Raport monitorizare presa 6 ianuarie 2017
CCI HUNEDOARA
Eventsdroid.com: Expert achizitii publice (curs de perfectionare)
CCI IAȘI
Eventsdroid.com: Expozitia si misiunea economica "Fabricat in IASI" Chisinau
CCI NEAMȚ
Ziarpiatraneamt.ro: S-a încheiat Târgul de Crăciun de la Neamț
CCI SĂLAJ
Salajeanul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: ANAF organizează o nouă
întâlnire cu sălăjenii
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: Contribuții sociale 2017 : angajat și angajator
AGRICULTURĂ
Zf.ro: O fermă din România produce în medie de 3.300 euro pe an, de
cinci ori mai puţin faţă de Polonia
ENERGIE
Zf.ro: România, la coada UE cu preţul carburanţilor după ieftinirea de 8%
din prima zi a anului. Statul a colectat 1,7 miliarde de euro din euroacciza
de 7 cenţi. Unde sunt banii?
Economica.net: Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit controlat, din
cauza unei avarii pe liniile Transelectrica

Economica.net: Rafinăria Petrotel-LukOil ia măsuri pentru a nu risca
dizolvarea. Ce au hotărât ruşii referitor la dosarul de evaziune
Capital.ro: Ordin de la Liviu Dragnea: să scadă tarifele la energie
electrică şi gaze
Bursa.ro: ANRM a prelungit acorduri de concesiune pentru Romgaz până
în 2027
Zf.ro: Preţul petrolului revine pe scădere şi trece sub pragul de 54 de
dolari barilul
Agerpres.ro: Alimentarea cu electricitate, întreruptă în 154 de localități
din zona unde distribuitor este Enel Dobrogea
GUVERN
Economica.net: Creşterea salariului minim şi majorarea veniturilor din
administraţia locală, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern
Zf.ro: Decizia luată în prima şedinţă de noul prim-ministru Grindeanu: A
desfiinţat Cancelaria premierului
INVESTIȚII
Zf.ro: Bitcoin vs aur, inovaţie vs tradiţie. Pe ce ai paria?
Zf.ro: Operatorul portuar Hercules Brăila ia un credit de 1,6 milioane lei
de la Raiffeisen Bank
Zf.ro: Cele mai vândute cinci spumante au aproape jumătate din piaţa de
băuturi
Zf.ro: Un atelier de prăjituri din Capitală în care lucrează 35 de angajaţi
speră la vânzări de 1,3 mil. euro

Zf.ro: Producătorul de ambalaje Ecopack Ghimbav vede o creştere de 510% a afacerilor
Zf.ro: Brokeri: Acţiunile Electroargeş pot ajunge la maximul istoric dacă
depăşesc preţul de 1 leu
Zf.ro: Planurile Mega Image în 2017: intră în Cluj şi continuă expansiunea
pe pieţele tradiţionale
Economica.net: Afacerile din comerţul cu amănuntul au accelerat în
noiembrie 2016, impulsionate de Black Friday
Economica.net: Dragnea: Guvernul adoptă vineri majorarea salariului
minim la 1.450 lei şi creşterea salariilor în administraţia locală
Startupcafe.ro: Sfaturi utile despre cum sa-ti dezvolti afacerea in 2017
Bursa.ro: FONDURILE CU PROFIL DE RISC SCĂZUT, PREFERATE ÎN
2016. Analiştii: "Investitorii au căutat randamente mai bune decât ale
depozitelor, dar au rămas reticenţi la risc"
Ziare.com: O noua companie cu trenuri romanesti de lux intra pe piata
din vestul tarii
Zf.ro: INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut
în primele 11 luni din 2016
Economica.net: Nissan a suspendat parteneriatul cu Daimler pentru
dezvoltarea de automobile de lux
IT
Zf.ro: Samsung a "căzut” tot în picioare: După cel mai dificil trimestru din
istoria companiei, gigantul sud-coreean va raporta cel mai mare profit
din ultimii trei ani

