Raport monitorizare 25 ianuarie 2017
CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro: Salarii de peste 900 de euro – expert accesare fonduri
europene
CCI GORJ
Radioomega.ro: Ambasadorul Poloniei vine la Gorj
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de News.ournet.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare.com:
Camera de Comerţ organizează noi cursuri de pregătire
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
News7.ro: Participarea României la expoziția internațională “Săptămâna
verde 2017”
Infolegal.ro: AHK România: Companiile germane văd cu ochi foarte buni
lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia
Bihorstiri.ro: Faist Mekatronic, Plastor și Transilvania General conduc
topul contribuabililor la bugetul Oradiei
AGRICULTURĂ
Economica.net:

Priorităţile

Guvernului

Grindeanu

vs

Cioloş

în

Agricultură. Bugetul creşte cu aproximativ 30%
Agerpres.ro: Ucraina interzice importul de carne de pui din județul
Prahova
ENERGIE

Zf.ro: Statul român a încasat cu aproape 17% mai puţin din redevenţe,
principalul „vinovat“ fiind petrolul ieftin
Zf.ro: Acţiunile Conpet Ploieşti, care ar putea intra în compoziţia BET în
martie, au plus 6% în acest an
Zf.ro: Pariurile investitorilor pe creşterea preţului petrolului au ajuns la
un maxim record
Zf.ro: Acţiunile Nuclearelectrica sunt la maximul din vara lui 2016. „Au
ieşit din nivelul de acumulare“
Economica.net: ANRE, una dintre instituţiile cu cel mai bine plătiţi
angajaţi din România, creşte fondul de salarii cu 13% în 2017
Ziare.com: Avem aproape cea mai ieftina benzina din UE, dupa ce taxele
au fost reduse masiv de la 1 ianuarie
FISCALITATE
Capital.ro: Dragoş Doroş: Amnistia fiscală ar aduce capitaluri mari în țară
Capital.ro: Ce modificări fiscale intră în vigoare de la 1 februarie
GUVERN
Economica.net: Grindeanu: Am primit un document despre referendum
din partea Administraţiei Prezidenţiale în care nu se foloseşte termenul
de graţiere
Capital.ro: Viorel Ştefan a fost criticat dur de Dragnea şi Grindeanu
pentru buget. A fost invocată şi remanierea - surse
Capital.ro: Grindeanu: Am redus chetuielile pentru bunuri şi servicii.
Banii se duc la investiţii!

Capital.ro: Dragnea: O parte din miniştri nu au fost atenţi
Capital.ro: Grindeanu: Cei mai mulţi bani îi primesc Transporturile,
Sănătatea, Agricultura şi IMM-urile
Capital.ro: Denunţ penal la DNA împotriva premierului Sorin Grindeanu
Startupcafe.ro: Buget 2017: Cat vrea Guvernul sa obtina de la
microintreprinderi
Mediafax.ro: Bugetul Ministerului Transporturilor: Cresc sumele pentru
consultanţă şi expertiză
INVESTIȚII
Zf.ro: Nikolaus Bethlen, partener fondul Mid Europa: Avem banii noştri
pentru achiziţia Profi. Nu trebuie să ne împrumutăm de la bănci
Zf.ro: Investitorii din zona euro au vândut mai multe obligaţiuni decât au
cumpărat pentru prima oară în 4 ani
Zf.ro: AIIB, infrastructura puterii: banca de investiţii a Chinei a devenit
într-un an de activitate o instituţie globală cu aliaţi puternici
Zf.ro: Dan Adamescu lasă în urmă cel mai mare faliment din asigurări,
Astra, dar şi o încercare de a crea unul din primele holdinguri româneşti
Zf.ro: Importatorul de mobilier pentru birouri COS: Companiile simt o
presiune la grija pentru angajaţi. Salariile mari nu mai sunt de ajuns,
trebuie create condiţii bune de muncă
Zf.ro: Afacerile producătorului de mobilă Lemet Câmpina au ajuns la 70
mil. euro. „Investiţiile au dat roade“
Zf.ro: Importatorul Kinder se mută în turnul lui Papalekas de lângă mallul
Promenada

