Raport monitorizare 8 februarie 2017
CCIR
Ziuadecj.realitatea.net: Hotelul de lângă mall şi-a dublat profitul în ultimii
patru ani
Evenimente.juridice.ro: De ce noul regulament de Protecție a datelor al
UE este o problemă de business critică? / 23 februarie 2017, București
Evenimente.juridice.ro: Importanţa condiţiilor de livrare INCOTERMS în
negocierea contractelor comerciale / 24 februarie 2017, București
CCIA ARGEȘ
Curier.ro: „Concertele Societăţii Muzicale“, la Filarmonică
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Unde aflăm
cum putem să ne dezvoltăm afacerile
Constanteanul.com, preluată de Ziare-pe-net.ro, Diacaf.com, Ziar.com:
CCINA Constanța anunță curs autorizat director de vânzări
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Feedler.ro, Ziarelive.ro,
Constanta.press: Ce cursuri organizează CCINA Constanţa
Constanteanul.com, preluată de Ziare-pe-net, Ziar.com, Diacaf.com:
CCINA Constanța anunță cursuri de perfecționare pentru inspectori și
referenți de resurse umane
CCI COVASNA
Agerpres.ro, preluată de Weradio.ro, Antenasatelor.ro, Ziuanews.ro,
Stiripesurse.ro, Stiri.covasnamedia.ro, Diacaf.com: Covasna: Consiliul

Județean propune introducerea unei taxe turistice în toate localitățile din
județ
CCI HUNEDOARA
Avantulliber.ro: Seminar pentru accesarea de fonduri europene
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro: CCIAT invită firmele să viziteze Salonul Internațional
de Mobilă de la Milano
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Feedler.ro, Ultimelestiri.eu: Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice, explicate la
CCIA Timis, in cadrul unei noi serii de cursuri
Debanat.ro, preluată de Diacaf.com: Aproape 50.000 de euro pentru
prevenirea abandonului scolar printre copiii de la tara
AMCHAM
Telegraonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Americanii cer Guvernului
imposibilul, adică investiții...
Cursdeguvernare.ro: AmCham: Guvernul trebuie să facă „eforturi
intense” de colectare a taxelor și să respecte „minuțios” planul de
investiţii, ca să atingă creşterea economică de 5,2%
Bursa.ro: AmCham: Creşterea colectării veniturilor şi investiţiile,
necesare pentru creşterea economică de 5,2%
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Agerpres.ro: Daniel Constantin, Vice-Prim Ministru și Ministru al Mediului
participă la conferința PRIA Environment

AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Daea: Refacerea sistemului de irigații e un program
complex;canalele puse cap la cap înseamnă drumul până la Berlin și
înapoi
Bursa.ro: ANALIZĂ REUTERS: Creşterea preţului zahărului brut îşi va
pierde avântul anul acesta
ENERGIE
Zf.ro: Preţul energiei, în cădere liberă: în mai puţin de o săptămână a
pierdut jumătate din valoare
Economica.net: Hidroelectrica vrea să cumpere servicii de asigurare de
răspundere civilă profesională a funcţiei de membru al Consiliului de
supraveghere
Bursa.ro: Intrarea în insolvenţă a Complexului Energetic Hunedoara,
respinsă de Tribunalul Hunedoara
Economica.net: Marea Britanie: Autoritatea de reglementare plafonează
preţul la energie
FISCALITATE
Hotnews.ro: ANAF: Ultima zi a lunii februarie este data limita pana la care
se poate depune formularul 205
GUVERN
Capital.ro: Parlamentul dezbate şi votează moţiunea de cenzură
împotriva Guvernului Grindeanu
Capital.ro: Ministrul Mediului: Operatorii de salubritate ar trebui să
suporte penalitatea de 80 de lei pe tona de deşeu

INVESTIȚII
Zf.ro: Descătuşarea Wall Streetului poate însemna o poartă deschisă
unei noi crize financiare şi un coşmar pentru băncile europene
Zf.ro: Topul celor mai mari 20 de insolvenţe din 2016: energia şi pariurile
sportive sunt domeniile vedetă
Zf.ro: Who’s who in business. Cine este Igor Tikhonov, managerul care
conduce Ursus Breweries, liderul pieţei de bere
Zf.ro: Germania: primul supermarket care comercializează exclusiv
deşeuri alimentare
Zf.ro: Clasamentul celor mai puternice 20 de branduri de retail din lume.
Opt sunt în România şi au afaceri de 3,5 mld. euro
Zf.ro: Casa de expediţii DGH Log & Sped şi-a bugetat afaceri mai mari cu
15-20%. „Avansul este susţinut de clienţii din bunuri de consum şi din
construcţii.“
Zf.ro: Unilact Transilvania, producătorul brânzeturilor De la Ferma a
renunţat la mărcile private
Zf.ro: Acţionarul majoritar al producătorului de îngheţată Alpin57 Lux
primeşte o finanţare 214 milioane de euro de la două grupuri de investiţii
Zf.ro: Mălin Ştefănescu şi Mihai Danu Temelie au preluat ultimele acţiuni
deţinute de TJobs la platforma de recrutare Smartdreamers
Economica.net: După ce s-au extins în imobiliare, proprietarii Dedeman
investesc

şi

în

producţia

administrator la Cemacon

de

cărămizi.

