Raport monitorizare 1 februarie 2017
CCIR
Evz.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Legea
prevenției fiscale în atenția Camerei de Comerț și Industrie a României
B1.ro: Legea prevenției fiscale în atenția Camerei de Comerț și Industrie
a României
Legalmagazin.ro: Gala Corpului Diplomatic acreditat la București a fost
organizată de Camera de Comerț și Industrie a României
Medipedia.ro: Calendarul evenimentelor interne 1-3 februarie 2017
MIHAI DARABAN
Agerpres.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Bizlawyer.ro, News.yam.ro,
Diacaf.com, Feedler.ro: Mihai Daraban (CCIR): Legea prevenției este
primul act normativ care ar veni efectiv în sprijinul capitalului autohton
Legalmagazin.ro: Legea prevenției fiscale în atenția Camerei de Comerț
și Industrie a României
Dcnews.ro, preluată de Ziarelive.ro: Legea prevenției. Mihai Daraban:
Este o chestiune foarte importantă
Capital.ro, preluată de 2am.eu, Pfinance.ro, Ziarelive.ro, Discard.ro,
Portal-ro.com,

Ziar.com,

Diacaf.com,

Allbiz.ro,

Ultimele-stiri.eu,

Feedler.ro: Mihai Daraban, CCIR: "Predictibilitatea economică este o
chestiune de care ne lovim pas cu pas"
CCIA ARAD
Aradcity.ro, Ziare.com: CJA, in parteneriat cu CCIA, vrea sa realizeze la
Arad un Hub de creativitate

CCI BACĂU
Desteptarea.ro: Rafinorii din Onești sunt, astăzi, invitați la Ambasada
Iranului
CCI IAȘI
Umblat.ro: Expozitia si misiunea economica "Fabricat in IASI"
Digi24.ro: Efectele negative ale creșterii salariului minim
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: CCIAT organizează noi serii de cursuri solicitate de firme
Debanat.ro: Firmele din Timis, invitate la doua expozitii in Grecia
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Diacaf.com, Ultimelestiri.eu: Vesti bune. CCIA Timis lanseaza o noua serie a cursului ‘Auditor
Intern al Sistemului de Management al Calitatii’
Opiniatimisoarei.ro: O noua misiune economica. CCIA Timis invita
firmele timisene in misiune economica in Japonia
AMCHAM
Economica.net, preluată de Discard.ro: Camera de Comerţ Americană:
Modificarea codului penal prin OUG transmite investitorilor un puternic
semnal de neîncredere, creşte riscul de ţară
Zf.ro: AmCham: Actele normative adoptate de Guvern subminează statul
de drept şi îndepărtează România de valorile şi standardele europene
Cursdeguvernare.ro: AmCham Romania despre ordonanțele anti-justiție:
”un puternic semnal de neîncredere şi nesiguranţă în plan intern şi
extern”

Profit.ro, preluată de Feedler.ro: Investitorii americani: Modificarea
netransparentă a codurilor penale transmite un puternic semnal de
neîncredere
Adevarul.ro: AmCham: OUG de modificare a codurilor penale transmite
un puternic semnal de neîncredere şi nesiguranţă în România
Capital.ro: AmCham Romania: Adoptarea netransparentă a actelor
normative transmite un puternic semnal de neîncredere şi nesiguranţă
Economica.net: Asociaţia companiilor americane din România critică dur
OUG de modificare a codurilor penale: creşte riscul de ţară şi
subminează statul de drept
Digi24.ro: AmCham, despre modificarea Codului Penal: „Este îngrijorător
pentru comunitatea de afaceri și societate”
Wall-street.ro: AmCham critica dur guvernul Grindeanu: Actiunile
netransparente ale Guvernului submineaza statul de drept
Jurnalul.ro: Camera de Comerţ româno-americană, AmCham, îşi exprimă
dezamăgirea faţă de adoptarea Ordonanţei de Urgenţă
Stiripesurse.ro: Investitorii americani critică DUR modificarea Codurilor:
Semnal de neîncredere și nesiguranță
Incont.stirileprotv.ro: Oamenii de afaceri americani din Romania critica
dur modificarea Codului Penal: Transmite neincredere si nesiguranta,
creste riscul de tara si submineaza statul de drept
Evz.ro: Camera de Comerţ Americană, REACŢIE DURĂ după adoptarea
ordonanţei privind GRAŢIEREA
CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Profit.ro: Companiile germane se tem că relațiile economice cu România
vor fi afectate negativ de decizia Guvernului privind Codul Penal
Economica.net: AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea
avea impact negativ asupra relaţiilor economice româno-germane
Agerpres.ro: AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea
avea impact negativ asupra relațiilor economice româno-germane
Capital.ro: Nemţii avertizează că modificarea Codului penal ar putea
afecta relaţia cu România
Hotnews.ro: AHK Romania se teme ca modificarile aduse Codului Penal
vor avea impact negativ asupra relatiilor economice bilaterale romanogermane
CCI ROMÂNIA-OLANDA
Newsbv.ro: Camera de Comerț Olandeză în România organizează la
Brașov primul eveniment NRCC University for Start-Ups & Entrepreneurs
AGRICULTURĂ
Economica.net: Bani pentru protecţia fluturilor, a gâştelor şi pentru
creşterea speciilor de animale pe cale de dispariţie. Cât pot încasa
fermierii
Agerpres.ro: Raport Curtea de Conturi: Romsilva nu a efectuat lucrări de
reîmpădurire pentru 500.000 hectare de teren, conform prevederilor
legale
Economica.net: Ajutoare de stat pentru crescătorii de porci: se dau
10.000 de euro pentru 200 de capete
ENERGIE

