Raport monitorizare 20 ianuarie 2017
CCI BIHOR
Ebihoreanul.ro: Strâng frontul! Nouă asociaţii patronale şi profesionale
din Bihor au intrat într-un parteneriat
Crisana.ro, preluată de Oradea-online.ro, Stirionline24.ro: Ieri, la Centrul
de afaceri din Cetatea Oradea, - A fost semnat Acordul de parteneriat
extins
CCINA CONSTANȚA
Timpul.info: Târgul EXPO O.N.G. - Ediția a doua (21-22 ianuarie) prezintă
oportunități de voluntariat, din 24 O.N.G.-uri, la VIVO - CONSTANȚA(260)
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro: Despre UE, nu numai de bine: Birocrația și politizarea
ne îndepărtează de bunăstare
CCI ROMÂNO-OLANDEZĂ
Codlea-info.ro, preluată de Ziar.com: Perspective româno-olandeze.
Compania Philips ar putea investi la Codlea
ENERGIE
Zf.ro: Şoc pe piaţa energiei: Electricitatea se tranzacţionează la uluitorul
preţ de 100 euro/MWh. Acum 2 săptămâni era 40 de euro
Zf.ro: Nuclearelectrica încheie un contract de 13,3 mil. lei cu
Administraţia Naţională Apele Române
Zf.ro: Romgaz Mediaş semnează contracte de 256 milioane lei

Zf.ro: Începe furtuna: Transenergo COM, un business de 300 mil. euro cu
energie, şi-a cerut insolvenţa
Economica.net: România are al doilea cel mai mic preţ la carburanţi din
Europa, după scăderea taxelor de la 1 ianuarie
Economica.net: Fondul Proprietatea: Noul Guvern ar putea modifica lista
de candidaţi propuşi pentru conducerea Hidroelectrica
Bursa.ro: COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA: "Lipsa cărbunelui ar duce
la prăbuşirea SEN, în condiţiile meteorologice extreme de iarnă sau vară"
Zf.ro: Nuclearelectrica S.A. a încheiat un contract cu Apele Române în
valoare de 13 milioane de lei
FISCALITATE
Zf.ro: ANAF propune un nou model de decont de TVA
Agerpres.ro: ANAF schimbă decontul de TVA pentru agricultori; de la 1
ianuarie a intrat în vigoare regimul special pentru aceștia
Zf.ro: Conferinţă ZF & KPMG: „Intrăm într-o nouă eră a fiscalităţii?“
Experţii de la KPMG: Relaxarea fiscală trebuie să susţină creşterea
investiţiilor, nu a consumului
GUVERN
Economica.net: Şedinţă de lucru la Guvern, pe tema construcţiei
bugetului pe 2017
Economica.net: Oficial: Vicepremierul Sevil Shhaideh i-a chemat, vineri,
pe miniştri la o şedinţă informală pe tema bugetului
Agerpres.ro: Titea: În 2017 se finalizează lucrări de reparații de drumuri și
modernizarea Aeroportului; va demara reabilitarea Gării Baia Mare

Hotnews.ro: Guvernul Grindeanu recunoaste ca tehnocratii lui Ciolos au
lansat majoritatea apelurilor de proiecte UE si au indeplinit cele mai
multe conditionalitati de pana acum
INVESTIȚII
Zf.ro: Antreprenori locali: Grupul Elsaco din Botoşani a făcut 10% din
afaceri în afara ţării. „Avem filiale în Belgia şi Moldova“
Zf.ro: AAGES Târgu-Mureş, cu 27 milioane lei afaceri, încearcă să se
listeze la Bursă în februarie
Zf.ro: Cel mai nou pariu al lanţurilor de supermarketuri şi al magazinelor
de discount: cartierele rezidenţiale noi
Zf.ro: Producătorul de confecţii Secuiana: Peste 50% din vânzările de
anul trecut au fost la export
Zf.ro: Ursus: Mediul digital a crescut vânzările brandului Peroni cu 20%
anul trecut
Zf.ro: Magazinele JYSK şi-au majorat vânzările cu 61%. „A fost cel mai
bun an de până acum“
Zf.ro: Antreprenori locali. O familie din Botoşani vinde cozonac de 1,2
milioane de lei la târgurile din Capitală
Zf.ro: Noua ţintă a Penny Market: dublarea reţelei din România, la 400 de
unităţi
Economica.net: Piaţa de leasing operaţional, în creştere cu 8% în 2016.
Peste 60.000 de autovehicule în administrare
Economica.net: Centura Râmnicu Vâlcea, dezgropată după 11 ani. Şase
milioane de lei, hârtiile pentru începerea construcţiei

Economica.net: Premieră în bricolaj - Toate magazinele Ambient ar putea
fi operate în franciză. Se aşteaptă decizia judecătorului sindic
Agerpres.ro: "Dieselgate": Și Polonia lansează o acțiune împotriva
Volkswagen
Capital.ro: Mihai Pătraşcu evoMAG: "Creşterea salariului minim ne
afectează într-o foarte mică măsură"
Capital.ro: Randamente maxime la bursă în 2016: 185% cu acțiunile
Turbomecanica
Capital.ro: Investițiile în infrastructură și reducerea birocrației, printre
așteptările antreprenorului Andrei Crețu de la noul guvern
Capital.ro: În ultimii cinci ani, 100.000 de companii s-au închis, trimiţând
în şomaj 450.000 de persoane
Capital.ro: Şeful Policolor: «Eliminarea CASS are un impact crescut
asupra noastră»
Capital.ro: Ion Ţiriac vrea să-l atragă pe patronul Mercedes într-o afacere
de sute de milioane de euro!
Bursa.ro:
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COMBINATULUI, LA ÎNCEPUTUL ACESTUI AN Ştefan Vuza: "Depunem
ofertă pentru 80% din Oltchim"
Bursa.ro: CELE MAI MARI COMPANII LISTATE PE PIEŢELE EMERGENTE
DIN REGIUNE - FOSTE COMPANII DE STAT. Statul, ultima speranţă
pentru promovarea BVB la piaţă emergentă
Bursa.ro: "Accor" vrea să separe "HotelInvest" de grup

