Raport monitorizare presa 15 februarie 2017
AGRICULTURA
Capital.ro: Peste 1.380 de cultivatori de roşii au depus cereri pentru subvenţie
Economica.net: Bani pentru că au livrat mai puţin lapte în 2016. Crescătorii de
vaci vor primi peste 328.000 de euro
Stiri.tvr.ro: Legea alimentelor româneşti, în dezbaterea Parlamentului. Comisia
Europeană o critică, Guvernul nu a adoptat încă norme
ENERGIE
Zf.ro: Se transformă treptat Romania în importator de energie? "Importurile sau făcut pentru bunăstarea consumatorilor finali"
Economica.net: Parcul eolian CEZ a produs aproximativ 35.000 de MW în opt
zile de Cod portocaliu
Hotnews.ro: Cum apar dezinformarile privind asa-zisa criza energetica din
Romania
Bursa.ro: GABRIEL DUMITRAŞCU:
"Aş sugera autorităţilor să cumpere 2-3% din Electrica cu banii de la ENEL"
Bursa.ro: FOSTUL MINISTRU AL ENERGIEI RĂZVAN NICOLESCU:
"Decizia să mergem cu procesul ENEL la Paris - un risc calculat şi asumat"
Agerpres.ro: UE alarmată de intenția Gazprom de a se alătura proiectului TAP
Bursa.ro: Ministerul Energiei: "Memorandumul cu Rompetrol, prelungit până în
aprilie"
Bursa.ro: FAŢĂ DE 2015,

Transelectrica a înregistrat un profit net în scădere cu 20,56%, anul trecut
Zf.ro: În culisele procesului din care România a caştigat 401 mil. euro de la Enel:
"Dacă luam mai puţin decât ni s-a oferit, mergeam direct la procurori"
Bursa.ro: FAŢĂ DE ANUL TRECUT,
Nuclearelectrica a avut un profit net în scădere cu 27%, anul trecut
FISCALITATE
Capital.ro: Viu sau mort, de Fiscul românesc nu scapi. Dan Grigore Adamescu,
pe lista datornicilor la stat
Economica.net: Dragnea: Ar fi bine ca preşedintele să aibă temeri într-un termen
rezonabil, pentru că în acest an vrem să avem buget
Antena3.ro: Ministrul de Finanțe: Am convingere că bugetul va fi promulgat, nu
am identificat motive reale care să justifice altceva
Mediafax.ro: Liviu Dragnea despre prognoza Comisiei Europene pe deficit:
România a avut creştere economică mare sub Guvernul Ponta
Economica.net: Premierul Grindeanu spune că nu împărtăşeşte îngrijorarea
preşedintelui Iohannis în ceea ce priveşte bugetul pe 2017
Mediafax.ro: Directorul Supravegherii Financiare din Austria, în vizită la ASF:
„Prudenţialitatea este benefică”
Agerpres.ro: Ministrul Finanțelor: Orice zi de întârziere în aprobarea bugetului
este contraproductivă; am convingerea că legea va fi promulgată în câteva zile
Economica.net: Să credem Bucureştiul sau Bruxelles-ul? Care sunt diferenţele
între prognoza oficială a Guvernului României şi cea a Comisiei Europene
Hotnews.ro: Buget: Proiectul raportului privind ancheta parlamentara pentru

verificarea conditiilor in care s-a realizat rectificarea din toamna trecuta. Vezi in
text ce spun fostul premier si fostul sef al Finantelor
Zf.ro: Comisiile de buget: Nu se justifică rectificările pozitive din 2016
Zf.ro: La jumătatea lunii februarie, fără buget. Război de gherilă între
preşedintele Iohannis şi noul Guvern
Zf.ro: Scăderea TVA a adus cea mai mare creştere economică din 2008 încoace,
bazată pe consum
Agerpres.ro: Rata anuală a inflației a reintrat în teritoriu pozitiv în ianuarie;
prețurile de consum au crescut cu 0,1%
Stiri.tvr.ro: Formularul 088 a dispărut, însă noul ordin complică viaţa firmelor
din nou
Agerpres.ro: Mișa (MFP): ANAF și-a depășit planul de încasări pe mari
contribuabili în ianuarie; gradul de încasare a fost de 121%
INVESTITII
Digi24.ro: Ce termen realist există pentru întreaga autostradă Nădlac - Sibiu
Adevarul.ro: Gigantii elicopterelor se bat pe Romania
Economica.net: România poate să devină o punte de legătură economică între
Europa şi Asia, consideră ministrul Economiei şi ambasadorul Chinei
Capital.ro: O nouă companie din domeniul auto vrea să vină în România. Ar
angaja 300 de oameni
Jurnalul.ro: Minunile din Master Planul General de Transport: 100 km şosele de
mare viteză pe an
Capital.ro: Tarom se îngroapă în pierderi. Avioane funcţionale, tot mai puţine