Zf.ro: Oil Terminal îndeplineşte complet trei măsuri din patru dispuse de
Curtea de Conturi. Cea pentru un prejudiciu de 136.000 de lei, parţial
Zf.ro: Insolvenţa Transenergo duce la concedieri la vârful Electrica
Economica.net: Factura la energie electrică scade cu 6,5 lei, de azi
Agerpres.ro: Electrica: Raportul Curțíi de Conturi se referă la perioada
ianuarie 2013-iunie 2014; contoarele sunt amplasate la locul de consum
Capital.ro: Flutur: Transgaz a inclus în bugetul pe 2017 investiţia la
magistrala de gaz spre Vatra Dornei
Bursa.ro:
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OLTENIA: "Lipsa de combustibil este cauza principală a exploziei
preţului energiei"
Hotnews.ro: Piata energiei este bulversata, preturile au explodat
artificial, iar Ministerul Energiei nu are nicio reactieAgerpres.ro:
Parlamentul rus a ratificat acordul pentru construcția gazoductului
Turkish Stream
Economica.net: Furnizorii cer statului să analizeze de ce preţurile au
explodat, deşi există energie suficientă. Cer reintroducerea contractelor
bilaterale
Agerpres.ro: Vlăsceanu (ACUE): Nu există un deficit de energie pe piață;
trebuie analizat dacă unii jucători au speculat pe bursă
Economica.net: Romgaz a contestat în instanţă opt puncte din
concluziile raportului Curţii de Conturi pe anul 2015
Economica.net: CEZ ar putea vinde divizia din Bulgaria. Firme din
România, Franţa şi Turcia, interesate

Agerpres.ro: ACUE: Creșterea masivă a prețurilor energiei ar putea
afecta alimentarea cu electricitate a populației
FISCALITATE
Capital.ro: Formularul 088 a dispărut! Cum obţii cod de TVA!
Capital.ro: De astăzi, impozit ZERO la tranzacţiile imobiliare care nu
depăşesc 100.000 euro
Hotnews.ro: Stirea ca formularul 088 a fost retras a fost mai mult la
misto. In realitate, nu s-a schimbat mai nimic
GUVERN
Zf.ro: Guvernul a adoptat bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale
pentru 2017
Economica.net: Guvernul datorează aproape 80 de milioane de euro
clienţilor bancari care economisesc pentru domeniul locativ
Economica.net: Guvernul a adoptat proiectul privind Graţierea şi OUG
pentru modificarea codurilor penale. Peste 15.000 de oameni în faţa
Guvernului
Economica.net: Ministerul Economiei primeşte în 2017 o finanţare de 225
de milioane de lei
Economica.net: Ministerul Agriculturii primeşte în 2017 o sumă totală de
27,13 miliarde de lei
Agerpres.ro: Salarii nelegale pentru 4 persoane din conducerea MADR;
plăți nejustificate de 604.000 de lei către producătorii agricoli (raport)
Agerpres.ro: Viorel Ștefan: Ministerul Muncii, împreună cu bugetul de
pensii, au alocare de 78,5 miliarde de lei în 2017

