Raport monitorizare presa 17 februarie 2017
CCIR
Psnews.ro: Târgul de Turism, sub auspiciile dublării afacerilor turistice ale
României
Capital.ro: Dobre: Delta Dunării, primul atu al României pentru atragerea
turiștilor străini
Adevarul.ro: Marius Dobre: Vrem sa dublam ponderea turismului in PIB in
urmatorii 2-3 ani
Jurnalul.ro: Industria turismului se va dubla în maximum trei ani
AGRICULTURA
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii: Subvențiile din bugetul național vor începe
anul acesta din 28 februarie
Agerpres.ro: Daea: Voi susține Legea privind comercializarea produselor agricole
până în pragul interesului fermierului român
Hotnews.ro: Ministrul Agriculturii: Nu am facut normele de aplicare a legii
alimentelor romanesti din supermarketuri, pentru ca erau observatii de la CE
Agerpres.ro: România nu trebuie să obțină avizul CE pe programul de sprijin
pentru tomate; nu există niciun risc pentru țară (ministru)
Zf.ro: Preşedintele Comisiei pentru agricultură din Cameră: „Până la urmă tot o
să vedem 51% produse locale pe raftul supermarketurilor“
ENERGIE
Agerpres.ro: ANRE a retras licențele de furnizare a energiei ale societăților
Arelco Energy și Arelco Power

Evz.ro: Preşedintele ANRE, contrazis. Carlyle NU va începe anul viitor producţia
de gaze în Marea Neagră
Economica.net: Pariul Petrom pentru următorii patru ani: Să găsească rezerve
noi de petrol şi gaze egale cu cât scoate din pământ
Adevarul.ro: Romania ar putea deveni independenta energetic pana la finalul
deceniului
Zf.ro: Decizie strategică: Petrom se uită după achiziţii regionale şi revine la
investiţii de 1 mld. € după trecerea pe profit
Zf.ro: Romgaz Mediaş a raportat pentru 2016 afaceri de 3,4 mld. lei cu un profit
net de 1 mld. lei
FISCALITATE
Capital.ro: Creșterea economică reduce numărul de insolvențe
Hotnews.ro: Scandalul Fisc - proprietari de site-uri se extinde: Protectia Datelor
anunta o investigatie din oficiu asupra intentiei ANAF de a colecta datele
proprietarilor de domenii de internet .ro
Startupcafe.ro: Calendar Taxe 2017: Depunerea formularelor si platile
Antena3.ro: Preşedintele executiv al PSD: Pregătim o nouă formulă de plată a
impozitului
Digi24.ro: ANALIZĂ. Ecuaţia unei noi cheltuieli: 1.450 de lei x 1,2 milioane de
persoane
Zf.ro: Lista giganţilor bancari care vând obligaţiunile externe ale României
Mediafax.ro: EXCLUSIV Fost ministru de Finanţe: România riscă să piardă
fondurile UE, iar deficitul sare de 4%

Capital.ro: Lucia Morariu, la Capital TV: Bugetul primeşte excesiv de multe taxe
şi impozite pentru ceea ce ne întoarce ca servicii
Capital.ro: Lucia Morariu: Veniturile la buget vor fi mai mari cu impozitul
specific
Agerpres.ro: UNTRR lansează prima platformă online de plată pentru podul de
la Fetești-Cernavodă
INVESTITII
Zf.ro: Proprietarul francizei Falke, unul dintre cele mai cunoscute branduri de
ciorapi: „Românii nu investesc în ceea ce nu se vede şi sunt conservatori în ceea
ce priveşte culoarea şosetelor sau a ciorapilor, preferând negrul şi maroul“
Zf.ro: Analiză Business Construct. Constructorii apelează tot mai des la
prefabricate, în lipsa muncitorilor
Capital.ro: Achizițiile, principala mișcare din industria medicală privată
Digi24.ro: Metroul spre Otopeni, magnet pentru investitorii imobiliari
Tranzacţiile cu terenuri în oraşele mari ar putea creşte, deoarece multe tranzacţii
au fost amânate pentru 2017.
Bursa.ro: DEZASTRU LA FOC ACCELERAT
"Romcab" a pierdut 217 milioane de lei, în ultimele trei luni din 2016
Bursa.ro: ANTREPRENORII ROMÂNI IES LA RAMPĂ:
"Capitalul privat autohton este sufocat"
Ziare.com: Cele doua pierderi majore ale Romaniei dupa intrarea in UE

Economica.net: Autostrada amânată la nesfârşit: de ce nu se deschide circulaţia
pe 15 kilometri din Lugoj-Deva şi care este noul termen de inaugurare
Economica.net: De la patru oameni într-o garsonieră la 300 de angajaţi, în patru
ani. Interviu cu Tudor Postolache de la Amber Studio
Zf.ro: NEPI: Avem bani, vrem să extindem Promenada Mall, dar nu primim
avize
Zf.ro: Constantin Savu, Uzinsider, membru al PIAROM, la lansarea studiului
„Capitalul privat românesc“, ediţia a II-a: „Înalţi oficiali ai statului român sunt
uimiţi că mai există firme româneşti producătoare de maşini şi echipamente
industriale“
Zf.ro: ArcelorMittal Galaţi: Chiar şi cu două milioane de tone de oţel pe an
suntem prea mari pentru România
Zf.ro: Tranzacţiile din retail nu se opresc după vânzarea Profi: toată lumea se
întreabă ce vor face Cora şi Mega Image
Zf.ro: Constantin Savu, Uzinsider: „Oficialii români sunt uimiţi că mai există
industrie românească“
Zf.ro: Vânzările Coca-Cola HBC România, la un nou nivel record după un avans
al volumelor de 9% în 2016
Zf.ro: Turism Felix, venituri totale de 63 mil. lei şi un profit net de 5,5 mil. lei în
2016
Zf.ro: Boromir Buzău îşi înjumătăţeşte profitul la 2,6 mil. lei în 2016, la afaceri de
66 mil. lei
Zf.ro: Vrancart Adjud, profit de 20 mil. lei la afaceri de 227 milioane de lei în
2016