Zf.ro: Henkel: Bugetul pentru online s-a triplat în ultimii trei ani.
„Digitalizarea este o realitate a lumii în care trăim, iar potenţialul ei de
creştere este uriaş.“
Zf.ro: Transportul pe Dunăre este îngheţat din cauza sloiurilor
Economica.net: Constructor la metroul de Drumul Taberei şi pe Centura
Capitalei riscă insolvenţa din cauza Primăriei Târgovişte
Economica.net: Proiectul de 1 miliard de lei al Centurii Bucureşti Sud ar
putea fi deblocat. Guvernul alocă 106 milioane de lei pentru lărgirea la 4
benzi
Capital.ro: APIA: Eliminarea timbrului de mediu va duce la o scădere cu
30% a vânzărilor de mașini noi
Capital.ro: Investițiile grupului Kruk au ajuns la 1,33 miliarde de lei în
2016
Mediafax.ro:

Fost

sediu

de

cooperativă

din

comuna

Grădinari,

transformat în fabrică de conserve cu bani europeni
Mediafax.ro: Toyota Motor va crea 400 de locuri de muncă la fabrica din
Indiana
Mediafax.ro: Nike şi Lenovo, printre companiile afectate de disputele
comerciale dintre Statele Unite şi China
Economica.net: Activitatea industrială a scăzut în decembrie. Firmele au
operat disponibilizări - barometru
Capital.ro: Doar 40% dintre automobilele scoase la vânzare în România
sunt bune de cumpărat
IT

Zf.ro: Americanii de la Fitbit au adus prima jumătate de milion de dolari
pentru centrul R&D din Bucureşti
Zf.ro: Piaţa de servicii de internet mobil ar putea depăşi în valoare pentru
prima oară piaţa de net fix
Zf.ro: Samsung are în trimestrul IV cel mai mare profit din 2013 încoace.
Acţiunile cresc uşor la 1.500 de euro
Zf.ro: Investiţiile în start-up-urile româneşti hi-tech au accelerat, dar
Ungaria sau Polonia încă sunt în faţă
Hotnews.ro: Cisco a anuntat una dintre cele mai mari achizitii din istoria
sa
Ziare.com: Samsung vrea sa-si spele rusinea: Galaxy S8 va putea fi
folosit ca un PC
Zf.ro: Esop: Un fenomen nou pe piaţa de birouri este faptul că marile
companii de IT&C se extind simultan în mai multe oraşe
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Economia zonei euro încetineşte în pofida accelerării Franţei
Zf.ro: Firmele financiare discută cu Amsterdamul cu privire la relocarea
din Londra
Zf.ro: Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei: „Normal că
scad preţurile de achiziţie în retail. Nu era logic ca aşa să se întâmple?“
Economica.net: Salariul bugetarilor va creşte mai mult decât al
angajaţilor din privat, în anii următori – prognoză CNP
Economica.net: CNP a revizuit în sus prognoza de creştere economică
până în 2020

