Raport monitorizare presa 18 ianuarie 2017
CCIR
Ceccarbusinessmagazine.ro: Un nou organism: Comitetul Consultativ
pentru Antreprenoriat
MIHAI DARABAN
Eventsdroid.com: Conferinta publica ”Diplomatie economica”, Mihai
Daraban
CCI BIHOR
Bihorstiri.ro, preluată de Presaonline.com, Stirionline24.ro, Oradeaonline.ro: Mega-alianță a patronatelor, parafată în Cetatea Oradea
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: Majorarea salariului minim: Costurile pentru patroni
CCINA CONSTANȚA
Allevents.in: Targul de Turism Vacanta Constanta 2017
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, Stirionline24.ro:
CCI Suceava a anunţat programul târgurilor expoziţionale de la început
de an
CCI ROMÂNIA-CHINA
Caon.ro: Chinezii se apropie de Caras-Severin. Incet, dar vin
AGRICULTURĂ

Zf.ro: Recolta a fost mai bună, dar valoarea producţiei agricole a scăzut
în 2016 cu 2,7% faţă de anul precedent
Economica.net: Un transport de porumb românesc, interzis în Franţa
pentru că ar fi toxic
ENERGIE
Zf.ro: Franţa ia măsuri de economisire a energiei electrice în urma
scăderii dramatice a temperaturilor
Capital.ro: Saxo Bank: Vine riscul reintroducerii sancțiunilor împotriva
Iranului
Capital.ro: Petrolul creşte, iar pieţele asiatice sunt tot mai agitate înaintea
învestirii lui Donald Trump. Ultimele evoluţii
Bursa.ro: Energia verde desfiinţează mitul transparenţei şi eficienţei
germane
Bursa.ro: Brokerii: "Cotaţia Petrom a luat avânt, pe fondul revenirii
preţului petrolului"
GUVERN
Economica.net: Grindeanu ar putea adopta o OUG cu modificări
importante în legislaţia penală. Iohannis vine la Palatul Victoria
Economica.net: Surse: Minivacanţă de patru zile pentru bugetari. Şi ziua
de 23 ianuarie ar putea fi liberă
Economica.net: Acordarea sumei de 500 euro de la stat pentru educaţia
fiecărui copil, amânată de trei ani, în pixul actualului Guvern

Economica.net: Ministrul Mediului: România trebuie să transmită la
Bruxelles o decizie referitoare la Programul Naţional de Gestionare a
Deşeurilor
Agerpres.ro: Nanu (MFP): România trebuie să încerce să fie mai prezentă
în portofoliile managerilor de fonduri globale
Ziare.com: Firea ar putea primi de la Guvern Delta Vacaresti: Va fi
administrata de Primarie si un ONG
Economica.net: Grindeanu: Pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern proiecte legate de construcţia bugetară şi 23 ianuarie zi liberă
Capital.ro: Guvernul a înfiinţat programul Prima Chirie. Cine va avea
chiria subvenţionată de stat
Capital.ro: Florin Iordache: Ministerul Justiţiei a finalizat un proiect de
act normativ privind graţierea pentru anumite fapte
Capital.ro: Costul standard pe elev a crescut spectaculos. Vezi cu cât!
Hotnews.ro: Guvernul a marit la 650 de lei stimulentul pentru parintii care
se intorc la munca inainte de terminarea concediului pentru cresterea
copilului
Hotnews.ro:
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56

de
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de

infringement, in faza precontencioasa, impotriva Romaniei
INVESTIȚII
Zf.ro: Holcim face pasul către mediul digital cu o companie nouă
Zf.ro: Romelectro face centrale în Egipt, dar abia mai găseşte sudori
pentru proiecte