Zf.ro: Grupul italian Custom: Planul nostru este să ne mutăm producţia
din China în România. „Productivitatea din România o bate pe cea din
China. Atât din punct de vedere calitativ, cât şi logistic.“
Zf.ro: Retargeting.ro: Ţintim afaceri de 2,5 mil. euro şi peste 5.000 de
clienţi în 2017
Zf.ro: Conduent, furnizorul de servicii BPO desprins din Xerox, care este
cel mai mare angajator din Iaşi, îşi caută şef
Zf.ro: Soţul Irinei Socol, care deţine 27,6% din acţiunile Siveco, va primi
89% din profitul companiei de soft
Economica.net: Samsung estimează creşterea profitului cu 50% în
trimestrul patru, la maximul ultimilor trei ani
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Începutul de an este plin de veşti bune pentru economia zonei
euro, dar nimeni nu face petrecere
Zf.ro: Ana Maria Butucaru, director servicii de audit, PwC România:
Raportul de audit se schimbă din 2017, iar concluzia lui poate fi „curată“
sau „cu rezerve“. „Auditorul va trebui să prezinte aspectele care l-au
ţinut treaz noaptea şi să explice modul în care le-a adresat şi dialogul cu
managementul companiei.“
Economica.net: Program de guvernare PSD: deduceri fiscale de până la
1.600 lei pe an pentru fiecare copil
Economica.net: Statul va şti toţi angajaţii în domenii cu incidenţă mare a
muncii la negru. Cu CNP şi fotografii
Agerpres.ro: Dumitru Costin: Marii câștigători ai creșterii salariului
minim brut sunt bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale

Bursa.ro: INSTITUTUL INTERNAŢIONAL PENTRU FINANŢE: Datoria
mondială - 325% din PIB
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Vânzările de credite ipotecare în lei au cumulat 800 mil. lei în
noiembrie, dublu faţă de octombrie
Zf.ro: PSD are pâinea şi cuţitul pentru numiri la vârful BNR şi al ASF
Zf.ro: Analistul financiar Alexandru Combei a plecat de la divizia pieţe de
capital a Raiffeisen la rivalii de la BRD Asset Management
Zf.ro: Sub presiunea necesarului de capital, National Bank of Greece îşi
vinde divizia de asigurări
Zf.ro: Analiştii: BNR va menţine „îngheţată“ dobânda-cheie la 1,75% la
prima şedinţă de politică monetară din 2017 şi poate păstra şi ratele
RMO. Nu ne aşteptăm la vreo modificare a configuraţiei politicii monetare
Zf.ro: Creditele de consum în lei au păstrat cadenţa de creştere de 300 de
mil. lei în noiembrie. Stocul creditelor de consum a avansat până la 36,3
miliarde de lei
Zf.ro: Un mexican este noul şef al lui Isărescu la Zürich
Zf.ro: Călătoria băncilor din nou spre profit
Bursa.ro: INFLAŢIA DIN ZONA EURO SE APROPIE RAPID DE ŢINTA BCE:
Când va opri Mario Draghi tiparniţa şi va creşte dobânzile?
Bursa.ro: Dobânzile la lei încep să-i strângă la portofel pe debitorii Prima
Casă
Economica.net: BNR a decis vineri menţinerea dobânzii de politică
monetară la 1,75% pe an

TELECOM
Capital.ro: Comunicaţiile, singurul domeniu unde România este lider în
UE
TURISM
Capital.ro: EXCLUSIV Corina Păcuraru: „Folosirea francizei Perfect Tour
a fost soluția pentru a continua activitatea”
Zf.ro: Reduceri de 40% la biletele de avion către destinații exotice
Capital.ro: Aşteptări de la un Minister al Turismului
Capital.ro: Turiștii români care vor să stea la plajă în ianuarie plătesc
între 600 şi 2.000 de euro pe o vacanță exotică
Economica.net: Preţurile biletelor de avion sunt la jumătate în ianuarie şi
februarie faţă de restul anului