Dragoş

Pavăl,

propus

Economica.net: Martin Slabbert a cumpărat un teren de la familia Becali
unde va construi un proiect rezidenţial de 100 de milioane de euro
Capital.ro: Cât costă listarea companiilor la piețele Bursei de Valori
București
Capital.ro: Franklin Templeton recomandă diminuarea capitalului social
al Fondului Proprietatea
Capital.ro: Cemacon, Romcab şi SSIF BRK, cele mai mari scăderi la
Bursă
Capital.ro: Moştenitoarea celei mai bogate familii israeliene vânează
proprietăţi în Brăila
Capital.ro: Pieţele asiatice, în derivă pe fondul instabilităţii dolarului.
Ultimele evoluţii
Bursa.ro: LA UN DISCOUNT DE 60%, Fondul "Alpha Quest" a cumpărat
150 de milioane din punctele de despăgubire primite de foştii proprietari
Bursa.ro: Lichiditatea şi performanţa emitenţilor autohtoni listaţi şi la
Londra, mai bune la BVB
Bursa.ro: Amenajarea Hotelului Radisson Blu din Braşov, blocată de un
aviz
Startupcafe.ro: Programul Femeia Manager 2017: Statul nu le va mai da
romancelor bani pentru afaceri, dar le va trimite la cursuri de
antreprenoriat
Startupcafe.ro: Fond de investitii de 60 milioane euro pentru firmele
europene ce dezvolta software B2B

Zf.ro: KPMG a intermediat anul trecut, pe piaţa globală a M&A-urilor, cele
mai multe fuziuni şi achiziţii
Zf.ro: Familia Cionca şi CIT Resources au cumpărat 10 milioane de
acţiuni la Cemacon Cluj
Economica.net: Autostrada Sibiu-Orăştie: Durata de realizare a expertizei
tehnice pentru lotul 3 este estimată la cinci luni
Economica.net: Noul drum al mătăsii: ruta comercială mare-uscat între
China şi Europa a devenit funcţională
Agerpres.ro: Firmele din România au cheltuit, în medie, 115 euro pentru
training-ul unui angajat, anul trecut
IT
Zf.ro: Viorel Opaiţ, JLL România: O companie mare hi-tech discută un
proiect de investiţii în producţie de câteva sute de milioane de euro în
România. Ne batem cu Bulgaria. Tensiunile politice nu l-au deranjat pe
investitor, ci dimpotrivă, este mulţumit de rezultatul protestelor şi de
faptul că oamenii îşi susţin părerile
Zf.ro: Iulian Stanciu de la emag, la un pas să bată palma cu americanii de
la Panattoni pentru un centru logistic pe A1 pentru Network One
Distribution, cel mai mare distribuitor IT&C de pe piaţa românească
Economica.net: Orange extinde acoperirea 4G în 1.300 de localităţi
Ziare.com: Ceasurile inteligente Apple, mai cautate decat oricand:
Gigantul american a obtinut venituri uriase din vanzari
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Germania respinge din nou acuzaţiile Administraţiei Trump că ar
profita de valoarea scăzută a euro
Zf.ro: Euroins a făcut profit de 5 mil. euro la 9 luni din 2016 după
creşterea explozivă a tarifelor RCA. Pe tot anul 2016 asigurătorul a
vândut poliţe în valoare de 198 milioane de euro
Zf.ro: Dacă ar fi să credem că istoria se repetă, direcţiile aurului şi
obligaţiunilor prevestesc un nou crah
Economica.net: Temă pentru prima rectificare: bugetul pe 2017 alocă
prea puţini bani pentru contribuţia la UE
Agerpres.ro: SUA au încheiat 2016 cu cel mai mare deficit comercial din
ultimii patru ani
Capital.ro: Marea Britanie: Vot crucial în Parlament cu privire la
declanşarea Brexit
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BT: Deciziile BNR au fost în linie cu aşteptările noastre şi ale pieţei
financiare
Zf.ro: Cristian Hostiuc – director editorial ZF: Prin forţarea "uşilor"
populismului cu legea dării în plată şi a conversiei în franci elveţieni la
cursul istoric, Piperea şi Zamfir au trimis debitorii din nou la mâna
băncilor
Zf.ro: Acţiunile Deutsche Bank listate la Bucureşti au crescut cu 55% în
şase luni. Banca a avut pierderi de 1,9 miliarde de euro în T4/2016
Zf.ro: După decizia Curţii Constituţionale, acţiunile Băncii Transilvania au
urcat cu 2,5%. Cele ale BRD au stagnat

Zf.ro: Negocierea cu banca sau impreviziunea, singurele soluţii pentru
cei

51.000

de

clienţi

cu

credite

în

franci

după

declararea

neconstituţionalităţii conversiei
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Dacă am reuşi să facem din 2017 un an al
intensificării bătăliei pentru educaţia economică… (II)
Zf.ro:

