Raport monitorizare presa 29 martie 2017
CCIA ARAD
Allevents.in: Fonduri nerambursabile - programul Start-up Romania
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro: Cultura argeşeană încotro? – Bani ar fi, idei la fel,
strategie ne mai trebuie!
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistritanews.ro: "Traditional romanesc in Europa multiculturala", la o
noua editie in Bistrita
CCI CLUJ
Cluj-am.ro: 30 martie – 2 aprilie-AGRA EXPO TRANSILVANIA, targ pentru
agricultura si industrie alimentara
CCI COVASNA
Covasnamedia.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro: O „armată” de
specialişti, la a treia ediţie a Întâlnirii Contabililor
CCI HUNEDOARA
Ziarulexclusiv.ro: ”Start-up Nation – Romania” în sesiune de informare la
Deva
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: PREVENT
CCIA TIMIȘ

Timisplus.ro: 26-28 mai, Expoziţia Banat Agralim
Telenova.ro, preluată de Timis24.ro: SECURITATEA LA INCENDII,
DEZBATUTA LA TIMISOARA
Casa-gradina.ro: Surpriza VINVEST în 2017: se degustă șampanii
originare din regiunea Champagne, Franța
Banatulazi.ro: Noutăți arzătoare lămurite de pompieri
CCIA VASLUI
Vremeanoua.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziare.com: Tinerii vasluieni
se vor întoarce acasã, pentru a-si deschide afaceri, spune presedintele
CCIA Vaslui
CCI ROMÂNIA-CHINA
Crainou.ro: În dialog cu parteneri importanţi, care doresc să investească
la Fălticeni
AGRICULTURĂ
Zf.ro: O microfermă din comuna Joiţa trimite legume şi fructe bio prin
curier la clienţi din toată ţara. „ La farmacie, clientul nu se uită când dă
50 de lei pe medicamente, dar când cumpără legume ecologice de 50 de
lei se uită de zece ori.”
Zf.ro: Producătorul de seminţe Agrosel din judeţul Cluj are un buget de
investiţii de 1,5 mil. euro
ENERGIE
Zf.ro: Grupul norvegian TergoPower vrea să investească în centrale
electrice pe paie în Polonia

Economica.net: Carburanţii se ieftinesc din nou. Motorina ajunge să
coste sub un euro pe litru chiar şi în Bucureşti
Economica.net: Premierul Grindeanu a discutat cu directorul Enel
România despre securitatea energetică a României
GUVERN
Economica.net: Ministrul Justiţiei va prezenta concluziile evaluării DNA
şi a Ministerului Public
Agerpres.ro: Grindeanu: Sunt încrezător că parteneriatul dintre SUA și
România va cunoaște o dezvoltare semnificativă din punct de vedere
economic
Agerpres.ro: Companiile americane au oferit premierului o foaie de
parcurs privind statul de drept
Capital.ro: Ministerul Transporturilor și-a propus să atragă 1,4 MILIARDE
DE EURO de la UE pentru infrastructură
Capital.ro: Magdalena Grigore (MT), la Conferința Capital: Anul trecut
absorbția a fost ZERO. În 2017, vrem să atragem 1 miliard euro
Capital.ro: Secretarul de Stat de la Transporturi anunţă schimbarea
legilor pentru autostrăzi: "Este anormal ca o licitație să dureze 2-3 ani"
IMM
Startupcafe.ro: Patroni IMM: Guvernul întârzie adoptarea unor măsuri
promise antreprenorilor. Ce vor patronii cu afaceri mici si mijlocii
INVESTIȚII
Zf.ro: A construit un „imperiu“ de birouri şi malluri din împrumuturi.
Iulian Dascălu, şeful Iulius Group: Finanţarea proiectelor noastre se face

prin credite bancare. Până acum am investit aproximativ 620 mil. euro în
proiecte mixte
Zf.ro: Cel.ro, al doilea magazin online de pe piaţă, ţinteşte venituri de un
milion de euro din vânzarea de poliţe RCA. Compania estimează o
creştere a vânzărilor de 30%, care ar duce afacerile aproape de 70 mil.
euro
Zf.ro: Soarta celui mai mare combinat chimic din România după
privatizare. Unii investitori se aşteaptă ca Oltchim să nu mai valoreze
nimic după ce va fi vândut pe bucăţi. Termenul pentru depunerea
ofertelor angajante a fost prelungit cu trei luni
Zf.ro: Producătorul de aluminiu Alro Slatina trece pe profit în 2016 după
patru ani de pierderi. „Vom investi mai mult în producţie şi eficientizare
energetică“. Afacerile au fost de 31 mld. lei
Zf.ro: Mişcarea surprinzătoare a unui retailer din top 3: Grupul francez
Carrefour îşi face propria cooperativă agricolă în România
Zf.ro: Importurile de alimente au câştigat un miliard de euro în patru ani.
Deficitul în comerţul cu alimente a ajuns la 2,5 mld. euro
Zf.ro: Magazinul Cocor din Bucureşti şi-a bugetat pentru 2017 un profit
de 1 mil. lei, la jumătate faţă de 2016
Zf.ro: Producătorul cafelei Doncafé, vânzări mai mari cu 1,4% în 2016:
Din cauza preţurilor în scădere, creşterea vânzărilor a fost mai mică faţă
de anii precedenţi
Zf.ro: Producătorul de lactate Simultan din Timiş investeşte 6 mil. euro în
fabrică şi depozit

