Raport monitorizare presa 23 februarie 2017
CCIR
Paginadebanci.ro, preluată de Feedler.ro: Zamfir (PNL): Seminar pe
impreviziune după decizia CCR, mâine, începând cu ora 10
MIHAI DARABAN
Timponline.ro: ”Modelul Bistrița”. CCI vrea să se implice în susținerea
învățământului profesional
Adevarul.ro, preluată de Ziaruldeiasi.ro, Ziarelive.ro, Feedler.ro,
News.ournet.ro, Ultimele-stiri.eu: Şeful Camerei de Comerţ despre
acuzaţiile aduse multinaţionalelor de liderii PSD: „Au fost atacuri la
adresa capitalului străin şi nu ni le dorim“
Agerpres.ro, Bistritanews.ro: Comunicat de presă - Camera de Comerț
și Industrie Bistrița-Năsăud
Rasunetul.ro, preluată de Ziarelive.ro: Oportunitățile de dezvoltare a
mediului de afaceri discutate în cadrul întâlnirii inter-regionale a
Camerelor de Comerț și Industrie
Eoficial.ro: Daraban, poziție fermă împotriva atacurilor la adresa
multinaționalelor
Propolitica.ro:

MIHAI

DARABAN

(CCI):

Acuzele

la

adresa

multinaţionalelor, deplasate
Cugetliber.ro,
Ziarelive.ro:

preluată
Mihai

de

Daraban,

Ziare-pe-net.ro,
preşedintele

Ultimele-stiri.eu,

CCI:

"Trebuie

să

recunoaştem rolul societăţilor străine în România"
Periodicoelrumano.es: Președintele Camerei de Comerț a României
despre acuzele legate de implicarea multinaționalelor în proteste: Au
fost deplasate
Radiometafora.ro: Economia si politichia,,DIMBOVITEANA”
Ziare.com, preluată de Revistapreseionline.com, Discard.ro, Ultimelestiri.eu, Feedler.ro, Infoziare.ro, News.ournet.ro, Ziarelive.ro: Seful
Camerei

de

Comert

a

Romaniei,

despre

relatia

Fiscului

multinationalele: Pe organul de control roman, il termina efectiv

cu

Dcnews.ro,

preluată

Stirimuntenia.net,

de

Instiri.com,

Ultimele-stiri.eu,

Ziar.com,

Giurgiuonline.com:

Multinaționale

proteste

România. Mihai Daraban: În străinătate, imaginea României a avut de
suferit
Deprahova.ro: Provocare pentru Primăria Ploieşti după ce a distrus
sportul de performanţă de la CSM. Soluţia salvatoare vine de la MTS
CCIA ARGEȘ
Ziaruldinmuscel.ro: Constructorii încurajaţi să apeleze la arbitrajul
comercial
CCI BRAȘOV
Brasovtv.com: Specializare pentru agenții imobiliari
Brasovtv.com: Totul despre Codul Fiscal
Bizbrasov.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Curs de agent imobiliar la
CCI Brașov
CCINA CONSTANȚA
Telegrafonline.ro: Bugetarii, plătiți cu altă oca față de angajații din
privat?
CCI SUCEAVA
Svnews.ro: Viitorii miri vor găsi tot ce își doresc, în week-end, la
Târgul de Nunți Bucovina, din Iulius Mall
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: MADE EXPO de la Milano în febra ultimelor pregătiri,
așteaptă oameni de afaceri din Timiș
Debanat.ro, preluată de Ziarelive.ro, Stirionline24.ro: Firmele belgiene,
asteptate sa descopere Timisul
AMCHAM
Hotnews.ro: Hoyt Yee a avut un singur mesaj pentru Guvernul
Grindeanu repetat de zeci de ori in toate felurile posibile: Atentie la
statul de drept! De ce tema este considerata esentiala pentru
parteneriatul strategic cu Statele Unite
CCI ROMÂNO-BRITANICĂ

Bzi.ro: Forum international de afaceri derulat la Iasi
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Pe cât au crescut supermarketurile şi importurile, pe atât au
dispărut

vacile.

Fermier

cu

peste

1.000

de

vaci:

„Prezenţa

supermaketurilor nu ne-a ajutat pentru că retailerii îi obligă pe
procesatori să vândă la preţuri mici. Ei fixează preţul“.
Zf.ro: Ministerul Agriculturii începe plata subvenţiilor pentru fermieri
în sectorul vegetal: 25,5 milioane de euro sunt puşi la bătaie
Agerpres.ro:

