Raport monitorizare presa 22 februarie 2017
ROMEXPO
Agerpres.ro: ANAT: Nu știm ca FPTR să aibă experiență în organizarea de
târguri de turism de anvergura celor realizate cu Romexpo
TTR
Capital.ro: Târgul de Turism schimbă preferințele pentru vacanțe.
Reducerile au ajuns chiar și la 50%
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Stirimuntenia.net, Ziare-penet.ro, Feedler.ro, Ziare.com: Constructorii autohotoni sunt „flituiţi” de
politicieni şi bănci
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Platforma online care deschide
drumul spre afaceri cu Marea Britanie
CCINA COVASNA
Covasnamedia.ro: Tendinţele nunţilor în 2017, de la specialiştii prezenţi
la Ziua cea Mare
CCI DOLJ
Ziarullumina.ro: Târg de turism la Craiova
CCIA GALAȚI
Umblat.ro: Seminar Aspecte Juridice
CCI IAȘI

Ziaruldeiasi.ro,

preluată

de

Ultimele-stiri.eu,

Presaonline24.ro,

Stirionline24.ro, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, Feedler.ro: Camera de
Comerţ sare în ajutorul copiilor deştepţi, dar săraci de la sate
Ziaruldeiasi.ro,

preluată

de

Ultimele-stiri.eu,

Presaonline24.ro,

Stirionline24.ro, Ziare-pe-net.ro Ziarelive.ro, Feedler.ro: Seminar de
fiscalitate Deloitte, la Camera de Comerţ
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș și ANAF
au dezbătut cele mai noi reglementări fiscale
CCI BRITANICO-ROMÂNĂ
Agerpres.ro, preluată de Observator.tv, Stiripesurse.ro, Dcnews.ro,
Us24.ro, Diacaf.com, News.ournet.ro, Chillpill.ro: Brummell: Scopul
nostru este să dezvoltăm relații directe cu țările europene și în special cu
România
Romaniatv.net: Ambasadorul Brummell: După Brexit vrem să dezvoltăm
relaţii directe cu ţările europene şi în special cu România
News.ro, preluată de Economica.net, Chillpill.ro: Ambasadorul Marii
Britanii: Schimburile comerciale între România şi Regatul Unit au crescut
anul trecut cu peste 17 la sută
Romanialibera.ro: Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell: Scopul
nostru este să dezvoltăm relații directe, în special, cu România
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Ziare.com,

Constanta.press: Seminar la Constanţa Paul Brummell, ambasadorul
Marii Britanii - „Investiţii britanice se regăsesc în diverse domenii din
România“

ENERGIE
Zf.ro: Dragoş Balcu, Business Development Manager al Intrarom, despre
contoarele inteligente: „Putem să trimitem mesaj clientului că dacă va
folosi cu 5 minute mai târziu maşina de spălat, va primi un discount”
Zf.ro: Intercapital: Transgaz ar putea plăti dividende cu randament de
13% pentru profitul din 2016
Zf.ro: ZF Power Summit ’17. „Dacă nu există o schemă de sprijin,
investitorii nu pun banii. Rolul statului este fundamental în energie“
Economica.net: OMV Petrom investeşte 60 de milioane de euro pentru o
nouă unitate la Petrobrazi
Economica.net: Cu ce se vor încălzi românii în următori ani şi cu cât se
va scumpi căldura
Agerpres.ro: Chirițoiu despre investigația privind prețul carburanților:
Amenda maximă este 10% din cifra de afaceri
GUVERN
Zf.ro: Propunerea coaliţiei de guvernare pentru ministerul Justiţiei: un
fost judecător CCR, Tudorel Toader
Economica.net: Ministrul Economiei propune crearea unui cluster
românesc în domeniul dezafectării centralelor nucleare
Economica.net:

Ministerul

Finanţelor

propune

eliminarea

unor

documente necesare autorităţilor locale la contractarea de împrumuturi proiect
Capital.ro: Proiectul autostrăzii Sibiu – Pitești nu apare în bugetul
Ministerului Transporturilor

