Raport monitorizare presa 16 februarie 2017
TTR
Capital.ro: Începe Târgul de Turism! Agențiile anunță oferte chiar și cu 50% mai
mici
Agerpres.ro, preluat de Ziuanews.ro, Banknews.ro: FAPT: Campania "Vacanță
în țara mea" va continua; invităm turiștii la Târgul de Turism al României să
descopere ofertele
Agerpres.ro: Mircea-Titus Dobre (ministrul Turismului): Vrem să dublăm
ponderea turismului în PIB, în următorii 2, 3 ani
Agerpres.ro,

preluat

de

Romaniatv.net,

Ziuanews.ro,

Jurnalmm.ro,

Corectnews.ro, Baknews.ro, Avocatnet.ro, Actualitatea-romaneasca.ro: Târgul de
Turism al României: Vacanțe cu reduceri de 40-50%, transport cu un euro, taxe
de avion gratuite, destinații noi pentru seniori
Ziare.com, preluat de Business24.ro: Incepe Targul de Turism de la Romexpo:
Reducerile ajung pana la 50%
Mediafax.ro, preluat de Ph-online.ro: Reduceri de până la 50% la Târgului de
Turism, care îşi deschide porţile la Romexpo
Secundatv.ro: Târgul de Turism: Oferte speciale de la peste 250 de agenții de
turism și tour-operatori din 14 țări
Incont.stirileprotv.ro: Reduceri de pana la 50% la vacantele early-booking, la
Targul de Turism la Romaniei. Spania, cea mai cautata destinatie
AGRICULTURA
Zf.ro: ZF LIVE. DĂNUŢ PUIŞORU, PREŞEDINTELE SINDICATULUI
APICULTORILOR DIN ROMÂNIA

Declaraţia dramatică a unui apicultor român: Am ajuns în situaţia ca noi să
mancăm surogat de miere şi mierea noastră să fie vandută în alte ţări. Copiii
noştri mănancă miere cu pesticide
Zf.ro: România şi-a crescut producţia medie la hectar la majoritatea culturilor în
ultimii cinci ani, dar ca productivitate rămâne în urma Bulgariei, Ungariei şi
Poloniei
Zf.ro: Fermierul Nicuşor Şerban investeşte 5,1 mil. euro într-o fabrică de lactate
premium
ENERGIE
Mediafax.ro: ANRE: Energia electrică nu se va scumpi în iulie, dar preţul gazelor
va creşte uşor de la 1 aprilie
Economica.net: Rompetrol Rafinare raportează un profit operațional de 182
milioane de dolari în 2016 și recorduri istorice de producție
Zf.ro: Transelectrica are un profit net de 286 de milioane de lei în 2016. În trim.
4, plus 30%. „Pe termen mai lung tendinţa va rămâne de scădere a cifrei de
afaceri şi profitului.“
Zf.ro: Afaceri şi profi net net în scădere la Romgaz, în ciuda revenirii de pe
ultima sută de metri
Bursa.ro: MINISTRUL DELEGAT ANA BIRCHALL
"România trebuie să fie o voce importantă la nivel regional în privinţa securităţii
energetice"
Bursa.ro: Profitul net al companiei OMV Petrom a fost de 1,04 miliarde lei, anul
trecut
FISCALITATE

Jurnalul.ro: Obţinerea codului de TVA, tot greoaie
Mediafax.ro: FOTO România în cifre: 2016, anul paradoxurilor şi al creşterilor
forţate de furia consumului
Antena3.ro: România, campioana Europei la necolectarea TVA
Ziare.com: De ce se misca Fiscul atat de greu: Trebuie sa verifice in 272 de baze
de date
Stiri.tvr.ro: Fructele şi legumele s-au scumpit în ianuarie. Mărfurile nealimentare
şi serviciile s-au ieftinit
Zf.ro: „La ANAF, o persoană fizică trebuie verificată în 3 baze de date“
Zf.ro: Concluziile conferinţei de taxe a PwC România: Mediul de afaceri trebuie
lăsat să-şi rezolve problemele fără a fi sancţionat. Legea prevenţiei poate spori
gradul de colectare la buget
Zf.ro: Sfârşitul unei istorii: inflaţia s-a întors pe plus, pentru prima dată din mai
2015. Când vor începe să crească şi dobânzile?
INVESTITII
Economica.net: CNAIR amână recepţia lotului 2 al autostrăzii Lugoj-Deva şi a
programat o nouă inspecţie
Capital.ro: Recepţia Lotului 2 al autostrăzii Lugoj-Deva, amânată
Adevarul.ro: Consiliul de Afaceri Americano-Roman vrea sa elaboreze un Plan
de Actiuni pentru dezvoltarea relatiilor bilaterate
Capital.ro: Cel mai mare proprietar din România mai bagă jumătate de miliard
de euro în malluri

