brokerii: "2016 - an bun, dar nu
fabulos pentru piaţa de capital"
Bursa.ro: Cotaţia aurului a urcat cu 9% în 2016
Bursa.ro:

RADU

HANGA,

ASOCIAŢIA

ADMINISTRATORILOR

DE

FONDURI: "Numeroase fonduri de investiţii au oferit randamente de 2-4
ori mai mari decât depozitele"
Hotnews.ro: Dupa 10 ani: Cate miliarde de euro a pompat Uniunea
Europeana in Romania
Ziare.com: O firma detinuta de fratele lui Sebastian Ghita a cerut
insolventa
Zf.ro: Bursele asiatice încep anul optimist. În Japonia vedem cele mai
mari creşteri din ultimii patru ani
Zf.ro: Ian Worboys, CEO P3, cel mai mare jucător de pe piaţa de logistică:
Creşterea economică şi stabilitatea politică a României vor atrage şi mai
mulţi producători, iar aceştia au nevoie de depozite. „În România,
finanţarea este mai scumpă decât în Polonia sau Europa de Vest.”

Zf.ro: GIC a finalizat achiziţia P3, una dintre cele mai mari tranzacţii de pe
piaţa imobiliară din 2016
Economica.net: Consumatorii vor cheltui mai puţin pe electronice în 2017
- studiu
IT
Zf.ro: Smartphone-urile şi centrele de soft şi de servicii de IT rămân pe
plus în 2017
Zf.ro: Americanii de la Yardi caută 150 de oameni în Cluj
Economica.net: Peste un milion de posesori de smartphone-uri nu mai
pot folosi WhatsApp
Zf.ro: Kingston Digital lansează stick-ul USB cu cea mai mare capacitate
de stocare din lume
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: OPINIE CRISTIAN HOSTIUC – DIRECTOR EDITORIAL AL ZF - Ce va
fi în 2017: salariile mici vor creşte accelerat, s-ar putea să vedem un nou
producător auto care să vrea să facă maşini în România, cine va oferi
angajaţi va lua noi investiţii, polarizarea economiei se va accentua, vor fi
căutaţi pensionari pentru a fi angajaţi
Zf.ro: O imagine despre ce ar putea fi în economie şi în business. 100 de
tendinţe pentru 2017
Zf.ro: Datoriile, o boală cronică pentru China
Zf.ro: Tendinţe 2017. Creşterea economică se va domoli, finanţele publice
vor fi sub presiune, cursul va rămâne stabil, dobânzile vor creşte uşor

Zf.ro: Tendinţe 2017. Marea oportunitate pentru piaţa de asigurări în
2017: echilibrarea structurii prin vânzări mai mari de poliţe non-auto
Economica.net: 1,6 milioane de români vor primi 140 de lei în plus la
leafă, de la 1 februarie. Cât câştigă statul
Bursa.ro: Până când va fi urmărită prosperitatea prin consum pe datorie?
Economica.net: Numărul şomerilor din Spania a înregistrat în 2016 cea
mai mare scădere din istorie
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca Transilvania: Dobânda la obligaţiunile cu scadenţa de 10 ani
a scăzut cu 5,4% în 2016
Zf.ro: Creditarea privată a crescut anemic în noiembrie 2016. Noroc că
pupulaţia vrea credite, pentru că altfel piaţa ar fi scăzut
Zf.ro: Cum evoluează principalele valute miercuri dimineaţă. Dolarul
rămâne aproape de maximul din decembrie 2002, în timp ce euro scade
uşor
Economica.net: Debitorii românii au trei legi de protecţie în faţa băncilor,
dar niciuna nu este încă funcţională
Bursa.ro: VIŢELUL DE AUR - (Episodul I) - Tâlcul dobânzii
Bursa.ro: TERMENUL DE DEPUNERE A CV-URILOR EXPIRĂ ASTĂZI:
Interes crescut pentru noul Consiliu de Administraţie al CEC Bank
TELECOM
Zf.ro: Piaţa de cablu în primul semestru din 2016: creşterea a venit din
mediul rural

Zf.ro: Indianul Srini Gopalan a preluat oficial coordonarea afacerilor
Deutsche Telekom în Europa, inclusiv România
Economica.net: Piaţa serviciilor de telecomunicaţii din România va
ajunge la 3,7 miliarde de dolari în 2021. Netul mobil, pricipalul motor
Capital.ro: Un viitor inteligent şi fără taxe de roaming
TURISM
Mediafax.ro: Record absolut de trafic aerian pe Aeroportul ”Avram Iancu”
din Cluj în 2016
Agerpres.ro: Grevă de 48 de ore a personalului navigant de la British
Airways începând din 10 ianuarie

