Raport monitorizare 2 februarie 2017
CCIR
Goldfmromania.ro: Dezbatere la Ministerul Educației cu reprezentanți ai
Camerei de Comerț
MIHAI DARABAN
Telegrafonline.ro: Legea prevenției, atât de necesară: românii fac afaceri
cu frica-n oase
Banknews.ro: Mihai Daraban (CCIR): Legea preventiei este primul act
normativ care ar veni efectiv in sprijinul capitalului autohton
Prwave.ro: Relaţia dintre stat şi mediul de afaceri în 2017
Oranoua.ro: Mihai Daraban: Legea prevenției este primul act normativ
care ar veni efectiv în sprijinul capitalului autohton
Bursa.ro, preluată de Feedler.ro: Mihai Daraban, CCIR: "Avem nevoie de
Legea prevenţiei"
Amosnews.ro: Relația dintre stat și mediul de afaceri în 2017 - Legea
prevenției
Infolegal.ro: Președintele CCIR: Legea prevenției este primul act
normativ care ar veni efectiv în sprijinul capitalului autohton
Jurnalul.ro: Frica de controale: oamenii de afaceri vor Legea Prevenţiei
CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro, Bzb.ro: Curs de „Operator introducere date” la Camera de
Comerț și Industrie Brașov

CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro: Peste 30 de expozanți, așteptați la „Ziua cea
mare”
CCI IAȘI
Ziare.com: Primarul Iasului, vizita fulger la Chisinau
AMCHAM
Bursa.ro: AMCHAM ROMÂNIA: Adoptarea netransparentă a ordonanţelor,
puternic semnal de neîncredere şi nesiguranţă pe plan intern şi extern
Romanialibera.ro: Afaceriştii americani afirmă că adoptarea OUG privind
legea graţierii şi modificarea Codurilor Penale subminează statul de
drept: Acest demers distanţează România de valorile europene
Bankingnews.ro: Efectele adoptării ordonanței de modificare a codurilor
penale: Investitorii se plâng de reapariția corupției și atac la statul de
drept. Leul s-a depreciat puternic!
Zf.ro: Fără precedent: Asociaţiile investitorilor americani şi germani din
Romania se ridică împotriva guvernului Dragnea/Grindeanu
Ziare.com, preluată de Business24.ro: Investitorii straini, ingrijorati:
Recentele decizii cresc riscul de tara al Romaniei
Rfi.ro:

Avertisment

AmCham:

Încrederea

în

parcursul

României,

zdruncinată
Bursa.ro: PROTESTE/CAMERA DE COMERŢ AMERICANĂ: "Adoptarea
netransparentă a OUG 13/2017, puternic semnal de neîncredere şi
nesiguranţă"
CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Agerpres.ro, preluată de Jurnalul.ro, Ziaruldeiasi.ro: AHK România:
Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra
relațiilor economice româno-germane
Euractiv.ro: AHK România: Modificările ar putea avea impact negativ
asupra relaţiilor economice româno-germane
Paginadebanci.ro: Investitorii germani din România, îngrijorați de
modificările aduse la Codul penal
Puterea.ro: Oamenii de afaceri germani, ÎNGRIJORAȚI de modificările
Codului Penal
Evz.ro, preluată de Stiri-zilnic.ro: Reacția INVESTITORILOR germani din
România la modificarea Codului penal. De ce SE TEM companiile
nemțești
Ziarulprofit.ro,

Stiripesurse.ro:

Specialiştii

avertizează:

Modificările

aduse Codului Penal, impact negativ asupra economiei
Bursa.ro: AHK ROMÂNIA:"Modificările aduse Codului penal vor avea
impact negativ asupra relaţiilor bilaterale româno-germane"
AGRICULTURĂ
Economica.net: Efectele gripei aviare asupra consumatorilor: dispar cele
mai bune ouă din magazine
ENERGIE
Zf.ro: Transenergo COM, al patrulea cel mai mare trader de energie din
România, un business de 300 mil. euro, a intrat oficial în insolvenţă
Zf.ro: Kremlinul acuză UE că blochează extinderea unei centrale nucleare
ungare situată pe malul Dunării

