Raport monitorizare presa 10 februarie 2017
CCIA ARAD
www.ccia-arad.ro: Petreceri de vis
www.ccia-arad.ro: Noile reglementări fiscal în vigoare pentru anul 2017
CCI BRAȘOV
Eventsdroid.com: Startup Europe Week Brasov SEW17
CCI BUCUREȘTI
Ziuacargo.ro: Consiliu de Afaceri România-Belarus
CCI DOLJ
Gds.ro: Cât e de importantă integritatea în afaceri
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro, preluată de Ziare.com: Seminar Deloitte la CCI
Prahova
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro: Seminar privind noutățile fiscale
CCI VÂLCEA
Curieruldevalcea.ro: Subvenții pentru firme ca să formeze tineri într-o
meserie şi pentru angajarea absolvenţilor de facultate
AMCHAM

Stiridecluj.ro:
implicarea

Camera

de

Comerţ

multinaţionalelor

în

Americană:
protestele

Acuzațiile

sunt

privind

nefondate

şi

neconstructive
B1.ro: Camera de Comerț Americană: Acuzaţiile privind implicarea
multinaționalelor
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Libertatea.ro, preluată de Ziare.com, Exclusiv24.net: Camera de Comerţ
Americană, despre acuzaţiile privind implicarea multinaţionalelor în
protestele de la Bucureşti
Adevarul.ro,

preluată

de

Ziaruldeiasi.ro:

AmCham:

Acuzaţiile

de

implicare a multinaţionalelor în proteste, false şi neconstructive pentru
economie şi societate
Ziare.com: Seful Comisiei SRI a cerut verificarea companiilor implicate in
proteste. Cum reactioneaza AmCham
Bursa.ro:

AMCHAM

ROMÂNIA:

Acuzaţiile

la

adresa

companiilor

multinaţionale - nefondate şi neconstructive pentru economie şi
societate
Nasul.tv: Americanii îi trag o smetie lui Dragnea & Co | „Companiile
multinaţionale asigură bunăstarea a sute de mii de familii de români”
Zf.ro: AmCham: Acuzaţiile împotriva companiilor multinaţionale sunt
nefondate şi neconstructive. Cetăţenii români, indiferent de locul de
muncă, îşi exprimă public, în mod liber şi voluntar convingerile, fără
interferenţe din partea angajatorilor
Digi24.ro, preluată de Constanta.press, Diacaf.com, : Cât de importante
sunt multinaționalele pentru economia României

CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Profit.ro, preluată de Ziare.com, Ziaruldeiasi.ro, Efin.ro, Newslist.ro,
Feedler.ro, Revista22.ro, Ziar.com, Discard.ro, Ziarelive.ro: Anastasiu,
Camera de Comerț Româno-Germană: Investitorii străini nu pot activa în
țări unde legile sunt date fără studiu de impact și dezbatere publică
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Ministerul Agriculturii acordă 10.000 de euro crescătorilor de porci
pentru minimum 600 de porci livraţi abatoarelor
Agerpres.ro: Uleiul de măsline a devenit un produs de lux
Capital.ro: 9 miliarde de euro pentru fermieri până în 2020
ENERGIE
Zf.ro: Zero activitate pe piaţa gazelor. În timp ce bursa de energie
gestionează volume de două ori mai mari decât consumul, tranzacţiile cu
gaze sunt inexistente
Zf.ro: Consumul final de energie electrică a crescut cu 4,2% în 2016
Economica.net: Importurile de gaze ale României au crescut anul trecut
cu 629%
Economica.net: Guvernul de la Chişinău cere Gazprom ca datoriile
Transnistriei la gaz să fie transferate autorităţilor separatiste
Capital.ro: Resursele de energie primară au crescut anul trecut
Bursa.ro: SURSE: Directorul "Eni", investigat de Procuratura din Italia
Hotnews.ro: 4 din 5 clienti se declara nemultumiti de benzinariile din
Capitala (studiu)