Zf.ro: Afacerile Flanco s-au apropiat de pragul de 1 mld. lei după un
avans de 20%
Zf.ro: Acţiunile Carlsberg au crescut cu 14% în ultimele 12 luni
Zf.ro: Frufru şi-a bugetat investiţii de 1,2 mil. € şi merge la Cluj şi
Constanţa
Zf.ro: Gigantul britanic Reckitt-Benckiser a trecut de 400 mil. lei în
România
Capital.ro: Remus Vișan: Mă aştept ca noul guvern să continue
implementarea eficientă a măsurilor anunţate şi programate de cabinetul
tehnocrat
Capital.ro: Gheorghe Ciubotaru, Electroalfa: “Noul guvern trebuie să
asigure stabilitate legislativă și predictibilitate”
Capital.ro: Marius Ghenea: "Noul guvern are o oportunitate extraordinară
de a beneficia de valul creşterii economice a României din ultimii ani"
Capital.ro: Erbaşu (FPSC): Românii din străinătate nu vin să muncească
acasă dacă nu cresc salariile
Capital.ro: Christian von Albrichsfeld (Continental): Ne aşteptăm la
predictibilitate din partea Guvernului, inclusiv în privinţa sistemului de
taxare
Capital.ro: Alexandru Stănean (Teraplast): Majorarea abruptă a salariului
minim va genera creşteri în lanţ, care vor duce la o erodare a
productivităţii
Bursa.ro: Zoltan Prosszer a devenit preşedintele "Romcab"
Bursa.ro: Guvernul tehnocrat i-a dezamăgit pe oamenii de afaceri

0-100.hotnews.ro: Marcile auto britanice au avut un 2016 excelent: Land
Rover e lider detasat, Jaguar si McLaren au crescut exploziv
Hotnews.ro: Wall Street, trasa in jos de declaratiile lui Trump
0-100.hotnews.ro: General Motors a anuntat investitii suplimentare de un
miliard de dolari in SUA si va muta acolo o mica parte din productia din
Mexic
Mediafax.ro: Denivelare de teren pe autostrada Sibiu-Orăştie. CNAIR:
„Nu e pe tronsonul refăcut în regie proprie”
Zf.ro: Liviu Tudor a semnat pentru încă 4.000 mp cu grupul Société
Générale. Spaţiile West Gate închiriate companiei franceze totalizează
12.700 mp
Zf.ro: România a fost scena unor tranzacţii imobiliare care au cumulat
900 mil. euro în 2016
IT
Zf.ro: O soluţie IT dezvoltată de români, implementată în spitale din SUA
Zf.ro: Şeful evoMAG.ro: Afacerile au crescut anul trecut cu 20%, la 22 mil.
euro pe fondul revenirii consumului. Valoarea medie a coşului de
cumpărături pe evomag.ro s-a situat anul trecut la 150 de euro, 20%
dintre clienţi alegând plata online
Zf.ro: Bitdefender ţinteşte dublarea cotei de piaţă din Franţa printr-o
achiziţie
Zf.ro: Managerii de proiecte IT, directorii şi programatorii, cei mai afectaţi
de eliminarea plafonului CAS

Zf.ro: Afacerile agenţiei de marketing afiliat 2Performant au urcat cu 40%,
la 10,9 milioane de lei
Zf.ro: Preşedintele asociaţiei companiilor de soft: Guvernul trebuie să
aibă un dialog mai apropiat cu „starurile“ din economie
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Şeful Asirom despre inspecţia ASF: A fost un control complex, dar
nu s-a discutat despre o deficienţă similară cu Astra/Carpatica
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru - redactor-Şef al ZF: Theresa May avertizează
Germania într-un discurs istoric. „Înăbuşiţi interesele ţărilor prin forţă şi
veţi sfârşi împrăştiaţi în bucăţi“
Agerpres.ro: Germania se pregătește să ajute Grecia fără FMI (presă)
Capital.ro: Andreea Paul: Este necesară o lege a lobby-ului
Capital.ro: România în 2017: suntem săraci, dar suntem mulțumiți cu ce
avem
Bursa.ro: PREMIERUL DE LA LONDRA ANUNŢĂ: Marea Britanie va ieşi
de pe piaţa unică
Bursa.ro: China. Evoluţii şi recorduri discontinue (II)
Bursa.ro: Datoria publică a Italiei a crescut în mandatul lui Renzi
Startupcafe.ro: Cate persoane sunt afectate de noua plata a CAS si CASS
si ce joburi au. Categorii de IT-isti, manageri, bancheri (PIAROM)
Hotnews.ro: SUA si UE la finalul Administratiei Obama: TTIP ar consolida
parteneriatul transatlantic bazat pe democratie, drepturile omului si
statul de drept