Zf.ro: În rezervoarele românilor a ajuns anul trecut ţiţei iranian de 75 mil.
euro. Nota de plată totală pentru importurile de petrol a fost de 1,6 mld.
euro
Zf.ro: Ciprian Boloş, care se ocupă de crearea Fondului Suveran, a fost
numit membru în boardul Transelectrica
Zf.ro: Întrebarea care macină o piaţă: „Dacă există capacităţi, de ce nu
este acoperită cererea de energie?“
Economica.net: SUA ar putea exporta în 2017 mai mult petrol decât
produc patru state OPEC
Agerpres.ro: Producția globală de țiței a scăzut în ianuarie cu 1,4
milioane de barili pe zi (Alexander Novak)
Hotnews.ro: Secretar de stat in Ministerul Energiei sustine ca a cerut
ANRE ca explozia preturilor la energie pe bursa sa nu se regaseasca in
facturile platite de populatie
GUVERN
Zf.ro: Prima demisie din guvern, breaking news în presa internaţională.
Bloomberg: Euro ar putea ajunge la 4,6 lei
Economica.net: Comisia Europeană cere Guvernului României să
reevalueze măsurile din domeniul justiţiei adoptate marţi
Economica.net: Ministerul Justiţiei precizează că nu are în vedere
reorganizarea DNA şi DIICOT
Economica.net:

Ministrul

pentru

Mediul

de Afaceri

Florin

Jianu

demisionează, după adoptarea ordonanţei de modificare a Codului Penal

Agerpres.ro: Recentele decizii ale Guvernului, impact major în relațiile
economice ale statului și mediului de afaceri cu partenerii internaționali
(patronate)
Capital.ro: Prima declarație a premierului Sorin Grindeanu de la
adoptarea Ordonanței de modificare a Codului penal
Capital.ro: Grindeanu: Trăim zile în care manipularea atinge cote
alarmante
Ziare.com: Ministrul Iordache si-a delegat toate atributiile unui secretar
de stat
Ziare.com: A fost depus denunt si pe numele lui Dragnea pentru
ordonanta Iordache. Ministerul Justitiei: DNA ne-a cerut documente, e o
grava imixtiune
Ziare.com: Guvernul a suspendat Constitutia, cetatenii sunt in legitima
aparare
INVESTIȚII
Zf.ro: Upet Târgovişte vrea să prelungească cu un an un credit de 21 mil.
lei de la UniCredit Bank
Zf.ro: Activele de refugiu sunt iar la modă: aurul a ajuns, la Bucureşti, la
163 lei/gram, maximul ultimei săptămâni
Zf.ro: Apple şi Banca Transilvania au un numitor comun: acţionarul
american Fidelity
Zf.ro: Ianuarie a adus creşterea randamentelor la titlurile de stat pentru
toate scadenţele de peste un an

Zf.ro: 2016, un an bun pentru business. Pentru prima dată în ultimii şapte
ani numărul insolvenţelor a coborât sub 10.000
Zf.ro: Ovidiu Şandor, dezvoltator imobiliar: Este cerere de birouri în
Timişoara. Vin noi investitori din IT, telecom, servicii financiare şi
engineering
Zf.ro: Cushman & Wakefield: Spaţii verzi, pârtii de schi, piscine
acoperite, pereţi de escaladă - printre trucurile folosite de dezvoltatorii
de malluri ca să-i agaţe pe cumpărători
Zf.ro: Piaţa imobiliară comercială din Ungaria a crescut cu 107% anul
trecut
Zf.ro: Who’s who in business. Cine conduce FrieslandCampina în
România, unul dintre cei mai mari producători de lactate
Zf.ro: Centrul comercial Park Lake din cartierul Titan din Bucureşti a
primit 18 mil. euro de la acţionari în decembrie
Zf.ro: Adrian Antohi, director general Depanero: Cifra de afaceri la nouă
luni este mai mare cu 50%, am ajuns la 6-7 mil. euro
Zf.ro: Vânzările Lactag s-au înjumătăţit de la intrarea în insolvenţă,
coborând

la

32,6

mil.

lei.

