Raport monitorizare presa
24 aprilie 2017

CCIR
Mytex.ro,

Stiribv.ro,

preluată

de

Stirilocale24.ro,

Stirionline24.ro:

Preşedintele Klaus Iohannis va participa săptămâna viitoare la o
dezbatere cu reprezentanţii mediului de afaceri
9am.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Diacaf.com: Klaus Iohannis participa
marti la dezbaterea "Presedintele Romaniei in dialog cu mediul de
afaceri"
Estv.ro: Iohannis își reia activitatea de marți
Amosnews.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Seminar Economic 'Mexic - Un
nou orizont pentru companiile românești'
Nineoclock.ro: President Iohannis attending on Tuesday debate with
business milieu representatives
CCINA CONSTANTA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, I-stiri.ro:
Ajutorul CCINA pentru cei ce au nevoie de finanţare în afaceri
CCI IASI
24-ore.ro: Eveniment dedicat eficienţei energetice, organizat de CCI Iaşi
CCIA TIMIS
Banatulmeu.ro: CCIAT organizează noi serii de cursuri

Banatulmeu.ro: Firmele membre CCIAT invitate la o megaexpoziție
pentru comerț
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Zãpada a fost criminalã. La fel vor fi si scumpirile!
CCI ROMANO-OLANDEZA
Transilvaniabusiness.ro: Oferta speciala NRCC ORANGE NIGHT PARTY,
28 aprilie, Bucuresti

AGRICULTURA
Zf.ro: Zăpadă în aprilie: Emoţii pentru proprietarii de livezi de pomi
fructiferi. „Avem pierderi în aproape toată Moldova şi în partea de est a
Transilvaniei“
Zf.ro: America, grânarul lumii, îşi vede dominaţia erodată de noi puteri
mondiale
Agerpres.ro: Șeful PSD: România nu își mai poate permite să meargă cu
jumătăți de măsură în agricultură
Capital.ro: Lecția francezilor pentru fermierii români
Mediafax.ro: Termen: 24 aprilie este ultima zi în care mai este permisă
transhumanţa oilor pe terenuri agricole
ENERGIE
Zf.ro: Ce impact au avut pentru şoferi eliminarea supraaccizei şi
scăderea TVA? Cum s-a simţit la pompă

Zf.ro: Felician Dragu, Lukoil Lubricants: Producătorii de maşini dezvoltă
motoare sofisticate, care ne obligă să ne repliem
Economica.net: OMV Petrom nu este foarte bine poziţionată pentru a
profita de schimbările din piaţă - raport Wood&Company
Economica.net: România, locul 21 în lume după preţul unui litru de
benzină. Cum arată costul carburanţilor raportat la salarii
Economica.net:

Ministerul

Energiei:

Există

21.432

de

locuinţe

neelectrificate la nivel naţional;aproape jumătate vor fi racordate cu
fonduri norvegiene
Agerpres.ro: Ministerul Energiei cere 12,77 milioane de lei din bugetul
asigurărilor sociale pe 2017, pentru disponibilizații de la CE Oltenia
Bursa.ro: HIDROSIND ÎI DĂ REPLICA LUI OVIDIU AGLICERU: "Investiţiile
sunt şi problema salariaţilor, nu doar a conducerii Hidroelectrica"
Agerpres.ro: Importurile de gaze au crescut cu 329 ,9% în primele două
luni; producția s-a redus cu 0,1%
FISCALITATE
Zf.ro: Cristian Hostiuc – directorul editorial al ZF: IVG – impozitul pe
venitul gospodăriilor, de la arată prea frumos pentru a fi adevărat – o
“majorare” salarială de 16% - până la o revoluţie fiscală sinucigaşă
pentru România căreia nu-i vedem mobilul în acest moment
Zf.ro: Fiscul va transmite online actele de executare către instituţiile de
credit
Economica.net: Impozitul din chirii scade cu 16% după introducerea
impozitării globale. Ar fi putut scădea cu 37%, dar deducerile au fost
limitate

Economica.net: Ministrul Finanţelor:Angajatorul nu va mai reţine la sursă
impozitul pentru angajat;scadenţa de plată va fi în luna mai a anului
următor
Economica.net: Ministrul Finanţelor: 1 mai 2019 este data la care
salariaţii vor depune prima declaraţie de venit în cadrul noului sistem de
impozitare
Capital.ro: O chirie nedeclarată, chiar şi de 100 de lei, vă poate aduce
DOSAR PENAL!
Capital.ro: Fiscul vrea să renunţe la unele amenzi pentru firme
Capital.ro:

