Raport monitorizare presa 14 februarie 2017
ENERGIE
Jurnalul.ro: Energia verde scumpeşte curentul
Bursa.ro: PREŢUL ENERGIEI ÎN ROMÂNIA - MAI MARE DECÂT ÎN ALTE
ŢĂRI DIN REGIUNE CU CARE ŢARA NOASTRĂ ESTE CUPLATĂ
Octavian Lohan, Transelectrica: "A fost mai ieftin să importăm energie şi nu
există un deficit de producţie"
Economica.net: Enel trebuie să plătească României 401 milioane de euro. A
pierdut procesul cu statul de la Curtea de Arbitraj de la Paris. Reacţia companiei
Digi24.ro: Enel: Decizia Curţii de Arbitraj de la Paris este în linie cu aşteptările
companiei
Zf.ro: Germania interzice o mare parte a activităţilor de fracturare hidraulică
FISCALITATE
Mediafax.ro: Reacţiile PSD şi ALDE despre estimările Comisiei Europene privind
un deficit bugetar de 3,6%, deşi deficitul prognozat de guvern este de 2,96%
Bursa.ro: Romcab - încă o "poveste de succes" la Bursă îşi cere insolvenţa în
genunchi
Bursa.ro: ”Romcab" întinde băncile pe sârmă
Bursa.ro: CRISTIAN PÂRVAN, PIAROM: "Consumul va creşte, ca urmare a
majorărilor salariale"
Bursa.ro: MIHAI IONESCU, ANEIR: "Bugetul pentru 2017 - puţin credibil şi
nerealist"

Bursa.ro: Inflaţia care nu se vede, dar se simte
Agerpres.ro: România a înregistrat un deficit comercial de 20,3 milioane dolari în
comerțul cu Coreea de Sud
Mediafax.ro: Economia României a crescut cu 4,8% în 2016 şi cu 4,7% în
trimestrul IV din anul trecut
Economica.net: Sporurile din Sănătate se actualizează: Guvernul menţine
sporurile pentru liftier, lucru la PC, la xerox, sau la arhiva spitalului
Zf.ro: Datoria externă a Romaniei a crescut cu 2 mld. euro în 2016
Zf.ro: Cezar Mereuţă, profesor: Ţinta de creştere economică de 5% pe an este
realizabilă dacă Guvernul ajută firmele romaneşti să exporte mai mult
Zf.ro: Pe urmele insolvenţei Romcab, companie cu afaceri de 1 mld. lei. Circa
550.000 de acţiuni Romcab scoase ieri la vanzare, dar niciun cumpărător. Datorii
de 210 de milioane de euro. Emoţii pentru creditori
IMM
Zf.ro: ZF Live. Florin Jianu, fost ministru pentru IMM şi antreprenoriat:
Romania trebuie să devină o ţară antreprenorială, iar tinerii cu idei trebuie ţinuţi
în ţară
INVESTITII
Zf.ro: Teraplast anunţă un provizion de aproximativ 200.000 euro pe creanţele
Romcab
Zf.ro: Skanska a bătut palma cu firma de IT Softelligence pentru un spaţiu de
700 mp în Green Court Bucharest
Capital.ro: Un nou pod rutier peste Prut

Capital.ro: În anul fuziunii, NEPI se extinde în Bulgaria şi face un mall şi la
Tîrgu Mureş
Digi24.ro: Contract uriaş pentru uzina Roman din Braşov
Bursa.ro: Belize Development finalizează anul acesta complexul Belize Residence
Bursa.ro: DRAGOŞ ANASTASIU, EUROLINES:
"Factura a ceea ce se întâmplă acum în ţară este plătită de mediul de afaceri şi de
întreaga populaţie"
Mediafax.ro: Ce va finanţa Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii al
României
Mediafax.ro: Holzindustrie Schweighofer lansează propriul sistem de urmărire a
traseului lemnului
Economica.net: Ministrul Economiei: Un obstacol în materializarea investiţiilor
este câteodată şi un cadru juridic neclar
Digi24.ro: Cât de importante sunt multinaţionalele pentru bugetul României
Zf.ro: MedLife, cea mai proaspătă companie de la BVB, a crescut cu 2,3% în
2017
Zf.ro: Şantierul Naval Orşova, afaceri de 76 mil. lei cu un profit net de 2,8 mil. lei
în 2016
Zf.ro: Britanicii de la Faist au crescut cu 25% capacitatea fabricii de componente
din Oradea
Zf.ro: Noua companie NEPI - Rockcastle se listează la Johannesburg. Nicio
menţiune despre bursa de la Bucureşti. "Deocamdată aceste detalii nu sunt
stabilite. Vom comunica pe parcurs evoluţia acestui demers"