Zf.ro: Randament mediu de 6,9% pentru 2017 pentru companiile din
indicele bursier BET, faţă de 7,6% anul trecut
Zf.ro: Concluziile ZF HR Trends 2017, „Viitorul muncii în era tehnologiei“.
Noua generaţie vede tehnologia ca soluţia principală a dezvoltării.
„Lumea tradiţională începe să intre într-un conflict puternic cu lumea
nouă." "Reţelele de robotică vor afecta foarte multe joburi, tehnologia va
înlocui foarte multe slujbe, dar, exact cum a făcut-o şi în trecut, va
deschide oportunităţi pentru joburi complet noi."
Zf.ro: Anda Rojanschi, Partener M&A Partner, D&B David şi Baias:
Valoarea medie per tranzacţie a fost anul trecut de 26 milioane euro
Zf.ro: Radu Enescu, Business Development Manager, CRH România:
Luna martie ne dă motive de optimism pe piaţa construcţiilor
Zf.ro: Dragoş Atanasiu, Senior Manager, Servicii de Consultanţă în
Tranzacţii, PwC România Investitorii se aşteaptă la o reactivare a pieţei
de construcţii
Economica.net: Pericolele programului Start-Up Nation: Ar putea lua bani
cei care vor să fraudeze statul sau cei care nu ştiu să facă nimic
Economica.net: Acţionarii Bursei de la Bucureşti ar putea primi un
dividend brut de 0,92 lei/acţiune
Economica.net:

Centura

Bucureştiului:

un

pas

important

pentru

modernizarea sectorului DN2-A2
Economica.net: Proiectele privind înfiinţarea celor zece societăţi pe
acţiuni ale Primăriei Capitalei, pe ordinea de zi a CGMB

Economica.net: Compania de Drumuri are în continuare angajaţi în
Serviciul de Concesiuni, deşi în România nu se construieşte nimic în
concesiune
Capital.ro: CNAIR poate semna contractul pentru Pasajul de la Domnești
Capital.ro: UE, pe punctul de a bloca fuziunea dintre Deutsche Boerse şi
LSE
Capital.ro: Drumurile și autostrăzile au înghițit 10 miliarde de euro
Capital.ro: Șeful CNAIR la conferința Capital: Dăm în folosință 90 de km
de autostradă în acest an
Capital.ro: Marius Chiper (CFR), la Conferinţa CAPITAL: CFR vrea să îşi
facă divizie de proiectare
Capital.ro: Michelin investeşte încă 60 mil. euro la Zalău
Bursa.ro: CONFERINŢA: VIITORUL BURSIER AL SIF-URILOR ŞI FP /
ÎNAINTEA ALEGERILOR DE LA SIF-URI. Mircea Ursache, ASF: "Vom
concerta toate legăturile dintre acţionari"
Bursa.ro: CONFERINŢA: VIITORUL BURSIER AL SIF-URILOR ŞI FP /
PENTRU

IMPULSIONAREA LISTĂRILOR

PRIVATE,

Bogdan

Drăgoi

propune lansarea "Programului Prima Listare"
Bursa.ro: PENTRU CĂ FIRMA AMERICANĂ BELL HELICOPTERS O
CURTEAZĂ, Francezii de la Airbus vor de la IAR Ghimbav contract de
exclusivitate
Bursa.ro: CONFERINŢA: VIITORUL BURSIER AL SIF-URILOR ŞI FP:
Gheorghe Piperea reclamă în instanţă că valoarea nominală iniţială a
acţiunilor FP ar fi artificială