Premierul

britanic

Theresa

May

nu

exclude

mărirea

impozitelor după victoria în alegeri
Capital.ro: Ministrul de Finanțe: "Nu avem nicio emoţie astăzi în legătură
cu modul în care funcţionează sistemul informatic al ANAF-ului"
Capital.ro: Statul pregăteşte impozitarea statului. Instituţiile publice ar
putea plăti taxe locale din 2018
Capital.ro: Profesia consultantului fiscal, un detaliu pierdut într-o lege
proastă
Capital.ro: Brambureală fiscală
Capital.ro: Vom lua mai mulți bani la SALARIU? Ce răspunde ministrul
Finanțelor
Bursa.ro: OPINII: Globalizarea veniturilor şi lăsarea impozitului în grija
contribuabilului, riscante din perspectiva echilibrului bugetar
Hotnews.ro: Ministrul Finantelor: Consultantul fiscal va oferi asistenta in
permanenta, precum medicul de familie. / Despre cei 35.000 de

consultanti fiscali si cum vor fi platiti: Nu avem toate elementele privind
toate detaliile
Mediafax.ro: Cum se poate evita dubla impunere în raportarea venitului
global: “Zeci de mii de persoane pot fi în această situaţie"
GUVERN
Economica.net: Performanţa Guvenului PSD: un milion de euro fonduri
structurale atrase în două luni, din alocarea 2014-2020
Agerpres.ro: Viorel Ștefan: Nicicând nu s-a luat în calcul naționalizarea
fondurilor de pensii; era necesară intervenția ASF de o manieră foarte
dură, în cazul NN
Capital.ro: Ministrul Finanţelor, despre proiectul Legii salarizării unice:
Cea mai importantă ţintă este aceea de a face sistemul gestionabil
Bursa.ro: Tudose: Legile privind investiţiile de interes public şi fondul
suveran sunt la nivel de draft final
Capital.ro: Viorel Ştefan: Statul va încasa aproximativ 6 mld. de lei din
distribuirea dividendelor şi a rezervelor acumulate în timp de companiile
de stat
INVESTITII
Zf.ro: Traderii îşi pierd încrederea în băncile europene
Zf.ro: Topul celor mai mari angajatori din domeniul producţiei de băuturi.
În criză au fost concediaţi peste 2.000 de angajaţi
Zf.ro: Doi fraţi din Bucureşti fac 10 mil. euro cu lactate, ouă şi ulei de
măsline a căror producţie este externalizată

Zf.ro: Doina Cepalis, Te-Rox: Vrem să investim mai mult în tehnologii mai
performante, să înlocuim o parte din angajaţi cu maşini
Zf.ro: Producătorul „Telemea de Ibăneşti“ vinde 5% din producţie ca
marcă privată
Zf.ro: Alex Radu, Cărtureşti: „Continuăm să deschidem 2-4 librării în
fiecare an. Cărtureşti Verona şi Cărtureşti Carusel aduc încasări de
aproape 2 mil. euro“
Zf.ro: Primii zece exportatori români au livrat în străinătate mărfuri de
circa 1 mld. euro
Zf.ro: Cargill a vândut silozurile din Teleorman către un antreprenor
român
Zf.ro: Brokerii care intermediază listarea Digi/RCS&RDS au început să îşi
anunţe clienţii să fie pregătiţi pentru o vânzare fulger de acţiuni în 6-7 zile
Zf.ro: Reţeaua de magazine IQBOX se extinde în alte trei oraşe
Zf.ro: În Bucureşti, Timiş şi Cluj s-au făcut cele mai multe angajări în
ultimul an: „Creşterile de salarii i-au determinat pe oameni să se mute
mai uşor din Moldova în alte zone pentru un job temporar“
Economica.net: Şeful LafargeHolcim a demisionat
Economica.net: Un război care pare fără sfârşit: Astaldi şi Strabag se
luptă din 2014 pentru construirea sălii multifuncţionale Lia Manoliu din
Capitală
Economica.net: Retailerul care a învins Zara în România. A devenit lider
de piaţă în doar trei ani