0-100.hotnews.ro: Ce masini au cumparat europenii in 2016, anul in care
SUV-urile au atins o cota record de peste un sfert din piata
Mediafax.ro: Criză: Un investitor italian nu are angajaţi pentru fabrica
deschisă la Turburea, Gorj
Zf.ro: AAGES Târgu-Mureş, cu 27 milioane lei afaceri, încearcă să se
listeze la Bursă în februarie
Zf.ro: Antibiotice Iaşi investeşte într-o nouă secţie de producţie pentru
creme, unguente şi geluri: „Creştem producţia cu 30% ca să trimitem mai
mult la export“
Agerpres.ro: Amber Capital: Oferta Lactalis pentru Parmalat este prea
scăzută
IT
Zf.ro: Topul salariilor din industria IT. Salariul mediu în Microsoft este de
10.800 lei net/lună
Zf.ro: Davos: Internetul 5G este „începutul celei de-a patra revoluţii
industriale“
Zf.ro: Analiză WSJ: Google îşi foloseşte poziţia dominantă în publicitatea
online pentru a-şi favoriza produsele proprii
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Datoria mică a statului oferă guvernului un strop de linişte într-un
an agitat
Zf.ro: Şeful Asirom: 2016 a fost un an bun, am depăşit 1 mld. lei prime
subscrise

Economica.net: Londra va insista pentru un acord comercial cu UE
pentru menţinerea nivelului de trai, dar speră să fie competitivă
independent
Agerpres.ro: Marea Britanie: Premierul Theresa May minimalizează
efectele deprecierii lirei sterline
Capital.ro: Saxo Bank: Politica lui Trump ascunde un risc de recesiune
Capital.ro: Ce aduce anul 2017 pentru piaţa muncii din România?
Bursa.ro: Bogdan Chiriţoiu: "Consiliul Concurenţei va analiza efectele în
piaţă ale plafonării RCA"
Bursa.ro: PENTRU ACEST AN, Preşedinţia vede o creştere economică
spre 4,5%, Guvernul - 5,2%
Zf.ro: Bilanţ la Consiliul Concurenţei. Companii cu cifră de afaceri de
miliarde de lei, amendate de Concurenţă pentru înţelegeri asupra preţului
Zf.ro: Conferinţa ZF&KPMG: „Intrăm într-o nouă eră a fiscalităţii?“
Experţii KPMG: Nu ne îngrijorează schimbarea, ci ritmul ei. Lucrurile se
schimbă mai repede, în toate domeniile, decât acum 50 sau chiar 10 ani.
Guvernele să adapteze politicile pentru a face faţă
Zf.ro: Creşterea spectaculoasă a economiei Chinei începe să se
tempereze: în 2016 Beijingul a avut un plus de 6,7%
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Acordul pentru finanţarea IMM între Banca Românească şi
EximBank
Zf.ro: Banca Centrală Europeană a menţinut dobânzile-cheie la -0,40%
pentru depozite şi 0% pentru credite

Zf.ro: UniCredit ia 160 de milioane de euro de la Fondul European de
Investiţii pentru a finanţa apoi IMM-urile inovative
Zf.ro: Draghi: Aveţi răbdare, economia îşi va reveni mai puternic, iar BCE
poate face mai mult
Zf.ro: După 12 ani vicepreşedinte pe operaţiuni şi IT la Raiffeisen Bank
România, Carl Rossey pleacă la o altă bancă
Zf.ro:
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„megatranzacţie“, de peste 500 de milioane de euro
Agerpres.ro: Germania: Va fi ''foarte dificil'' ca băncile din Marea Britanie
să-și vândă liber serviciile în urma Brexitului
Agerpres.ro: Mario Draghi: Este prea devreme să comentez declarația lui
Donald Trump privind aprecierea dolarului
Capital.ro: Sadiq Khan: Oraşele din UE încearcă să atragă băncile din
Marea Britanie
Bursa.ro:
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PARAKLETOS ÎMPOTRIVA A NOUĂ BĂNCI – AMÂNATĂ. Piperea:
"Băncile îl fac mincinos pe Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu"
Bursa.ro: TRANZACŢIE SUSPECTĂ - Bloomberg: "Deutsche Bank" a
făcut să dispară 462 milioane dolari din pierderile "Monte dei Paschi"
Bursa.ro: FORUMUL ECONOMIC MONDIAL DE LA DAVOS: Bancherii
americani, încrezători în politicile lui Trump
Hotnews.ro: Daniel Daianu (BNR): Sunt presiuni mari pe buget, estimarea
de crestere economica pe 2017 este poate excesiva
TELECOM

Zf.ro: Şeful Liberty Global neagă existenţa unui plan extins de fuziune cu
Vodafone, dar nu exclude noi tranzacţii cu grupul britanic
Zf.ro: Piaţa de telefonie fixă a pierdut 350.000 de clienţi şi aproape o
jumătate din venituri în cinci ani
Agerpres.ro: Președintele ANCOM: Piața de telecomunicații din România
se încadrează în paradigma "bigger-better-more"