Zf.ro: Carbochim Cluj, venituri de 30 mil. lei şi un profit de aproape un milion de
lei în 2016
Zf.ro: Americanii au venit, au cumpărat la Romcab Târgu-Mureş, au propulsat
acţiunea şi au plecat cu puţin înainte de cererea de insolvenţă
Zf.ro: Compania care deţine magazinele Optiblu, afaceri de 47 mil. lei în 2016
Zf.ro: Dumagas a bugetat investiţii de 3 mil. euro pentru reînnoirea flotei auto şi
are în plan să facă noi angajări dacă găseşte oameni
Zf.ro: Fondul imobiliar NEPI a ajuns la un portofoliu de 1 ,8 mld. euro în
România, în creştere cu 12%
Zf.ro: ANALIZĂ
Producătorii români de material rulant se zbat să prindă contracte în străinătate.
„Într-o ţară normală, statul susţine industria, la noi nu se întâmplă asta“
Zf.ro: Antonio Eram a mandatat BT Capital să-i găsească un investitor pentru
Netopia mobilPay
Zf.ro: STUDIUL CAPITALUL PRIVAT ROMÂNESC – EDIŢIA A DOUA, CU
SPRIJINUL PIAROM
O concluzie surprinzătoare: Capitalul privat românesc raportează un profit de
trei ori mai mare decât cel străin, la afaceri egale. Care sunt cele 10 concluzii ale
studiului despre afacerile firmelor româneşti vs. multinaţionale
Zf.ro: Florian Gheorghe, Activ Property Services: Barbu Văcărescu a ajuns la
saturaţie, investiţiile vor încetini acolo. „Sudul Capitalei va rămâne o zonă
populată din punct de vedere rezidenţial, dar nu văd să se dezvolte foarte mult pe
birouri.“
Bursa.ro: Afaceri în creştere, pentru "Teraplast"

Bursa.ro: MIŞCĂRI ALE ACŢIONARULUI MAJORITAR, ÎNAINTE DE
CEREREA INSOLVENŢEI
"Sadalbari" şi-a gajat participaţia la "Romcab" către un offshore din Cipru
Bursa.ro: Direct One încheie achiziţia Netcity
IT
Startupcafe.ro: Cum a reusit Internetul Tuturor Lucrurilor sa creeze o noua nisa
pentru startup-uri
Hotnews.ro: Contre intre ministrul Comunicatiilor si ANAF: Ministrul Augustin
Jianu respinge demersul ANAF de a obtine datele detinatorilor de domenii de
internet .ro
Zf.ro: Julius Meinl: Digitalul este locul perfect în care un brand îşi poate spune
povestea fără a fi constrâns de formatele advertisingului clasic
LEGISLATIE ECONOMICA
Agerpres.ro: Cele trei articole din Legea privind comercializarea produselor
alimentare supuse sancțiunii judiciare de Comisia Europeană vor fi modificate
(deputat)
Agerpres.ro: CSALB a rezolvat amiabil litigiile a 40 de consumatori; recordul
privind cel mai scurt timp - 9 zile
Adevarul.ro: Doar negocierile dintre Washington si Beijing pot preveni un Razboi
Rece lipsit de castigatori
Capital.ro: Deputat: 'Legea 51% produse autohtone' va fi modificată
SISTEM BANCAR
Capital.ro: Pericolul iminent al creditelor ieftine pentru locuinţe

Zf.ro: Soldul depozitelor bancare deţinute de străini în România a coborât în
2016 la 3,8 mld. euro, în scădere cu 1 mld. euro
Zf.ro: VIDEO ZF LIVE. Roxana Nica, KeysFin: Acum băncile suflă şi în iaurt şi
sunt interesate de a analiza datele despre firme mult mai în amănunt. În România
sunt multe surse de date bine puse la punct, dar este o problemă de comunicare
între entităţi
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Cearta juriştilor ar putea fi de bun augur
Zf.ro: Banca Transilvania, profit de 1,2 mld. lei în 2016. „Suntem deschişi şi la
alte achiziţii“. Banca din Cluj a ajuns pe locul 2 în topul celor mai mari bănci din
România depăşind BRD
Bursa.ro: Brokerii: "Rezultatele Băncii Transilvania, surpriză plăcută pentru
piaţă"
Bursa.ro: CLIENT ÎMPRUMUTAT ÎN CHF:
"Vreau să plătesc ratele la valoarea calculată de instanţă, dar banca nu mai
răspunde"
Bursa.ro: ALEXANDRU PĂUNESCU, CSALB:
"Băncile vor dori să se înţeleagă cu clienţii decât să preia mii de apartamente în
contul datoriei"
Economica.net: Banca Comercială Carpatica şi-a redus pierderile la 42 de
milioane de lei, în 2016, de la 75 de milioane de lei, în 2015
TELECOM
Zf.ro: UPC România a închis anul 2016 cu creşteri în linie pe cablu, net şi
telefonie. Numărul total de abonamente a urcat cu 7% la 2,27 milioane
TURISM

Jurnalul.ro: Călătoriile de business. Afacere de 350 de milioane de euro
Agerpres.ro: Ministrul palestinian al Turismului: Românii, în topul vizitatorilor
Palestinei ca număr și înnoptări
Capital.ro: Peste 50% dintre românii care și-au cumpărat city break-uri în
Europa pentru această primăvară au plătit cel mult 250 de euro