Ziare.com: Comisia care ancheteaza asa-zisa gaura de la buget incepe
azi audierile: Ciolos nu va fi invitat in prima faza la Parlament
Agerpres.ro: ANOFM: România avea o rată a șomajului de 4,75%, la
sfârșitul lunii noiembrie
Agerpres.ro: România, locul 33 din 42 de țări europene în topul puterii de
cumpărare, în 2016 (GfK)
SISTEM BANCAR
Zf.ro: CEO-ul Deutsche Bank: Tehnologia va juca un rol principal în
sectorul bancar în următorii cinci ani
Zf.ro: În continuă scădere. Soldul depozitelor străinilor în România era în
noiembrie sub 4 mld. euro, în scădere cu aproape 1 mld. euro faţă de
finele lui 2015
Zf.ro: Primele reacţii ale avocaţilor după motivarea Curţii Constituţionale
privind legea dării în plată a imobilelor
Zf.ro: Accelerare pe final de an a creditelor noi acordate companiilor: în
octombrie şi noiembrie băncile au dat credite cât în primele patru luni din
an
Zf.ro: James Stewart, Raiffeisen: Ne uităm la orice fel de oportunitate de
achiziţie care apare pe piaţă
Zf.ro: Karl Sevelda, Raiffeisen International : Suntem destul de mulţumiţi
de operaţiunile din România şi de decizia Curţii Constituţionale în
privinţa legii dării în plată
Economica.net: Negriţoiu şi-a depus dosarul pentru un post în Consiliul
CEC. Din primăvară, ASF va avea doi şefi noi

Economica.net: Gazprom cere 5,3 miliarde de dolari de la Ucraina pentru
gazele naturale neutilizate în 2016
Economica.net: Legea conversiei creditelor în franci elveţieni: CCR
discută sesizarea Guvernului
Agerpres.ro: Mittendorfer (Erste): Ne-am concentrat în ultimii ani pe
bankingul personalizat și avem un feedback pozitiv
Bursa.ro: ÎMPRUMUTAŢII ÎN CHF ÎI SOLICITĂ PREMIERULUI O DISCUŢIE
DESPRE CONVERSIA CREDITELOR ÎN CHF: "Suntem forţaţi să jucăm la
un cazinou în care nu am intrat vreodată"
Ziare.com: Platforma online realizata in Romania care ar putea inlocui
cardul bancar - Interviu
Zf.ro: Gernot Mittendorfer, Erste : Vedem o creştere solidă la BCR în
ciuda unor circumstanţe de piaţă nu tocmai uşoare. Sergiu Manea a făcut
o treabă foarte bună
Zf.ro: CCR amână, din nou, pronunţarea pe Legea conversiei creditelor în
franci elveţieni
Capital.ro: Bloomberg: HSBC va muta la Paris bancherii care realizează
20% din veniturile din trading
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro, preluată de Atat.ro, Ziare.com: Sprijin pentru
stimularea investiţiilor cu impact major în economie
ENERGIE
Mediafax.ro: 13 companii au format, la Davos, consiliul investitorilor în
produsele pe bază de hidrogen

Zf.ro: Nuclearelectrica pune 15 mil. lei pe şase luni la Eximbank la o
dobândă de 0,87% pe an
Economica.net: Naftogaz refuză să plătească cele 5,3 miliarde de dolari
cerute de Gazprom
Economica.net: Preţul energiei electrice de pe piaţa spot din România a
ajuns la cel mai mare nivel din istorie
GUVERN
Zf.ro: Guvernul a stabilit prime pentru şomeri şi stimulente pentru
specialiştii din educaţie şi sănătate
Economica.net: Ministrul Justiţiei: Se poate da o lege a graţierii de care
să beneficieze aproximativ 2.300 - 2.500 de persoane
Hotnews.ro: Guvernul extinde categoriile de investitii care pot fi finantate
in cadrul Programului national de dezvoltare locala
Capital.ro: Dragoş Titea a revenit pe postul de secretar de stat în
Ministerul Transporturilor
Capital.ro: Omul care a adus H&M în România, numit secretar de stat în
Guvernul Grindeanu
Startupcafe.ro: Managerul Ilan Laufer, in echipa de conducere a
Ministerului pentru Mediul de Afaceri
Startupcafe.ro: Cati angajati are si cum arata ministerul care se ocupa de
antreprenori, start-upuri si IMM in Romania
INVESTIȚII
Zf.ro: Startup-ul Fishpointer va primi finanţare de la Razvan Capatină,
proprietarul firmei Business Results