BNR

rămâne

vigilentă

şi

pregătită

să

intervină

pentru

contracararea riscurilor. Instabilitatea şi tensiunile politice nu au cum să
ajute stabilitatea monetară şi financiară, susţine guvernatorul Mugur
Isărescu
Zf.ro: Taxele şi impozitele pot fi plătite în rate, fără dobândă, cu cardul de
credit
Zf.ro: Cum evoluează principalele valute miercuri dimineaţă
Economica.net: Cinci preşedinţi pentru şefia CEC Bank. Pe lista scurtă
pentru boardul băncii de stat sunt 45 de persoane
Economica.net: Conversia creditelor în franci elveţieni la cursul istoric
este neconstituţională. Ce soluţii mai au debitorii
Bursa.ro: CCR A DECIS: LEGEA CONVERSIEI – NECONSTITUŢIONALĂ:
Curtea Constituţională seceră picioarele creditaţilor în CHF
Bursa.ro: Până şi băncile rele se prăbuşesc în Italia
TELECOM
Zf.ro: 30% din cartelele din Polonia, dezactivate pentru că proprietarii nu
şi-au înregistrat datele personale
Zf.ro: În ce reţele de telefonie mobilă au „fugit“ românii în luna ianuarie.
Numărul „migratorilor“ a crescut cu 17%

TURISM
Economica.net: Aeroportul Baia Mare se redeschide traficului aerian în
luna mai
CCI COVASNA
Radiovacanta.ro: Propuneri de noi taxe turistice în România
ENERGIE
Economica.net:

Rompetrol

investeşte

6

milioane

USD

pentru

automatizarea sistemelor de livrare a carburanților
Economica.net: Havrileţ, ANRE: Consumatorii să impună sancţiuni mai
dure furnizorilor de energie care denunţă unilateral contractele
Economica.net: Cel mai mare trader de petrol acordă angajaţilor
dividende de 820 milioane de dolari
GUVERN
Capital.ro: Grindeanu: Modificarea Codurilor penale va trebui făcută în
Parlament
Zf.ro: Guvernul rămâne pe poziţii: Moţiunea de cenzură împotriva
cabinetului Grindeanu a căzut
Economica.net: Grindeanu, despre Iordache: Decizia mea e luată. Mâine
după şedinţa de Guvern o să o anunţ
Economica.net: Grindeanu: Reafirm faptul că Guvernul nu va mai da
OUG pe domenii sensibile precum Justiţia sau fiscalitatea
INVESTIȚII

Zf.ro: Retailerul de mobilier Lem’s şi-a planificat investiţii de 4 ,5 mil. euro
în 2017 pentru extinderea lanţului de magazine şi intensificarea
vânzărilor la export
Zf.ro: Nordis: Cererea de apartamente noi în zonele Universitate şi
Romană depăşeşte oferta disponibilă
Economica.net: Lanţul hotelier AccorHotels va achiziţiona Travel Keys,
un site de închirieri de proprietăţi de lux
Economica.net: Lidl a fost desemnată angajator de top în România
Economica.net: Prima ofertă pentru deţinătorii punctelor de despăgubire
ANRP: Un fond specializat oferă 50% din valoare, cu plata pe loc
Capital.ro: Furnizorul auto Mecaplast deschide o nouă fabrică în Argeș
Capital.ro: Alexandru Rizea: “Pentru 2017 am planificat investiții de 20
milioane de lei”
Capital.ro: Concurenţa a autorizat preluarea Public Slots de către Fortbet
Agerpres.ro: Financial Times: L'Oréal studiază o posibilă vânzare a
lanțului de magazine The Body Shop
Zf.ro: Piaţa de bere din Rusia, afectată de interdicţia de vânzare în pet-uri
de 1,5 litri
Economica.net: Carrefour a dat faliment în Bulgaria
IT
Capital.ro: Apple pregăteşte o schimbare majoră de desgin pentru
iPhone
Hotnews.ro: Twitter va lansa trei functii impotriva abuzurilor online

Mediafax.ro: Procesoarele proiectate la Timişoara sunt folosite de Intel
pentru tehnologii de ultimă generaţie
Economica.net: Technovation vine în România în 2017: Ce trebuie să ştii
dacă vrei să participi
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: Amenzi de 68 mil. euro pentru formarea unui cartel pe piața
bateriilor auto
Capital.ro: Merica (RER): Ordonanţa privind taxa pe gunoi va crea haos,
'vom ajunge o ţară numai cu gropi de gunoi'
Zf.ro: Grecia, primul loc în topul ţărilor din zona euro unde oamenii
lucrează mai puţin decât îşi doresc
Agerpres.ro: Iohannis: Mediul de afaceri românesc are nevoie de un
Consiliu al Concurenței echilibrat, cu vocație în favoarea economiei de
piață
SISTEM BANCAR
Capital.ro: Băncile şi companiile telecom, atacate de un malware ascuns
TURISM
Mediafax.ro: CJ Arad contactează peste 400 de companii aeriene
europene pentru a le prezenta aeroportul extins şi modernizat din oraş