Economica.net: Cîţu, PNL: Există suspiciuni că CNP ar fi comis o
ilegalitate pentru ca Dragnea să poată justifica bugetul pe 2017
Economica.net: Antreprenorii români din Italia acuză: "Soarta a peste
1.500.000 de români din Italia, ignorată de Guvernul României"
Economica.net: Transparency International: România, pe locul 57 la nivel
global, în 2016, privind indicele de percepţie a corupţiei, în uşoară urcare
Economica.net: Fiecare bugetar va primi un tichet de vacanţă, cel târziu
de la 1 iulie
Economica.net: Brexit: Marea Britanie menţine sfârşitul lui martie ca
termen pentru declanşarea Articolului 50 - surse diplomatice
Agerpres.ro: Grecia: Premierul Alexis Tsipras exclude adoptarea de noi
măsuri pentru majorarea veniturilor
Capital.ro: Bugetul statului se schimbă! De la cine vrea Dragnea să taie
bani
Capital.ro: Pentru prima oară în istorie, s-ar putea introduce un salariu
minim la nivelul UE
Capital.ro: Comisia Naţională de Prognoză a revizuit în sus prognoza de
creştere: 5,2%, exact cât a estimat Dragnea!
Bursa.ro: CURTEA SUPREMĂ DE LA LONDRA A DECIS: Parlamentul
britanic trebuie să aprobe demararea oficială a procesului de Brexit
Bursa.ro: Comisia pentru comerţ internaţional din PE a aprobat acordul
comercial CETA dintre UE şi Canada
Bursa.ro: Mai multe ţări vor să salveze Parteneriatul Trans-Pacific după
retragerea Statelor Unite

Hotnews.ro: Avertisment Airbus: Marea Britanie intra intr-o "faza
periculoasa" din cauza Brexit-ului, iar perspectivele sunt ingrijoratoare
daca nu va mai exista acces la piata unica
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Liviu Voinea, viceguvernator al BNR: Băncile mai au loc pentru
creşterea creditării. Piaţa nu este supraîncălzită
Zf.ro: Încep bancherii să dea drumul la creditele pentru investiţii? Stocul
creditelor în lei pentru investiţii a urcat cu 11% în noiembrie faţă de
începutul lui 2016
Zf.ro: Eurobank caută un ”partener strategic” pentru vânzarea Bancpost
şi vrea să finalizeze tranzacţia într-un an
Zf.ro: Analist: Dolarul are în faţă o furtună perfectă
Zf.ro: Bancherii de pe Wall Street îşi vând acţiunile pe bandă după
alegerea lui Trump
Zf.ro: Comisia de Prognoză: Cursul de schimb mediu va fi 4 ,46 lei/euro în
2017, iar inflaţia la final de an se apropie de 2%
Zf.ro: Peste 27.000 de români aveau în 2016 depozite mai mari de 100.000
de euro. În şapte ani, numărul conturilor care depăşesc acest nivel s-a
dublat
Zf.ro: Statisticile Autorităţii Bancare Europene. Băncile din România sunt
pe podiumul celor mai profitabile instituţii de credit europene, dar rata
NPL este dublă faţă de media UE
Economica.net: Topul băncilor care au renunţat la cei mai mulţi oameni
în 2016

Bursa.ro: ÎN ÎNCERCAREA DE A STOPA DEPRECIEREA LIREI, Banca
Centrală a Turciei a majorat dobânda de bază
Zf.ro: BNR: Creditarea a crescut cu 1,2% anul trecut, pe fondul majorării
cu 14,3% a componentei în lei
Zf.ro: Mişcare-şoc în Italia: Intesa Sanpaolo a confirmat că vrea să
fuzioneze cu gigantul din asigurări Generali
Economica.net: Depozitele populaţiei în moneda naţională au crescut cu
13%, în ultimul an
TELECOM
Zf.ro: Deutsche Telekom a vândut obligaţiuni de 3,5 mld. euro
TURISM
Economica.net:

Mircea

Dobre,

ministrul

Turismului:

Bugetul

de

promovare este de circa 5 milioane de euro. Poate mai cerem bani la
rectificarea din vară
Capital.ro: Un oraș românesc, pe lista The Telegraph ca recomandare
pentru turiștii englezi
Bursa.ro: Ţara noastră are un ritm rapid de creştere a numărului de
înnoptări în unităţile de cazare turistice
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro: Finanţări nerambursabile de pînă la 200.000 euro
pentru microîntreprinderile din mediul urban
CCINA CONSTANȚA
Ctnews.ro,

preluată

de

Constanta.press:

Camera

de

Comerț

Constanța școlește viitorii manageri din turism
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Presaonline24.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Feedler.ro, Ziare.com, Constanta.press: CCINA Constanţa organizează
curs de perfecţionare pentru manager de turism