Agerpres.ro: Buget: Ministerul Transporturilor va primi 32 de miliarde de
lei în 2017, cu 60% mai mult față de 2016
Agerpres.ro: Ministerul Dezvoltării și Fondurilor Europene primește 6,65
miliarde de lei în 2017
Zf.ro: Premierul Sorin Grindeanu s-a întâlnit miercuri cu ambasadorul
SUA la Bucureşti, Hans Klemm
Economica.net: Sindicatul Cartel Alfa: Guvernul să retragă OUG,
adoptarea de urgenţă este act de sfidare
Zf.ro: Iordache transmite protestatarilor un apel la calm: Ultimul cuvânt îl
au parlamentarii
Economica.net: Prima demisie din Guvern, după scandalul Ordonanţei
privind Codul Penal
Agerpres.ro: Florin Jianu: Procedura de constituire a unui incubator de
afaceri a devenit funcțională
Zf.ro: Ministrul Muncii, Lia Vasilescu: Ştiam de OUG pe Justiţie înainte de
şedinţa de guvern; mie nu mi se aplică
Agerpres.ro: Ministerul Muncii: Majorarea salariului minim și a salariilor
din administrația locală, printre măsurile din programul de guvernare
Capital.ro: Guvernul pregăteşte un plan de rezolvare a crizei deşeurilor
INVESTIȚII
Bursa.ro: RAPORT AL CURŢII DE CONTURI PE 2015: Divergenţe între
stat şi OMV Petrom, privind evaluarea terenurilor, în vederea majorării
capitalului

Zf.ro: Divizia imobiliară a IKEA, la un pas de a semna primele contracte
pentru Timpuri Noi Square
Zf.ro: BCR a dat un credit de 25 de milioane de euro producătorului de
ţevi TMK-Artrom din Slatina
Zf.ro: Polonia vrea să lanseze un program de acumulare de capital în
2018
Zf.ro: Mihai Popescu, Ergo Asigurări: Sunt câteva linii în asigurări de
viaţă care ar putea să reprezinte oportunităţi importante de business
Zf.ro: Topul celor mai mari exportatori de băuturi: primii zece realizează
peste 60% din total
Zf.ro: Farmec Cluj şi-a propus cel puţin o dublare a reţelei de magazine
în acest an
Zf.ro: Antreprenori locali. Un producător bistriţean de lactate a ajuns la 5
mil. euro. Telemeaua Sinelli aduce o treime din business
Zf.ro: Fondul de investiţii RC2 vrea să dea acţionarilor 17 mil. euro
pentru ieşirea de la Albalact
Zf.ro:

Trei

antreprenori

fac

11

milioane

de

lei

din

vânzarea

echipamentelor sportive Salomon
Zf.ro: Doi antreprenori spanioli fac 3 milioane de euro cu o fabrică de
acadele în Ialomiţa
Zf.ro: Antreprenori locali. Lucuţ, Unicarm: Avem nevoie de 300-500 de
oameni, dar nu găsim
Zf.ro: Cristian Cornea, Can-Pack: Un camion ar trebui să facă şapte
curse pe zi de la fabrica noastră din Berceni până în Pantelimon. Face

doar două! „Aş fi vrut să văd de la guvern proiecte de dezvoltare a
infrastructurii. Nimeni nu merge să vadă cum stau miile de oameni
blocaţi pe centura de sud.“
Economica.net: Numărul insolvenţelor a scăzut cu 18,48%, în 2016
Economica.net: De ce au cerut austriecii de la Porr încă 114 milioane de
lei pentru lucrările la autostrada Sebeş-Turda
Economica.net: Andrei Frunză, CEO eJobs: În general, clienţii străini nu
au nicio reticenţă în a-şi publica salariile în anunţurile de recrutare
Agerpres.ro: Uber și Daimler au încheiat un parteneriat pentru vehiculele
fără șofer
Agerpres.ro: MT: Magistrala 6 de metrou, prioritară pentru Executiv;
terenurile din zonă, expropriate după adoptarea unei Hotărâri de Guvern
Agerpres.ro: Aproape toate companiile din indicele BET, în scădere în
linie cu întreaga piață, la BVB
Capital.ro: Grupul Renault a majorat producția în Maroc, depășind
numărul autoturismelor fabricate în România
Capital.ro: Social-democrații de la Transporturi au ascuns investiția de
182 mil. lei la al doilea pod peste Dunăre
Capital.ro: Şi-au vândut o parte din minele de aur din Africa pentru a
investi în metale româneşti
Bursa.ro: TEST DE STRES AL ASF: "Modificarea ratelor de dobândă - cel
mai important risc pentru fondurile de investiţii"
Zf.ro: Brandul 7card a ajuns anul trecut la afaceri de 12 milioane de lei