Bursa.ro: PRIMELE REZULTATE DUPĂ LISTARE
MedLife a intrat pe pierdere, în 2016
Bursa.ro: Airbus vrea să vândă statului elicoptere fabricate la Braşov, de 100 de
milioane de euro anual
Economica.net: Tarom va cumpăra două avioane lung curier până la sfârşitul
acestui an
Economica.net: Autostrada Sibiu - Piteşti, blocată în hârtii. Guvernul alocă bani
doar pentru studiul de fezabilitate în 2017
Capital.ro: O nouă companie din domeniul auto vrea să vină în România. Ar
angaja 300 de oameni
Zf.ro: Prebet Aiud raportează un profit de peste trei ori mai mare în 2016
Zf.ro: Alumil raportează un profit de un milion de lei în 2016, în scădere cu 47%
Zf.ro: Romcarbon raportează un profit de 4,2 milioane lei, în scădere cu 34%
Zf.ro: Un start-up pe zi. O economistă a ajuns la 350.000 euro din închirierea de
maşini. "Turiştii sunt obişnuiţi cu astfel de servicii"
Zf.ro: Antreprenori locali. Familia Sighiartău din Bistriţa estimează afaceri de
45,5 milioane de euro, în creştere cu 23%
Zf.ro: Producătorul de ambalaje Ecopack Ghimbav raportează afaceri de 117
mil. lei pentru anul 2016
Zf.ro: FM Logistic are în plan să angajeze între 50 şi 300 de oameni în acest an
Zf.ro: Achiziţiile au trecut MedLife de 500 de milioane de lei
Zf.ro: Antreprenori locali: Brandul românesc Alevia a atins afaceri de 5 milioane

de euro din producţia de suplimente alimentare
Zf.ro: Grupurile austriece nu au nicio problemă în a capitaliza subsidiarele din
Romania, dar nu pot accepta pierderi la infinit
Zf.ro: Comelf Bistriţa, afaceri de 180 mil. lei şi un profit net de 4 mil. lei în 2016
Zf.ro: Electroputere Craiova, venituri de 91 mil lei şi pierderi de 38 mil lei în
2016
Zf.ro: Prefab Bucureşti, afaceri de 67 mil.lei şi profit de 1,1 mil.lei în 2016
Zf.ro: Turbomecanica, venituri de 80 mil. lei şi un profit de 16,2 mil. lei în 2016
Zf.ro: Carbochim Cluj, venituri de 30 mil. lei şi un profit de aproape un milion de
lei în 2016
Mediafax.ro: Prospero, brutăria deschisă în curtea casei a ajuns la o cifră de
afaceri de milioane de euro
Economica.net: Oltchim a trecut pe profit în 2016: Plus de 11,37 milioane de lei,
faţă de pierderi de 48,46 milioane de lei în 2015
Capital.ro: Electroputere Craiova şi-a adâncit pierderile în 2016. Veniturile au
scăzut
Capital.ro: Aerostar a înregistrat anul trecut un profit în creştere
Zf.ro: Impact Developer&Contractor a avut anul trecut venituri operaţionale de
152 mil.lei, în creştere cu 30%
Zf.ro: În Romania există circa 80.000 de automate de băuturi şi mâncare, o piaţă
totală de 300 milioane de euro
Zf.ro: Zentiva, afaceri de 415 mil. de lei şi un profit net de 72 mil. lei în 2016