Zf.ro: Piaţa produselor fără gluten, o nişă pe care au intrat toţi "greii" din
Europa
Zf.ro: Reţeaua privată Medsana şi-a bugetat afaceri mai mari cu 25%.
"Deschidem două clinici în Bucureşti, o investiţie de 2,5 milioane de euro."
Zf.ro: Carpatica Honey din Sibiu, cu acţionari germani, exportă miere de 1,7
milioane de euro
Zf.ro: SUA pregătesc sancţiuni comerciale contra UE, în timp ce investitorii
pedepsesc pe piaţa obligaţiunilor incertitudinea adusă de Trump
Zf.ro: Alumil Rom Industry, venituri de 57 mil.lei şi un profit de 1,1 mil lei în
2016
Zf.ro: Un fond de acţiuni orientat spre Rusia aduce randament de 66% într-un
an. Unul romanesc aduce un câştig de 23%
IT
Zf.ro: Lidl: Mediul online funcţionează ca o platformă de feedback. "Am creat
un formular de contact pe Facebook prin care clienţii ne pot trimite sesizări."
Zf.ro: România rămane cel mai ieftin hub IT din Uniunea Europeană, sub 20
dolari/oră
LEGISLATIE ECONOMICA
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor, întâlnire cu conducerea TAROM pentru
deblocarea situației la nivelul departamentului comercial al companiei
Capital.ro: Petrescu: Şantierul Daewoo Mangalia trebuie să se orienteze către
reparaţia navelor
Capital.ro: Metrorex a bătut în cuie contractul pentru întreţinerea şi revizia
lifturilor

Adevarul.ro: Ministrul Economiei: Pierderile la Santierul Naval Mangalia, 800 de
milioane de dolari; trebuie protejate locurile de munca
Adevarul.ro: Somajul din Romania se apropie de nivelul minim de dinainte de
criza
Adevarul.ro: Transporturile, cel mai mare deficit in absorbtia fondurilor
europene
Bursa.ro: ANUL TRECUT,
Lucrările din construcţii au scăzut cu 4,8%
Capital.ro: Ministerul Transporturilor a DECIS. Compania Naţională de
Investiţii Rutiere dispare, se reînfiinţează CNADNR
Zf.ro: Aeroporturile din Romania au atras 16,4 milioane de pasageri anul trecut
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Agenţia europeană de rating Fitch a îmbunătăţit perspectiva Garanti Bank
Romania. "Strategia noastră este să continuăm să creştem şi să ne dezvoltăm pe
piaţa romanească"
Zf.ro: Raiffeisen International, principalul acţionar al băncii din Romania a
raportat un profit de 463 mil. euro pentru 2016
Bursa.ro: MARILE BĂNCI ANTICIPEAZĂ: Euro nu se va dezmembra dacă Le
Pen câştigă alegerile din Franţa
Zf.ro: François Bloch, noul CEO BRD: Anticipăm reducerea numărului de bănci.
Modelul nostru este creştere organică. "Noi suntem peste dimensiunea critică şi
este important să rămanem peste acest prag."
TELECOM

Zf.ro: Vodafone lansează o serie de campanii promoţionale la 20 de ani de la
lansarea serviciilor pe piaţa din România. Prima dintre ele: net nelimitat pentru
toţi clienţii pe 14 februarie
Zf.ro: Miroslav Majoros, CEO Telekom România: Vom fi mai flexibili în ofertele
comerciale şi ne vom uita mai atent la profit. "Vom continua să ne uităm la
metode de reducere a costurilor şi în special la canalele de vanzare."