Zf.ro: Planurile de investiţii în Europa pentru următorii trei ani sunt
puternice, 56% din investitorii globali vor să se extindă
Zf.ro: Carrefour extinde centrul comercial din Braşov
Bursa.ro: Banca Mondială, împrumut de 60 milioane euro pentru
îmbunătăţirea serviciilor judiciare din România
Agerpres.ro: Volkswagen va plăti 1,2 miliarde de dolari pentru a-i
despăgubi pe clienții americani
Zf.ro: Immofinanz l-a numit pe austriacul Gerald Grüll la coordonarea
proiectelor de retail
IT
Zf.ro: Smartphone-uri din ce în ce mai inteligente
Zf.ro: Ministerul Comunicaţiilor: 44% din domeniile web .ro nu sunt
utilizate
Zf.ro: Afacerile producătorului de software Transart din Cluj au crescut
cu 12%
Zf.ro: Bogdan Colceriu, partener la fondul de investiţii Risky Business:
Ne aşteptăm să atragem la Cluj-Napoca şi start-up-uri hi-tech din
străinătate
Zf.ro: Bogdan Putinică, Enea Software: Statul are o politică de tip „Robin
Hood“, nu una de producţie
Zf.ro: Bogdan Putinică, Enea: Deschidem încă un centru Enea şi lucrăm
la o achiziţie în România
Agerpres.ro: Apple anunță rezultate record grație relansării vânzărilor de
telefoane iPhone

Economica.net: Telekom închide ClickShop.ro, lansat în 2011. Clienţii vor
beneficia de suport pe perioada garanţiei
Capital.ro: GovITHub refuză să mai colaboreze cu actualul Guvern
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: În cifre, economia zonei euro stă din ce în ce mai sigur pe picioare.
Politica este cea care ar putea s-o împingă în jos
Zf.ro: România şi Polonia au cele mai mici preţuri la mâncare din UE.
Danemarca, cele mai mari
Economica.net: Brexit: Prima zi de dezbateri în Parlament
Agerpres.ro: Curtea de Conturi a identificat erori de aproape 83 milioane
lei pe fondurile europene 2007-2013
Agerpres.ro: Curtea de Conturi a aplicat, pentru 2015, amenzi de 327.000
lei în urma abaterilor constatate în timpul acțiunilor de verificare
Capital.ro: Război pentru șefia Consiliului Fiscal. Fostul ministru al
Finanțelor cere demisia lui Ionuț Dumitru
Capital.ro: Ionuț Dumitru: Proiectul bugetului îşi bazează veniturile pe o
proiecţie foarte ambiţioasă de creştere economică
Capital.ro: Bugetul pe 2017 ascunde capcane costisitoare
Capital.ro: Lista celor 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de astăzi
Capital.ro: Salariul minim brut pe țară crește de astăzi
Capital.ro: Registrul comerţului elimină de astăzi o serie de taxe şi tarife