„Facem

eforturi

pentru

redresarea

businessului“
Zf.ro: Vânzările de combine agricole au scăzut cu 10% în 2016
Zf.ro: Cafea Fortuna: Ne aşteptăm ca în următoarea perioadă publicitatea
online să crească pentru noi ca importanţă şi ca buget
Zf.ro: Profi, al treilea retailer care vrea să-şi deschidă un depozit logistic
în Moldova

Zf.ro: Compania care aduce în România brandul de echipamente sportive
Columbia Sportswear face afaceri de 6,5 milioane lei
Zf.ro: Tatian Diaconu, Immochan: În Bucureşti nu mai e loc pentru
proiecte comerciale medii. Fie sunt de proximitate, fie suficient de mari
pentru a atrage clienţi din partea cealaltă a oraşului
Economica.net: BVB: Cea mai bună lună ianuarie din ultimii 6 ani pe
piaţa de capital. Tranzacţii de 710 milioane lei
Economica.net: A fost anulată licitaţia Metrorex pentru trenurile de pe
Magistrala Drumul Taberei - Pantelimon
Economica.net: Forte Partners, un alt dezvoltator care mizează pe
locuinţe pentru corporatiştii din nordul Bucureştiului
Agerpres.ro: Negrițoiu (ASF): Creșterea numărului de emitenți și a
lichidității pieței, elemente cheie pentru dezvoltarea pieței de capital
Agerpres.ro: Lazea (BNR): Listările unor companii private nu sunt în
măsură să asigure lichiditatea pentru promovarea la piață emergentă
Capital.ro: Cifră de afaceri de 115 mil. euro pentru MHS Truck & Bus
Group
Capital.ro: Afacerile Cosmetic Plant au crescut cu 17% în 2016
Capital.ro: Harta mallurilor din Bucureşti. Jumătate din suprafaţă e
strânsă în două Sectoare
Capital.ro: Consiliul Investitorilor Străini - FIC: România va pierde
oportunitatea de a atrage mai multe investiții noi
Bursa.ro: Aplicaţie pentru anunţurile emitenţilor de la BVB, lansată de
Depozitarul Central

Bursa.ro: PWC: Vânzările de active ale băncilor elene au sprijinit
creşterea fuziunilor şi achiziţiilor în 2016
Hotnews.ro: Guda, Coface: Primele efecte ale "zgomotului politic". Un
fond de investitii isi amana plasamente de 100 de milioane de euro in
Romania
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Negriţoiu, ASF: Se diversifică oferta pe RCA. Vom avea 2
asigurători care vin pe paşaport european: firma bulgărească Dallbogg şi
firma irlandeză Euro Insurance
Zf.ro: Ce prognoze au analiştii economici pentru creşterea economică în
2017 şi pe ce surse se bazează. Consumul va fi motorul în continuare,
dar va putea duce România la un plus de 5,2%
Economica.net: SUA: Fed menţine rata dobânzii, pe fondul încetinirii
economiei la sfârşitul anului trecut
Economica.net: Preţurile producţiei industriale au crescut cu 0,9% în
decembrie 2016 faţă de decembrie 2015
Bursa.ro: După confiscarea statului de drept, pensiile private nici nu mai
reprezintă mare lucru
Ziare.com: Sa intelegem America. Pe ce se bazeaza Donald J. Trump?
Ziare.com: In timp ce toti ochii sunt atintiti pe ordonanta Iordache,
bugetul pe 2017 trece fulger prin comisii
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Ministerul Finanţelor vrea să împrumute în februarie de la bănci în
jur de 4 mld. lei