FISCALITATE
Capital.ro: Gabriel Biriş, la Capital TV: Eliminarea impozitului pe profit
pentru cercetare-dezvoltare nu ajută firmele româneşti
Capital.ro: Gabriel Biriş, la Capital TV: La noi, hoţul neprins e negustor
cinstit, iar cel prins plăteşte ca cel cinstit! Este complet imoral!
Zf.ro: ANAF rambursează TVA în valoare de circa 700 de milioane de lei
GUVERN
Economica.net: Guvernul român alimentează naţionalismul şi pune sub
semnul întrebării rolul UE, comentează AP
Economica.net: Ministrul interimar al Justiţiei va fi Ana Birchall
Agerpres.ro: Corpul de Control al Ministrului Economiei sesizează
organele de urmărire penală și ANI pentru neregulile găsite la SNAM
Hotnews.ro: De ce nu demisioneaza Guvernul? Explicatia data de
Melescanu unui post tv din Bulgaria
INVESTIȚII
Zf.ro: Topul sectoarelor din care pleacă cei mai mulţi angajaţi: în retail,
unu din patru angajaţi îşi părăseşte anual compania
Zf.ro: Gemma Webb, CEO al British American Tobacco: Avem afaceri de
peste 1,7 mld. euro. În ultimii trei ani ne-am dublat numărul de angajaţi şi
am ajuns la 2.500
Zf.ro: Profitul trimestrial al Coca-Cola a fost mai mare decât cel anticipat
în ultimele trei luni din 2016

Zf.ro: Colgate, Blend-a-Med şi Aquafresh se bat pe cei 2,6 euro pe care îi
cheltuie un român pe pastă de dinţi
Zf.ro: Grupul Luca, un business 100% românesc care produce preparate
din carne în sistem integrat, a ajuns la 17 mil. euro în 2016
Zf.ro: Unilever mai stă şapte ani în birourile din Băneasa Business &
Technology Park
Zf.ro: Mallul Sun Plaza a avut vânzări de peste 200 mil. euro în 2016, cu
un grad de ocupare de 100%
Zf.ro: Abilităţile tehnice, cele mai căutate de companiile care fac angajări
în 2017
Economica.net: Vânzări şi marje record pentru grupul Renault în 2016
Economica.net: Parcul auto naţional a depăşit 7 milioane de vehicule, în
2016. Circa 1,25 milioane, înmatriculate în Bucureşti
Economica.net: O nouă tendinţă pe piaţa muncii: hypermarketurile
angajează vârstnici pe postul de casier
Economica.net: Compania de Drumuri a câştigat litigiul cu un
constructor grec care îi cerea despăgubiri de 4,6 milioane de euro
Capital.ro: Un gigant imobiliar iese din România. Vinde un mall şi o
clădire de birouri
Capital.ro: ArcelorMittal a revenit pe profit în 2016
Capital.ro: Gabriel Biriş, la Capital TV: Multe businessuri se vor reloca în
Statele Unite
Bursa.ro: RĂSCUMPĂRARE, APROBATĂ DE ASF Preţul din oferta FP, cu
numai 2,7% peste piaţă

Bursa.ro: FONDUL SUVERAN DE INVESTIŢII VREA SĂ AJUTE BVB SĂ
OBŢINĂ
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LICHIDITĂŢII. Sobolewski, salvat, din nou, de statul român
Bursa.ro: ASF a aprobat "Emerging Europe Accession Fund" ca acţionar
semnificativ al SAI "Globinvest"
Bursa.ro: Baza Olimpia din Braşov ar putea fi cedată lui Ion Ţiriac pentru
3 milioane de euro
Hotnews.ro: Guvernul ungar critica Heineken, dupa ce olandezii au
castigat procesul cu un mic producator de bere artizanala din Harghita
Zf.ro: Heineken a rămas fără director de marketing. Narcis Horhoianu a
plecat din companie după trei ani
Zf.ro: IIF: China face ca 2017 să fie tot un an al ieşirilor de capital de pe
pieţele emergente
IT
Zf.ro: Studiu: Doar doi din zece români folosesc internetul pentru a face
cumpărături
Zf.ro: Grupul Webhelp va angaja 450 de oameni în centre de servicii la
Iaşi şi Oradea
Hotnews.ro: Seful Intel a anuntat la Casa Alba investitii de 7 miliarde
dolari in SUA
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru, redactor-şef al ZF: Inflaţia, care a ţinut ani de
zile economia la pământ, devine azi un ajutor nesperat pentru bugetul
suprarealist pe 2017