Mediafax.ro: Parlamentul a stabilit calendarul pentru dezbaterea şi
adoptarea Bugetului de stat pentru 2017
Mediafax.ro: Plafonul soldului bugetului general consolidat, -2,98% din
PIB, în 2017 şi 2018
Ziare.com: Ordinul lui Trump privind imigrantii afecteaza relatiile cu una
din cele mai importante surse de petrol ale SUA
Zf.ro: Ce impact va avea programul „Primul salariu” pe piaţa muncii:
Tinerii vor fi mai tentaţi să se angajeze şi să fie mai loiali companiilor, iar
firmele vor investi mai mult în training
Agerpres.ro: Pârvan (AOAR): Legea prevenției trebuie să limiteze târgul
dintre controlor și controlat, prin creșterea bunăvoinței
Economica.net: Mişu Negriţoiu, ASF: Nu ne vom întoarce la situaţia de
dinainte de plafonarea tarifelor RCA
Hotnews.ro: Romanii au efectuat aproape 5.000 de apeluri in call-centerul ASF in 2016 pentru a cere informatii despre situatia pagubitilor Astra
Asigurari si Carpatica Asig
Mediafax.ro: Modificările legislative anunţate marţi noapte de Guvern
frânează economia, în opinia unui analist economic
Economica.net: Funcţionarii şi angajaţii firmelor de stat au comis 23.500
de "abateri, nereguli şi/sau erori" în 2016 - Curtea de Conturi
Agerpres.ro: Frica de control este un sentiment oribil când vrei să
desfășori o activitate de business în România (secretar de stat)
Zf.ro: Opinii primite la redacţie: Despre viziune în programul economic al
Guvernului. 5,2%?

SISTEM BANCAR
Zf.ro: UniCredit Leasing acordă o reducere de 1,5% a dobânzii la
finanţările pentru firmele care angajează tineri
Zf.ro: EBA cere crearea unei „bănci rele“ în UE pentru eliminarea
creditelor toxice din sistem
Zf.ro: Grupul italian UniCredit se aşteaptă la pierderi de 12 miliarde de
euro pentru 2016. Acţiunile pierd 1,5%
Zf.ro: Sumele refuzate la plată de bănci au crescut cu 10% în decembrie,
până la 344 milioane de lei
Zf.ro: Rata creditelor neperformante a coborât la 9,9% în luna noiembrie
a anului trecut
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Dacă am reuşi să facem din 2017 un an al
intensificării bătăliei pentru educaţia economică… (1)
Zf.ro: Efectele potenţiale ale legii dării în plată după motivarea Curţii
Constituţionale. Judecătorii: Vor fi dificultăţi în aplicarea legii şi soluţii
divergente. BNR: Riscul asupra sistemului se menţine, însă intensitatea
s-a diminuat
Zf.ro: Moneda naţională se depreciază miercuri dimineaţă pe piaţa
interbancară, cursul ajunge la 4,52lei/euro. ”S-au trezit străinii şi când au
văzut proteste în stradă au început să cumpere”
Bursa.ro: BULVERSAŢI DE MOTIVAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE PE
LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ, Avocaţii băncilor au ajuns la vorba clienţilor şi
recomandă negocierea
Bursa.ro: Mai poate opri Mario Draghi stagflaţia şi dezintegrarea zonei
euro?

Bursa.ro: "Deutsche Bank", amendată cu 630 milioane dolari, într-un caz
de spălare de bani
Bursa.ro: CURTEA DE CONTURI: BNR nu a respectat legea privind
atribuirea contractelor de achiziţii
Bursa.ro: BCE: Băncile italiene au făcut prea puţin pentru reducerea
creditelor neperformante
Hotnews.ro: BNR a fost vizitata de inspectorii Curtii de Conturi. Ce au
gasit inspectorii lui Vacaroiu in ograda contabila a Bancii Centrale?
Ziare.com: Euro a atins un nivel maxim al acestui an, din cauza
scandalului pe ordonanta Iordache
Zf.ro: Isărescu stă cu ochii pe rezerve; în ianuarie rezervele valutare ale
BNR au crescut cu aproape 300 mil euro
Zf.ro: Raiffeisen Bank vine cu o nouă ofertă de conversie cu discount a
creditelor în franci, cu reducerea datoriei cu 25%
Zf.ro: Trader: Cursul valutar poate avea mişcări rapide, într-un interval
scurt, pe fondul incertitudinii
TELECOM
Agerpres.ro: UE a ajuns la un acord cu privire la eliminarea tarifelor de
roaming începând cu 15 iunie 2017
TURISM
Mediafax.ro: Trafic aerian record pe aeroporturile din Bucureşti în 2016:
Aproape 11 milioane de pasageri
Economica.net: Acţiunile Wizz Air în scădere, după înrăutăţirea estimării
de profit

Agerpres.ro: CFR Călători: Numărul utilizatorilor de Card TrenPlus, în
creștere cu circa 5%