ENERGIE
Economica.net: OMV a semnat un memorandum cu compania
iraniană Dana Energy
Economica.net: Se închide cea mai veche centrală nucleară din lume
Zf.ro: Gazprom spune că exporturile sale spre UE sunt puse în pericol
de Polonia
Economica.net: Deloitte: România ar putea avea probleme cu
atingerea ţintelor de energie regenerabilă pentru anul 2020
FISCALITATE
Hotnews.ro: Guvernul a prelungit cu doua zile termenul de depunere a
declaratiilor fiscale si plata creantelor scadente
GUVERN
Zf.ro: Guvernul schimbă limitele în care trebuie să se încadreze
bugetul pe 2017. Bugetul ajunge vineri în Parlament
Hotnews.ro: Proiectul de buget va fi aprobat vineri, cu limita de deficit
bugetar de 2,99%
Economica.net: Grindeanu: Vineri facem şedinţa pentru aprobarea
bugetului pe 2017
Capital.ro: Guvernul schimbă limitele în care trebuie să se încadreze
bugetul pe 2017
Hotnews.ro: Ministrul pentru mediul de afaceri: Vom aproba un proiect
de OUG privind internationalizarea companiilor romanesti/ Doar 4,67%
din companiile romanesti au activitati de export
Ziare.com: Ca sa aiba bani pentru masurile sociale, Guvernul taie
drastic din investitii: Va fi cel mai mic buget din ultimii 10 ani
Economica.net: E oficial: Şefa de la Dezvoltare, Sevil Shhaideh, are pe
mână 30 de miliarde de lei pentru construcţia de creşe, gradiniţe şi
spitale
IMM

Zf.ro: 500 de firme vor putea primi câte 50.000 lei nerambursabili de la
guvern pentru internaţionalizare. Banii vor putea fi cheltuiţi cu târguri,
site-uri, aplicaţii, branding
INVESTIȚII
Zf.ro: AFI a găsit ancora în proiectul de retail din Braşov: Carrefour va
avea un hipermarket de 6.500 mp
Economica.net:

Noua

strategie

Rewe

pentru

Penny

Market

-

investeşte masiv în expansiune si remodelare, lanseaza post de radio
şi angajează 1.000 de oameni
Economica.net: Trump a cerut şefilor General Motors, Ford şi Fiat
Chrysler să mărească producţia în SUA
Economica.net: Directorul financiar al Generali va demisiona Reuters
Capital.ro: A schimbat modul în care se predă în școli și acum are
afaceri de 800 de mii de lei
Economica.net: Muncitorii de la fabrica Audi din Ungaria cer
majorarea salariilor
Zf.ro: CIECH Soda România a investit 3,3 mil. euro într-un compresor
pentru a creşte eficienţa fabricii
Economica.net: Producţia mondială de oţel a crescut cu 0,8% în 2016
Startupcafe.ro: Investitii de 16,2 miliarde de euro la nivel european in
startup-urile din tehnologie, in 2016. Cele mai atractive domenii
IT
Economica.net: Companiile de web hosting cer RoTLD consultare
publică pentru introducerea tarifului anual de mentenanţă pentru
domenii ".ro"
Agerpres.ro: Studiu: Un utilizator de internet pierde, în medie, 476 de
dolari în urma unui atac cibernetic
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Exporturile Japoniei au crescut în decembrie pentru prima oară
în ultimele 15 luni

SISTEM BANCAR
Economica.net: Record: Numerarul în circulaţie a crescut anul trecut
cu aproape 18%, la 55 miliarde de lei, un nou maxim istoric
TURISM
Agerpres.ro: INTERVIU Directorul CFR Călători: De la 1 iunie am putea
introduce, în test, vagoane de transport autoturisme, la trenul
internațional spre Salonic
Agerpres.ro: Szentes (CFR Călători): Peste 6.000 de pasageri au
renunțat la călătorii în perioada viscolului; suma restituită, 260.166 lei