Zf.ro: Un producător de mobilă din Satu Mare, care externalizează majoritatea
operaţiunilor de producţie, mizează pe afaceri de 2 milioane de euro
Zf.ro: FAN Courier şi-a bugetat investiţii de 15 mil. euro în acest an într-o nouă
hală de sortare, în flota auto şi în personal
Zf.ro: Businessul românesc, plin de cadavre: Doar două din zece companii active
în prezent sunt înfiinţate înainte de 2000
Zf.ro: Primăria Capitalei vrea să inaugureze pasajul de la Piaţa Sudului peste
două luni, iar până în august să termine podul peste Dâmboviţa. „Zona de sud a
Capitalei va fi cea mai bine dezvoltată din punctul de vedere al infrastructurii
rutiere după terminarea lucrărilor.“
Capital.ro: Lidl anunță două noi magazine și încă 40 de locuri de muncă
Adevarul.ro: OTP Bank: Primele opt judete ale Romaniei dau peste jumatate din
cresterea economica
Zf.ro: Producătorul de aplicaţii online Zitec atrage o infuzie de capital de peste
1,7 mil euro de la eMag
Capital.ro: CNAIR va executa plombări provizorii ale gropilor pe 85 de drumuri
naţionale
Hotnews.ro: Diosi, OTP Bank: In ultimul trimestru al anului, ne-am putea
astepta la masuri drastice luate de Stat- fie va amana la plata unele facturi, fie va
opri investitiile
Zf.ro: Numărul companiilor care vor acorda tichete sau carduri cadou
angajatelor de 8 Martie va creşte în acest an cu 20%
IT

Zf.ro: Piaţa locală de electro-IT are cea mai mare creştere din Europa, dar este
codaşă încă la consumul per capita. Fiecare român a cheltuit în medie 127 de euro
în 2016 pentru achiziţia de frigidere, telefoane mobile sau aparate foto
Zf.ro: J'Info Tours: 40% din bugetul total de comunicare este alocat comunicării
în social media
LEGISLATIE ECONOMICA
Bursa.ro: FEDERAŢIA SINDICATELOR PORTUARE:
"Fondul Proprietatea reprezintă o vulnerabilitate la adresa interesului economic
al Portului Constanţa"
Economica.net: ASF: Autoritatea Europeană de Asigurări adoptă un nou cadru
pentru supravegherea companiilo de asigurare ce se va aplica de la 1 mai
Digi24.ro: Un off-shore cipriot a fost selectat să realizeze o parte din autostrada
Comarnic Brașov
Zf.ro: Câţi salariaţi numără, de fapt, aparatul de stat: 1,35 milioane de persoane,
adică 30% din total
Zf.ro: Acţiunile Romcab, suspendate de la tranzacţionare, după ce ASF cere
explicaţii pentru deteriorarea rezultatelor financiare în T4
Agerpres.ro: UPDATE România a exportat mașini și echipamente de transport
de 22,48 miliarde euro, în primele 10 luni din 2016
Ziare.com: Fiscul si ITM-ul nu te vor mai amenda fara sa te avertizeze mai intai.
Cum va functiona legea preventiei
SISTEM BANCAR
Capital.ro: Darea în plată devine aproape imposibilă

Zf.ro: Iulia Corlănescu, BCR: Soldul creditelor brute va avea o creştere mai
accentuată în 2017 faţă de anul trecut
Zf.ro: Vânzările de credite neperformante în Europa, aşteptate să se dubleze. În
România, băncile vor cădea NPL spre 5%
Zf.ro: Banca Carpatica a înregistrat pierderi peste aşteptări anul trecut, dar mai
mici cu 44% faţă de 2015, până la 42 de milioane de lei
Adevarul.ro: Lista scurta a candidatilor pentru CA al CEC Bank: Negritoiu, Isar,
Ghetea si Madalina Manea
Agerpres.ro: BNR: Băncile anticipează o înăsprire a standardelor pentru
creditele de consum și menținerea neschimbată a acestora pentru ipotecare în T1
2017
TURISM
Zf.ro: Lecţia grecească pentru turismul din România. Grecia aşteaptă cu peste
20% mai mulţi turişti români în acest an. „Vrem să atragem turişti tot anul“
Zf.ro: Omniasig: Suma asigurată este de 50.000 de dolari în cazul agenţiei de
turism Funtrip intrată în insolvenţă
Capital.ro: Unde pot merge bugetarii cu 1.450 lei, valoarea unui voucher de
vacanță
Zf.ro: Cum să vă feriţi de ofertele înselătoare ale agenţiilor de turism