Bursa.ro: CONFERINŢA: VIITORUL BURSIER AL SIF-URILOR ŞI FP: Iulian
Stan: "SIF Transilvania îşi propune o politică de dividend echilibrată şi
răscumpărări de acţiuni"
Bursa.ro: CONFERINŢA: VIITORUL BURSIER AL SIF-URILOR ŞI FP:
Ovidiu Demetrescu, ARBA: "SIF-urile au datoria să fie un motor de
creştere economică, nu unul de lichidare de deţineri"
Bursa.ro: NIPMMR: "Ministerul pentru Mediul de Afaceri nu a iniţiat
niciun act normativ pentru sprijinirea mediului de afaceri"
Startupcafe.ro: Ambasadorul american, despre antreprenori: Voința de a
eșua pentru ca apoi să te ridici și să încerci iarăși
Mediafax.ro: Cum vor fi afectate de Brexit companiile britanice din
principalele domenii de activitate
Mediafax.ro: Iosif Szentes, directorul general CFR Călători: Capacităţile
noastre sunt insuficiente de când studenţii au gratuităţi
Ziare.com: Frana totala la investitii in domeniul auto, in asteptarea
automobilelor electrice
IT
Zf.ro: Sergiu Biriş este cel mai mare dintre cei 37 de acţionari ai fondului
de investiţii Risky Business din Cluj care vrea să finanţeze 10-15 startup-uri româneşti din IT
Zf.ro: Huawei România: Am vândut peste 500.000 de smartphone-uri în
2016, iar cota de piaţă s-a dublat. Pentru 2017, ţinta este de a atinge o
cotă de 20%
Ziare.com: TeCOMM: Romanilor nu le este frica sa plateasca cu cardul
online catre companiile in care au incredere si care le impun acest lucru

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Adevărul din februarie: bugetul e cu minus în faţă. Care
a fost preţul plătit pentru echilibru
Economica.net: Încep procedurile pentru Brexit
Economica.net: Comisia de mediu: Amenzi majorate de 10 ori pentru
exploatarea şi comercializarea lemnului obţinut fraudulos
Bursa.ro: UK, OUT OF EU. Prinţul Charles vine în România, în ziua
declanşării Brexitului
Hotnews.ro: Topul asiguratorilor cei mai reclamati la ASF in 2016: City
Insurance a atras peste 3.300 de reclamatii, in crestere cu peste 70%, iar
Asirom VIG a avut 1.813 reclamatii, in crestere cu 87,6%
Mediafax.ro: Legea prevenţiei va intra de săptămâna viitoare în dezbatere
publică
Mediafax.ro: Salariul minim ajunge la 44% din venitul mediu. Raportul
ideal este de 50%. Polonia, Ungaria sau Slovenia stau mai bine decât
România
Zf.ro: COMENTARIU: Iulian Anghel, ZF: Ministrul finanţelor susţine că
„prorocii dezastrului bugetar“ s-au înşelat. „Prorocii“ insistă că riscul
derapajelor e imens
Ziare.com: Avertismentele analistilor: Pragul critic de depreciere a leului
ar putea fi depasit inainte de prima rectificare
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Raportul UniCredit privind execuţia bugetară la două luni:
economiile vin din tăierea finanţării unor proiecte nerambursabile. Semn
de alarmă: scăderea colectării pe TVA
Zf.ro: Încă nu se vede la orizont sfârşitul crizei greceşti: Statul este forţat
să-şi vândă activele, iar grecii îşi scot banii din bănci
Zf.ro: Un membru al BCE anunţă: Noi fuziuni bancare ar putea avea loc în
sectorul german
Zf.ro: Sergiu Oprescu, şeful bancherilor: Există întotdeauna un risc de
variaţie a ratei dobânzii. Ar trebui să fim conştienţi de el şi să-l evaluăm
corect
Zf.ro: Banca Transilvania şi-a bugetat dublarea investiţiilor în 2017, dar
un profit în scădere cu 30%
Economica.net: BCE îl înlocuieşte pe preşedintele biroului de la
Bruxelles acuzat de favoritism
Economica.net: Lira sterlină s-a depreciat după ce Theresa May a semnat
scrisoarea care declanşează Brexitul
Economica.net: Băncile angajează debutanţi pe salarii de la 1.450 lei net
lunar. Cel mai bine plătiţi câştigă şi 4.800 lei pe lună
Capital.ro: Selecţia pentru noua conducere a CEC Bank se finalizează în
circa o lună
Bursa.ro: RADU GRAŢIAN GHEŢEA: "Dăm credite noi, dar nu acumulăm"
Bursa.ro: DRAGOŞ BOGDAN, STOICA ŞI ASOCIAŢII: "Aproape 3.600 de
litigii pe Legea dării în plată"

Bursa.ro: SERGIU OPRESCU, ARB: "Trebuie să ieşim din starea
declarativă şi să intrăm în starea de acţiune"
Ziare.com: Cresterea euro, sub lupa specialistilor: Cum afecteaza ratele,
pretul locuintelor si costul calatoriilor