IT
Zf.ro: Paralela 45: Sperăm la peste 2 milioane de utilizatori lunar prin campaniile
din social media
Agerpres.ro: Jianu (MCSI): Legea securității cibernetice nu se află printre
prioritățile mele; România trebuie să implementeze legi pe baza Directivei NIS
Zf.ro: Piaţa de electro-IT: doar 2,5% avans pe final de an. Vânzările de
smartphone-uri, aproape de stagnare
LEGISLATIE ECONOMICA
Agerpres.ro: Ministerul Economiei: Raportul Curții de Conturi în care se
vorbește despre bonusurile încasate de Alexandru Petrescu a fost contestat
Economica.net: Apel de proiecte POCA: 45 milioane de lei pentru acţiuni de
îmbunătăţire a accesului la justiţie
Mediafax.ro: Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată în România a crescut cu
peste 9% în 2016 faţă de 2015
Startupcafe.ro: DOCUMENT Exemple la legea preventiei: Am gresit ca am
otravit oamenii?! Nu merge. Atentie la procesul-verbal!
Jurnalul.ro: Importurile, record postdecembrist
Gandul.info: Afacerea deszăpezirea: cum primesc firmele bani pentru a strânge
zăpada chiar şi atunci când nu ninge
Zf.ro: OPINIE SORIN PÂSLARU, REDACTOR-ŞEF AL ZF
Criza indusă a medicamentelor. Chiar nu ţin cont producătorii farma că au în
faţă un client de 2 miliarde de euro pe an?
Zf.ro: Asigurătorii aşteaptă un răspuns din partea Comisiei Europene la

sesizarea privind plafonarea tarifelor la RCA pană la finalul lunii februarie
Zf.ro: Patisgal, o firmă mică din Galaţi, a luat ajutor de stat pentru a crea 185 de
locuri de muncă
Zf.ro: ZF Live. Raluca Fişer, preşedinta Asociaţiei Green Revolution: Din opt
staţii de măsurare a poluării aerului doar două funcţionează în Bucureşti
Zf.ro: Legea prevenţiei va permite companiilor să remedieze fără sancţiuni 108
fapte care constituie contravenţii
Digi24.ro: Birocrația excesivă descurajează antreprenorii din România
Hotnews.ro: Misa, Finante: Speram sa avem gata Codul Economic al Romaniei in
aprilie, desi termenul e foarte strans
Agerpres.ro: Curtea de Conturi a sesizat Departamentul pentru Lupta
Antifraudă pentru investigații privind fondurile europene
Economica.net: ASF: Discuţii privind noua abordare în materie de solvabilitate
în domeniul asigurărilor
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Creditele noi în lei şi euro pentru consum au crescut cu 14% în 2016,
ajungand la 17,8 miliarde de lei. Finanţările ipotecare au scăzut uşor
Zf.ro: Italia cere aprobarea CE pentru un plan de cinci miliarde de euro în scopul
relansării a două bănci - surse
Zf.ro: Schimbare istorică în topul băncilor din România: Banca Transilvania
depăşeşte BRD şi urcă pe locul doi al clasamentului celor mai mari bănci
Zf.ro: Banca Transilvania, venituri nete din dobânzi de 1,7 mld. lei cu un profit
net de 1,2 mld. lei

Zf.ro: Sergiu Oprescu, şeful bancherilor din România îşi avertizează colegii:
Băncile trebuie să fie atente cum îşi construiesc portofoliile de credite pe
dobânzile minime actuale, mai ales la împrumuturile date populaţiei. Dobânzile
vor creşte în viitor
Bursa.ro: SERGIU OPRESCU, ARB:
"Trebuie să reconstruim încrederea între bănci "
TURISM
Romanialibera.ro: Românii se gândesc deja unde merg în vacanță la vară. În
anul electoral 2016, și-au făcut concediile în țară, acum iau cu asalt Spania
Zf.ro: Al treilea caz de insolvenţă, nicio schimbare la nivel legislativ în turism. O
nouă agenţie dispare în mod neaşteptat de pe piaţă şi îngroaşă randul turiştilor
români păgubiţi