Hotnews.ro: Crearea superministerului lui Sevil Shhaideh inseamna
revizuirea intregului cadru procedural pentru fondurile europene
INVESTIȚII
Zf.ro: Indicele BET mai are puţin şi sparge 8.000 de puncte. Catalizatori:
companiile din energie şi o bancă
Zf.ro: INTERVIU Anca Danilescu, ZRP, despre piaţa de fuziuni şi achiziţii:
În 2017 aş paria pe auto, FMCG şi financiar-bancar
Zf.ro: Fondul de investiţii CVC, care a fost interesat şi de reţeaua Profi
din România, a cumpărat reţeaua de supermarketuri poloneză Žabka
Zf.ro: Antreprenori locali. Un antreprenor din Brăila face 6 mil. lei cu
Happy Fursec
Zf.ro: Doi tineri fac afaceri de 10 milioane de lei din gogoşi
Zf.ro: Producătorul de confecţii Secuiana: Aşteptăm o stabilizare a
vânzărilor la intern şi o uşoară creştere a exportului
Zf.ro: Vinurile produse de Cramele Recaş ajung în 23 de ţări. „Am
exportat 6 milioane de sticle anul trecut“
Zf.ro: Antreprenori locali. O familie din Ialomiţa exportă miere din Franţa
până în China
Zf.ro: Dan Muntean se desparte după 30 de ani de Halewood şi îşi
lansează propria casă de vinuri
Zf.ro: Carrefour deschide pe 1 martie primul magazin Billa remodelat
Zf.ro: Sectorul cinci este cel mai ieftin pentru dezvoltatorii din retail.
Zona de nord, cea mai scumpă

Zf.ro: Colliers l-a consiliat pe omul de afaceri Simon Roth în vânzarea
depozitului Dacia de la Oarja, în apropiere de Piteşti
Zf.ro: Tranzacţie de 42,5 mil. euro pe piaţa spaţiilor industriale:
Papalekas a cumpărat depozitul Dacia de la Oarja, în zona autostrăzii
Bucureşti-Piteşti, de la omul de afaceri Simon Roth
Economica.net: Cartierul cu panouri solare din Bucureşti, cumpărat în
proporţie de 70% prin Prima Casă
Economica.net: Se întâmplă în România: O autostrada nu poate fi
construită de doi ani pentru că e prea aproape de o conductă de gaze
Agerpres.ro: Anghel: Situația macroeconomică a României și rezultatele
financiare din 2016 ale companiilor au crescut indicele BET
Agerpres.ro: Două proiecte de investiții în județele Ilfov și Maramureș din
fonduri UE vor putea fi terminate până în 2020
Agerpres.ro: România a exportat, în primele 10 luni din 2016,
încălțăminte în sumă de 1,11 miliarde lei
Agerpres.ro: Daimler va produce automobile Mercedes Benz în Rusia
începând din 2019
Agerpres.ro: Indicele principal al bursei a înregistrat cel mai mare nivel
de după criză; indicele BET-TR, la maxim istoric
Capital.ro: De ce nu atragem fonduri europene? România, tot cu lecția
neînvățată
Capital.ro: ThyssenKrupp iese de pe piaţa braziliană, după o tranzacţie
de 1,26 miliarde de euro
Capital.ro: Petrolul, la maximul ultimelor 19 luni. Ultimele evoluţii

Bursa.ro: LA SOLICITAREA ZIARULUI BURSA DESPRE VERIFICAREA
STOCURILOR, SGS invocă obligaţii de confidenţialitate din contractul cu
"Romcab"
Bursa.ro: CONFERINŢA CODUL INSOLVENŢEI/SIMONA MILOŞ, INPPI: "În
Europa nu există cultura salvării afacerilor"
Bursa.ro: CONFERINŢA CODUL INSOLVENŢEI / NICOLETA MUNTEANU,
EURO INSOL: "Reuşita designului de administrare de la Hidroelectrica a
devenit un model aspiraţional"
Bursa.ro: CONFERINŢA CODUL INSOLVENŢEI / RĂZVAN HORAŢIU
RADU, MAE: "Estimez că directiva privind armonizarea legislaţiei pe
insolvenţă va fi adoptată într-un an - un an şi jumătate"
Bursa.ro: CONFERINŢA CODUL INSOLVENŢEI / MIRELA IOVU, CEC
BANK: "Insolvenţa - o sită prin care se cern afacerile viabile de cele
neviabile"
Bursa.ro: CONFERINŢA CODUL INSOLVENŢEI / RALUCA NĂSTASE,
CASA DE AVOCATURĂ BIRIŞ GORAN: "Ar fi ideal să avem o procedură
pre-insolvenţă mult mai eficientă"
Bursa.ro: CONFERINŢA CODUL INSOLVENŢEI/AVOCATUL GHEORGHE
PIPEREA: "Când vorbim de insolvenţa IMM, nu vorbim de a doua şansă"
Bursa.ro: CONFERINŢA CODUL INSOLVENŢEI/ADRIAN VASCU, VERIDIO:
"Expertiza notarială este o sursă «otrăvită» pentru evaluarea unui bun"
Bursa.ro: CONFERINŢA CODUL INSOLVENŢEIStan Tîrnoveanu, UNPIR:
"Măsurile de restructurare înaintea insolvenţei pot salva locuri de
muncă"