Zf.ro: Deficitul comercial s-a apropiat de 10 mld. euro în 2016, dar este la
jumătate faţă de anii de dinainte de criză. Exporturile de bunuri au stabilit
în 2016 un nou record, la fel ca importurile
Zf.ro: Românii au încheiat anul 2016 pesimişti şi în ceea ce priveşte
economia şi veniturile. Cu toate că economia în România a avut o
creştere semnificativă în 2016, în T4 estimările economice cu privire la
consumatorii români au scăzut cu aproape 8 puncte
Economica.net: Bloomberg: Creditorii Greciei pregătesc o propunere
pentru deblocarea acordului de asistenţă
Bursa.ro: Bugetul de stat sau cum să vinzi pielea inorogului din pădure
Ziare.com: Senatorul PNL Florin Citu spune ca PSD a premeditat un "jaf
perfect asupra bugetului national" si cere comisii de ancheta
Ziare.com: Ce ar insemna pentru Romania daca UE ar introduce un
salariu minim obligatoriu
SISTEM BANCAR
Zf.ro: UniCredit Group raportează o pierdere de 11,8 miliarde de euro în
2016, din cauza unui cost unic de 13,1 miliarde euro datorat creditelor
neperformante
Zf.ro: Acţiunile Commerzbank scad după publicarea rezultatelor.
Capitalizarea bursieră a Commerzbank pe bursa germană este de 9,69
miliarde euro
Zf.ro: Profitul de 728 mil. lei din 2016 încurajează BRD să le dea
acţionarilor dividende de 70% din câştig. François Bloch, CEO: Cifrele
din 2016 mă fac încrezător pentru anii care vin

Zf.ro: Guvernatorul BNR: Nu este deloc spaţiu pentru aprecierea leului în
perioada următoare. „Nu ne aşteptăm la variaţii mari ale dobânzilor în
prima parte a anului.“
Economica.net: Directiva UE pentru comisioane zero la conturile bancare
se transformă. Gratuitate doar pentru persoanele vulnerabile şi
nebancarizate
Agerpres.ro: Decizia de neconstituționalitate a Curții Constituționale
privind legea conversiei întărește premisele favorabile băncilor (analiză)
Bursa.ro: PRIN COSTUL RIDICAT AL FINANŢĂRII STATULUI - Lucian Isar:
"Isărescu pune presiune pe politicieni şi sprijină bancherii"
Bursa.ro: MUGUR ISĂRESCU, DESPRE ÎMPRUMUTAŢII ÎN FRANCI
ELVEŢIENI: "Unii sunt plătiţi în CHF, au creditele perfect acoperite"
Bursa.ro: LA PROCESUL CJUE PE MARGINEA CAZULUI ORĂDEAN DE
ÎNGHEŢARE A CURSULUI CHF Piperea: "Agentul guvernamental şi
reprezentantul CE - de acord cu interpretarea favorabilă consumatorilor"
Bursa.ro: MUGUR ISĂRESCU: "Creditarea sectorului corporatist creşte
gâfâind"
Hotnews.ro: Isarescu : Plasarea deficitului bugetar peste 3% ar putea
conduce la reevaluarea gradului de risc asociat Romaniei (raport)
TELECOM
Zf.ro: ANCOM: Peste trei milioane de numere mobile din România au fost
portate din 2008 până în prezent
TURISM

Economica.net: CFR Călători oferă bilete la jumătate de preţ pentru
Valentine's Day şi Dragobete
Mediafax.ro: Investiţii de peste 10 milioane de euro la Aeroportul
Internaţional Timişoara
Zf.ro: Vola.ro: Numărul vacanţelor cadou de Valentine’s Day a înregistrat
o creştere de 20% anul acesta