Brazilia

suspendă

importurile

de cafea

în

urma

protestelor fermierilor
ENERGIE
Zf.ro: KPMG este noul administrator al Transenergo
Zf.ro: Acţiunile Petrom sar de 0,3 lei, cel mai bun preţ din 2015
încoace
Zf.ro: Companiile miniere revin pe profit
Economica.net: Primarul Aradului anunţă o investiţie de 17 milioane
de euro a OMV, care va construi în oraş un centru regional de
distribuţie
Capital.ro: Kremlinul cere companiilor energetice să-i furnizeze
informaţii de PR înainte de alegeri
Capital.ro: Ruşii au scumpit brusc cu 25% gazele pentru România.
Efecte în piaţă
Bursa.ro: Qatar: Acordul OPEC de reducere a producţiei a avut un
"impact remarcabil" asupra preţurilor
FISCALITATE
Capital.ro: Lege depusă de Liviu Dragnea: TVA zero pentru locuinţe,
servicii din agricultură şi firme mici
Startupcafe.ro: Cele 4 tinte ale ANAF in magazinele online
GUVERN
Economica.net: Grindeanu a trimis preşedintelui propunerile pentru
şefia ministerelor Justiţiei, Economiei, Mediului de Afaceri

Economica.net: Preşedintele Iohannis a semnat numirea celor patru
noi miniştri. Ceremonia de învestitură la ora 15
Agerpres.ro: Provocările majore ale mediului de afaceri românesc țin
de accesul dificil la finanțare și de un cadru fiscal impredictibil
(ministru)
Hotnews.ro: Guvernul pregateste implicarea masiva in companiile de
stat. Ministerul Economiei vrea sa schimbe legislatia guvernantei
corporative: mai putine informatii catre actionari, ministerele se vor
implica

mai

mult

in

selectia

administratorilor,

indicatorii

de

performanta vor fi schimbati, remuneratiile vor creste
Mediafax.ro: Sorin Grindeanu: În 2016 nu am absorbţie zero la fonduri
europene, ci 0,04%
IMM
Startupcafe.ro: Cei 44.000 Euro de la stat pentru mici afaceri: Cum va
arata antreprenorul care va lua banii din Programul Start-up Nation
Romania 2017
Startupcafe.ro: Fonduri europene 2017. Cei 40.000 Euro pentru
romanii care vor sa-si deschida mici afaceri: Statul nu a inceput nici
evaluarea proiectelor mari in Romania Start-up Plus si Diaspora Startup
INVESTIȚII
Zf.ro: Cine are bani pe bursă să deschidă şampania: Principalele
acţiuni au fost astăzi în creştere susţinută, după ce Banca
Transilvania a atins 10 miliarde de lei capitalizare, iar Petrom a revenit
pe profit
Zf.ro: Deşi a depăşit pragul de 10 miliarde lei în timpul zilei, Banca
Transilvania încheie ședinţa de tranzacţionare de astăzi la 9,97
miliarde lei capitalizare bursieră
Zf.ro: Transilvania Leasing şi Credit, instituţie financiară nebancară a
două SIF-uri, vrea să dea dividende cu randament de 3%

Zf.ro: Indicele BET sparge pragul de 8.000 de puncte, cel mai mare
nivel din ianuarie 2008 încoace
Zf.ro: Gastronom Buzău, controlată de SIF Transilvania, vrea să dea
dividende cu randament de 8%
Zf.ro: Vânzările Electrolux au crescut cu 22%, dar sunt încă la
jumătate faţă de maximul din anii de boom
Economica.net: Exportul cu turboreactoare şi turbopropulsoare a
crescut la 113,2 milioane euro, în 11 luni din 2016
Economica.net: Cumpărăm tot mai multe alimente procesate din
import şi exportăm vegetale. România nu a învăţat să vândă produse
cu valoare adăugată
Agerpres.ro: Globalworth a plătit 42,5 milioane de euro pentru un
centru de distribuție al Automobile Dacia
Capital.ro: Pieţele asiatice, la noi minime. Ultimele evoluţii
Bursa.ro:

Acţionarii

Romcab,

convocaţi

pentru

desemnarea

administratorului special
Bursa.ro: ABB a descoperit o fraudă de 100 milioane dolari la divizia
din Coreea de Sud
Bursa.ro: Fostul director al companiei Rolem prospectează piaţa
pentru investiţii în domeniul automotive
Bursa.ro: Parcul Industrial Prejmer şi-ar putea majora suprafaţa la 200
de hectare
Bursa.ro: Licitaţie de peste 856.000 de lei pentru proiectarea de
suprafeţe de mişcare la Aeroportul Ghimbav
Mediafax.ro: După 16 ani de muncă în străinătate, un bărbat din Alba a
deschis acasă o fabrică de chipsuri naturale
Mediafax.ro: Ce sumă fabuloasă câştigă un cuplu din România dintr-o
afacere aparent banală
IT