Zf.ro: Cum arată Openville, proiectul de 220 mil. euro al lui Iulian Dascălu
din Timişoara
Economica.net: România a avut cea mai mare scădere lunară a lucrărilor
de construcţii din UE în noiembrie
Zf.ro: Lanţul de restaurante Spartan a ajuns la 30 de unităţi şi vrea să se
extindă în străinătate
Zf.ro: Fabrica Polisano Pharmaceuticals din Sibiu a atras patru noi
acţionari în urma majorării de capital: Grampet (Gruia Stoica) a intrat în
acţionariat cu un pachet de 15,5%
Zf.ro: Dezvoltatorul Cosmopolis a făcut 30 mil. euro din vânzarea de
locuinţe
Zf.ro: Irina Vasile, senior recruiter, Antal: Top managementul din
România este adormit în lipsa proiectelor noi
Mediafax.ro: Bilanţul pieţei de comerţ online 2016: Românii cumpără
zilnic de 5 milioane de euro
IT
Agerpres.ro: Studiu:56% dintre companii cred că atacurile de tip DDoS
sunt folosite ca paravan pentru alte infracțiuni
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Boris Johnson spune că sunt ţări care 'stau la coadă'
pentru a negocia acorduri cu Marea Britanie
Mediafax.ro:

Germania

îndeamnă

Marea

procedura ieşirii din Uniunea Europeană

Britanie

să

declanşeze

Economica.net: Rata şomajului din Marea Britanie, la cel mai scăzut nivel
din ultimii 11 ani
Zf.ro: Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene: UE nu va
avea atitudine ostilă, dar negocierile cu Marea Britanie vor fi "foarte
dificile"
Zf.ro: Theresa May subliniază în discursul de Brexit că doreşte o
despărţire ”curată” de Uniunea Europeană
Zf.ro: Avertismentul marilor firme de recrutare. Criza de personal se va
adânci în 2017, iar salariile vor creşte acolo unde e nevoie de oameni
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Liviu Voinea, viceguvernator BNR: În acest an, riscurile la adresa
României vin mai mult de pe partea externă. Intern, atâta timp cât
deficitul bugetar rămâne sub 3%, nu vor fi probleme
Economica.net: Bulgaria, Irlanda şi România, singurele ţări din Uniunea
Europeană cu inflaţie anuală negativă în decembrie
Agerpres.ro: Voinea (BNR): Nevoia de finanțare a statului în acest an este
în jur de 9% din PIB, ceea ce este sustenabil
Ziare.com: Romanii cu credite in franci elvetieni mai au de asteptat. CCR
amana din nou decizia pe Legea conversiei
Economica.net: Cel puţin două bănci din România ar putea face obiectul
unor tranzacţii de preluare în 2017 - Deloitte
Bursa.ro: AU LUAT BONUSURI DE MILIOANE DE EURO DE LA O BANCĂ
AMENINŢATĂ DE FALIMENT. Bancheri spanioli, trimişi la închisoare în
urma unei decizii-premieră

Zf.ro: Lubomir Mitov, economist UniCredit: Cea mai mare problemă a
Europei Centrale şi de Est va fi legată de forţa de muncă, care este mai
redusă şi mai puţin educată
Zf.ro: Lubomir Mitov, economist UniCredit: Cât timp mai putem să-i
”omorâm” pe depunători cu dobânzile negative? Această politică trebuie
să se schimbe
Zf.ro: Bancherii de top de la Deutsche îşi pot lua adio de la bonusurile de
final de an: Banca face economii pentru zile negre
TURISM
Zf.ro: Paralela 45 a raportat afaceri de 44 mil. euro în 2016. “Anul acesta
estimăm o majorare a vânzărilor cu 10-12%”
Zf.ro: Ryanair lansează o nouă ofertă : bilete de la 9,99 euro pentru
călătorii în februarie-aprilie
Economica.net: Director Ryanair: Aveţi marea şi zăpada. România poate
atrage turiştii care se duc la Praga şi Budapesta
Economica.net: CFR Călători a obținut anul trecut venituri proprii de 1,12
miliarde lei, în creştere cu 7%, iar profitul a urcat de 38 de ori, la 1,2 mil.
lei
Agerpres.ro: România se prezintă ca destinație turistică la târgul
internațional Matka - Nordic Travel Fair de la Helsinki