Zf.ro: Un fond cu performanţe mai bune decât 90% din concurenţi
pariază pe băncile greceşti
Zf.ro: Rezervele valutare ale BNR au crescut în ianuarie cu aproape 300
mil. euro
Zf.ro: Ministerul Finanţelor: Lista scurtă pentru boardul CEC Bank va
cuprinde între 18 şi 45 de candidaţi
Zf.ro: Acţionarii băncilor au adus anul trecut 57 mil. euro la capital, de 11
ori mai puţin decât în 2015
Zf.ro: Protestele şi incertitudinea politică trag leul în jos: Moneda
naţională se depreciază din nou în raport cu euro
Economica.net: Al doilea an consecutiv de pierderi pentru Deutsche
Bank
Agerpres.ro: UniCredit lansează luni o operațiune de majorare a
capitalului la un discount de 38%
TELECOM
Zf.ro: Vicepreşedinte Liberty Global: Profitabilitatea UPC s-a îmbunătăţit
în România, ne continuăm investiţiile
Capital.ro: Telekom discută ieşirea de pe piaţa din România. Operatorul
împărţit între Orange şi RCS&RDS
Hotnews.ro: Vodafone, in ultimul trimestru din 2016: Numarul clientilor a
crescut la peste 9,45 milioane de utilizatori, iar veniturile au depasit 178,7
milioane de euro
TURISM

Economica.net: Record: 2,47 milioane de turişti străini veniţi în România,
în 2016
CCIR
B1.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziar.com: Camera de Comerț și
Industrie a României, prezentă la expoziţia "Fabricat în Moldova"
Dcnews.ro, preluată de Palo.ro, Infoziare.ro: CCIR prezentă la expoziţia
Fabricat în Moldova
Graiul.ro: Soarta ţării
MIHAI DARABAN
Incomemagazine.ro: Relația dintre stat și mediul de afaceri în 2017.
Legea Prevenției
Bucuresti-news.ro:

LEGEA

PREVENTIEI

–

O

MASURA

FOARTE

IMPORTANTA A GUVERNULUI ROMANIEI IN SPRIJINUL CAPITALULUI
AUTOHTON
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Radiotransilvania.com: Tendințele anului în materie de evenimente
festive prezentate la BISTRIŢA MARIAGE FEST 2017
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro: Salonul Industriei Ușoare ajunge la cea de-a 31- a
ediție
Banatulmeu.ro: Ultimele tendințe în modă pentru această primăvară se
vor găsi la Salonul Industriei Ușoare. Când are loc

Opiniatimisoarei.ro: Haine, incaltaminte de sezon si accesorii, direct de
la producatori, la Salonul Industriei Usoare. Cand isi deschide portile
targul organizat de CCIA Timis?
AMCHAM
Wall-street.ro: Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei: Actiunile recente
ale Guvernului afecteaza cetatenii si investitorii
Adevarul.ro: Consiliul Investitorilor Străini: OUG de modificare a
codurilor penale transmite un mesaj negativ investitorilor
CCIFER
Rfi.ro: Oamenii de afaceri francezi își exprimă îngrijorarea privind lupta
anticorupție
Realitatea.net, preluată de Estirea.ro, News.yam.ro, Vrajitorul.us: Și
investitorii francezi dau în Guvern. Ce efecte negative are Ordonanța 13
asupra economiei
CAMERA DE COMERȚ BILATERALĂ REP. MOLDOVA - ROMÂNIA
Timpul.md: Firmele din Iași vor să bată palma cu cele din Rep. Moldova
ENERGIE
Economica.net: Rusia spune că Ungaria ar putea să se alăture
proiectelor Nord Stream şi Turkish Stream
Economica.net: ANRE va transmite până pe 15 februarie concluziile
privind analiza preţurilor mari de pe bursa de energie - OPCOM
Agerpres.ro: Șeful ELCEN: Vom consuma mai puține gaze în februarie
decât am estimat;primăvara vine mai repede