Zf.ro: Start-up-ul TransferWise a lansat serviciul de transfer de bani
prin aplicaţia de chat a Facebook, inclusiv pentru utilizatorii din
România
Economica.net: Afacerile furnizorului de servicii şi soluţii software
NTT Data România au crescut cu 48%
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Alarmă la Finanţe: încasările în ianuarie sunt cu 5% mai mici
decât în ianuarie 2016, pe când bugetul prevede plus 14% pentru tot
anul
Zf.ro: Conferinţă KPMG. Vin reguli contabile noi cu efect în cascadă
asupra instituţiilor financiare
Zf.ro: George Bădescu, directorul executiv al Asociaţiei Marilor Reţele
Comerciale: Modul în care a fost redactată „legea supermarketurilor“
produce confuzie. Nimeni nu contestă că produsele româneşti trebuie
să fie prezente în raft
Economica.net: O "restructurare" a datoriei Greciei va fi necesară şeful FMI
Agerpres.ro: PIAROM: Numărul de salariați cu studii generale a
crescut cu 8,5% în 2016; al celor cu studii superioare a scăzut cu
11,5%
Agerpres.ro: ANSVSA: România participă, joi, la un sondaj de opinie
privind siguranța alimentelor
Capital.ro: Gradul de ocupare a scăzut anul trecut în România cu 0,6%
Capital.ro: Credeați că ați scăpat de taxe auto? Ministerul Mediului
pregătește o surpriză
Hotnews.ro: Economia Romaniei se specializeaza in domenii care in
spatiul european sunt necompetitive, genereaza valoare adaugata
scazuta, iar forta de munca este ieftina si necalificata (studiu)
Hotnews.ro: Sorana Baciu, fost secretar de stat in Ministerul
Economiei,

despre

modificarea

legislatiei

privind

guvernarea

corporativa: Privarea de informatii a actionarului ar fi contrara oricarei
legislatii in vigoare
Hotnews.ro: Suedia este nemultumita ca cetatenii platesc mai multe
taxe decat ar trebui
Bursa.ro: DUPĂ CE ASF L-A RESPINS PE FERCALĂ ŞI L-A AVIZAT
ÎNAPOI, DUPĂ PATRU LUNI: Regulamentul ASF pentru evaluarea
conducătorilor, contestat în instanţă de brokeri
Mediafax.ro: Rezerva Federală a Statelor Unite ar putea creşte rata
dobânzii în curând
Mediafax.ro: Un român plăteşte pe lapte la fel de mult ca un neamţ sau
un francez, deşi câştigă de 5-6 ori mai puţin
Ziare.com:

Calculele

Guvernului

sunt

contrazise

de

Comisia

Europeana: Deficitul va trece bine de 3%, cresterea economica va fi
mai mica
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Diferenţă mică între salariul mediu din bănci şi cel pe economie.
Bancherii au câştigat de două ori mai mult decât salariul mediu pe
economie anul trecut, faţă de trei ori mai mult în anii de boom
Zf.ro: Ana Maria Mihăescu de la IFC are avizul BNR să intre în boardul
Raiffeisen Bank
Zf.ro: BRD vrea să renunţe la garanţia suplimentară solicitată la
creditele ipotecare cu avans de 15%
Economica.net: UniCredit va finaliza cu succes emisiunea de acţiuni
de 13 miliarde de euro - Reuters
Economica.net: Bogdan Viorel Mitu, care ar fi primit aproape 1,5
milioane de lei pentru încheierea unor contracte cu EximBank a fost
arestat
Economica.net: Începe Prima Casă 2017: primii bani vin în două
săptămâni
Agerpres.ro: Oprescu (ARB): Adoptarea serviciilor digitale de către
sistemul bancar va contribui la fiscalizarea economiei gri și negre

Agerpres.ro: Vasilescu (BNR): România a pierdut bătălia cu lucrul
bine făcut; dacă vrem dezvoltare, trebuie să repornim bătălia
Bursa.ro:

AVOCATUL

GHEORGHE

PIPEREA

ÎI

RĂSPUNDE

GUVERNATORULUI BNR "Dacă aş fi Isărescu, m-ar deranja să văd că
băncile nu ţin cont de părerea mea"
Bursa.ro: GHEORGHE PIPEREA: "Există 2 instanţe cu 100% decizii
favorabile clienţilor la notificările de dare în plată"
Bursa.ro: PAUL ANGHEL, ANPC: "Avem 49 de cazuri deschise în
instanţă împotriva băncilor"
Bursa.ro:

COMISIA

EUROPEANĂ

AVERTIZEAZĂ

DIN

NOU:

"Modificarea statutului ANPC este posibil să afecteze mandatul BNR"
Bursa.ro: FMI: Băncile din Portugalia trebuie să-şi cureţe bilanţurile
Bursa.ro: OPINII: Reglementează cineva epidemia de împrumuturi
rapide?
Bursa.ro: KASPERSKY LAB: Un sfert din atacurile financiare de tip
phishing - la bănci
Ziare.com: Surprize la Prima Casa: Avansul majorat e cea mai mare
dintre ele - Ce efecte vor avea modificarile
Ziare.com: BNR nu crede in bitcoin
TELECOM
Capital.ro: Orange a înregistrat afaceri de 986,8 milioane euro în 2016
TURISM
Economica.net: Tarom a lansat un nou anunţ pentru închirierea a
două avioane Airbus A320 sau Boeing 737
Bursa.ro: PENTRU 2018, Ryanair ţinteşte locul trei în topul liniilor
aeriene de la noi