Bursa.ro:

CONFERINŢA

CODUL

INSOLVENŢEI/DANIEL

MANAŢE,

ANEVAR: "Premisa continuării activităţii este alternativa de dorit"
Bursa.ro:

CONFERINŢA

CODUL

INSOLVENŢEI/OVIDIU

AGLICERU,

HIDROELECTRICA: "Salariaţii nu sunt pregătiţi pentru insolvenţă"
Bursa.ro: CE OLTENIA: "Am câştigat în ianuarie, dar nu suficient cât să
ne asigurăm că nu vom avea pierderi în trimestrul doi"
IT
Zf.ro: Operatorul britanic EE va folosi şi drone şi baloane cu heliu pentru
acoperirea 4G în mediul rural
Zf.ro: Valentin Stănescu a preluat oficial poziţia de şef al Dell EMC
România
Zf.ro: Directorii din sectorul tech susţin introducerea unui venit
universal, dar Parlamentul European respinge ideea
Hotnews.ro: Aproape jumatate dintre romani se tem ca cineva le poate
controla gadgeturile inteligente fara voia lor, arata un studiu Bitdefender
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Conducerea Dacia, din nou în luptă cu sindicatul. Angajaţii solicită
o creştere salarială de 450 lei brut(100 euro), în timp ce compania
acceptă o mărire de 120 lei
Economica.net: Lista ţărilor care pun pe eticheta alimentelor ţara de
origine. România este datoare cu un răspuns faţă de UE
Capital.ro: Brexit: Reprezentanţii Londrei se angajează în dialoguri
bilaterale

Capital.ro: Retailul ALIMENTAR: Au românii de unde alege produse
locale? Doar 38% dintre roșiile aflate în supermarketuri sunt românești
Startupcafe.ro: Amenzi de pana la 25.000 RON pentru cei care produc
sau vand "miere" din inlocuitori (proiect)
Hotnews.ro: Simion Hancescu (FSLI): Salariile personalului nedidactic
vor creste cu circa 20%. Guvernul va da joi o Ordonanta in acest sens
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Efectele diminuării garanţiei statului pentru Prima Casă: băncile
majorează avansul minim
Zf.ro: Gheorghe Marinel, BRD: Am primit 300 de notificări pe Legea dării
în plată, dar banca nu a preluat în final nicio locuinţă
Zf.ro: Banca Transilvania vrea să-şi răscumpere 10 milioane de acţiuni
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Istoria este de partea popoarelor educate
Zf.ro: Bancherii de investiţii de la HSBC au lansat proiectul „Florance“ de
găsire a unui cumpărător pentru Bancpost
Zf.ro: Creşterea creditelor, mult mai lentă decât a depozitelor. Raportul
credite/depozite a coborât în 2016 la un minim de 79,3%
Zf.ro: Cum evoluează cursul de schimb miercuri dimineaţă. Dolarul trece
pe creştere şi ajunge aproape de 4,3 lei
Capital.ro: Bloomberg: Economistul-şef al Băncii Transilvania se
aşteaptă ca BCE să majoreze dobânzile la începutul lui 2018
TELECOM

Zf.ro: Salariul mediu din telecom a urcat la 3.400 de lei net în 2016, dar
este cu 38% sub cel din IT
TURISM
Capital.ro: Air France KLM: Jumătate dintre pasagerii români călătoresc
spre destinații intercontinentale