Agerpres.ro: ELCEN, RADET, Polisano, CE Hunedoara și CET Govora,
cele mai mari insolvențe ale anului 2016
Economica.net: OMV a reluat producţia în Libia
FISCALITATE
Hotnews.ro: Ce procedura ar trebui sa ne ingrijoreze la "noul" Formular
088? Cititi anexa 4 a Ordinului
GUVERN
Economica.net:

Ministerul

Justiţiei

va

transmite

joi

documentele

solicitate de DNA privind elaborarea şi emiterea OUG de modificare a
Codurilor penale
Agerpres.ro: Uniunea Națională a Patronatului Român, despre mandatul
lui Jianu: Pentru prima dată după 1990, mediul de afaceri era prioritar
Economica.net: MFP nu a reuşit să plaseze emisiunea de obligaţiuni de
stat pe 2 ani în valoare de 600 de milioane de lei, programată
Economica.net: Statul se va împrumuta din nou de la populație. Nanu,
MFP: Continuăm cu programul Fidelis care a fost un succes
Hotnews.ro:

Florin

Iordache:

Ordonanta

de

urgenta

e

perfect

constitutionala / Nu am luat in calcul nicio comasare a DNA cu DIICOT
INVESTIȚII
Capital.ro: Ford începe pregătirea uzinei din Craiova pentru EcoSport cu
angajări
Zf.ro: Piaţa industrială înregistrează cea mai mare rată de livrări de
depozite din perioada post-criză; stocul de spaţii logistice se va dubla în
5 ani

Agerpres.ro: Președintele Asociației Brokerilor: Piața românească de
capital este ca un Ferrari, dar nu are pe ce stradă să meargă
Economica.net: Grupul Roche aşteaptă în 2017 o creştere cu până la 5%
a vânzărilor globale
Agerpres.ro: Mircea Ursache (ASF): Piața de capital românească are
nevoie de o entitate separată pentru supraveghere și control
Hotnews.ro: Samsung Electronics ar putea construi o fabrica de
electrocasnice in SUA
Capital.ro: Schimbare la șefia TAROM
Startupcafe.ro: Oamenii de afaceri avertizeaza ca Romania risca sa
devina zona neatractiva pentru investitorii straini. Se legitimeaza
reinstaurarea capitalismului de cumetrie - Romanian Business Leaders
IT
Capital.ro: Românii au acces la un nou brand de telefoane
Hotnews.ro: Ultimul proiect realizat de bursierii GovItHub, inainte de
refuzul de a mai colabora cu Guvernul Grindeanu: O noua interfata
grafica pentru Ghiseul.ro
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Ursache, ASF către Dan Paul: Au fost concursuri de angajare la
ASF pe principiul „nu ştiu de ce aţi venit”
Capital.ro: FAO: Niciodată alimentele nu au fost atât de ieftine în ultimii
doi ani
Hotnews.ro: Guvernul ar trebui sa se ocupe cu adevarat de economie, nu
sa determine investitorii straini sa-si amane investitiile in Romania

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cea mai mare bancă germană îşi ratează ţintele financiare:
acţiunile scad cu 4,5%. Totuşi, acţiunile sunt cu 75% peste minimul
record din septembrie
Economica.net:

UniCredit

lansează

o

operaţiune

de

majorare

a

capitalului la un discount de 38%, pe 6 februarie
Economica.net: Fiica ministrului Justiţiei este angajată de anul acesta la
BNR
Capital.ro: Curs BNR: Cel mai slab leu de anul acesta
Economica.net: Banca Angliei a îmbunătăţit estimările de creştere a
economiei şi a menţinut dobânda la nivelul record de 0,25%
TELECOM
Capital.ro: Vodafone a înregistrat venituri de peste 178 mil.euro în
ultimele trei luni
TURISM
Economica.net: Wizz Air reduce cu 20% costul biletelor pentru toate
zborurile planificate până pe 31 martie 2017
Zf.ro: Blue Air va avea din iunie o cursă pe ruta Iaşi-Torino