Agerpres.ro: Optimism pe piețele asiatice care speră că Macron va fi
noul președinte al Franței
Capital.ro: Studiu: Dezvoltatorii imobiliari vor termina anul acesta 25.000
de locuinţe noi la nivel naţional
Bursa.ro: "Comelf" distribuie dividende de 3,86 milioane de lei
Bursa.ro: Praktiker România intră în proprietatea a încă două dintre
magazinele naţionale aflate în chirie
Mediafax.ro: Autostrada Sibiu-Piteşti, Craiova-Piteşti şi metroul Gara de
Nord-Otopeni, LICITATE în 2017
Zf.ro: Analist financiar: : Rezultatul primului tur din Franţa va avea un
impact limitat asupra pieţelor
Zf.ro: Conferinţă ZF: Cum pot antreprenorii români să iasă cu businessul lor peste graniţă? Suntem dependenţi de multinaţionale. Trei sferturi
din exporturi sunt în „mâinile“ a 500 de companii, majoritatea străine.
Teritoriul rezervat companiilor antreprenoriale este cel al exporturilor de
câteva milioane de euro
Capital.ro: Cât costă studiul de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de
cale ferată Craiova-Calafat
IT
Zf.ro: Chinezii de la TP-Link şi-au majorat anul trecut afacerile pe plan
local cu peste 20%, la 40 mil. lei
LEGISLATIE ECONOMICA
Zf.ro: Prima agenţie de rating care trage un semnal de alarmă în privinţa
creşterilor de salarii din România şi a impactul asupra economiei

Economica.net: Legea salarizării: Unii bugetari care au doar liceul vor
câştiga mai mult decât absolvenţii de studii superioare. Exemple
Economica.net: Proiectul legii salarizării ar putea fi depus luni la
Parlament
Economica.net: FMI renunţă la protecţionism, dar menţine angajamentele
valutare. Cum este afectată economia mondială
Capital.ro: Ce va cere UE de la Marea Britanie: să le permită în
continuare rudelor imigranților europeni să se mute în Regatul Unit
Capital.ro: Ministerul Finanţelor vrea să reintroducă posibilitatea
achiziţionării de către populaţie a obligaţiunilor direct de la Trezorerie
Capital.ro: Egalitarism - guvernul ia mai mult de la cei nu foarte bogați ca
să-i sărăcească și pe ei
Capital.ro: O nouă lovitură pentru posesorii de mașini vechi: UE are în
plan taxe de drum plătite în funcție de emisiile de CO2
Bursa.ro:

CĂTĂLIN

DASCĂL,

PREŞEDINTELE

UNPIR

-

FILIALA

BUCUREŞTI: "Nu există impedimente pentru aplicarea Legii falimentului
personal"
Startupcafe.ro: Proiect de lege pentru taxarea persoanelor care
presteaza in timpul liber servicii prin intermediul platformelor digitale.
Sunt vizati traducatorii, soferii, zugravii si meditatorii
Mediafax.ro: Marea Britanie va oferi în continuare împrumuturi de studii
pentru studenţii din Uniunea Europeană
Mediafax.ro: Proiect de hotărâre: Comercianţii şi instituţiile publice,
OBLIGATE să accepte plata cu cardul

Zf.ro: Harta salariilor din România: Topul judeţelor cu cele mai mici şi
cele mai mari salarii
Mediafax.ro: Financial Times: Economia mondială pare să se relanseze
după o serie de probleme politice, dar încă există riscuri
Economica.net: Italia, retrogradată de Fitch la "BBB", două trepte
deasupra calificativului de "junk"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Românii au obosit să mai ia credite? finanţările noi au scăzut cu
7% în primele două luni din 2017
Zf.ro:

Florin

Şandor,

vicepreşedinte

al

Intesa

Bank

România:

Antreprenorii români nu au în ADN ideea de a concura pe alte pieţe
Zf.ro: Bugetul pentru 2017 are undă verde de la acţionari. BRD mizează
pe creşterea creditării cu 7,6%, venituri mai mari cu 4% şi „îmbunătăţirea
semnificativă“ a profitului în acest an
Zf.ro: Florin Şandor, vicepreşedinte Intesa Sanpaolo: Primul profit, în
2016, după şase ani de pierderi. „Rămânem în România“
Zf.ro: Creşterea creditelor continuă să fie mult mai lentă decât cea a
depozitelor. Există potenţial de creditare: raportul credite/ depozite a fost
în februarie de numai 81%
Zf.ro: Fuziunea dintre Banca Carpatica şi Patria Bank a fost aprobată
după câteva luni de întârziere
Economica.net: Reducerea expunerii băncilor străine pe România a
condus la scăderea intermedierii financiare la 29%

Bursa.ro:

PRESA

FRANCEZĂ

CITEAZĂ

RECHIZITORIUL

PROCURORILOR ÎN SCANDALUL CREDITELOR ÎN CHF: Actualul
guvernator al Băncii Franţei, responsabil pentru problemele penale ale
BNP Paribas
Bursa.ro: DRAGNEA: "BĂNCILE NU FINANŢEAZĂ FOARTE MULT
ECONOMIA, PENTRU CĂ FINANŢEAZĂ STATUL". Surse: "Ministerul
Finanţelor va lansa o nouă emisiune de titluri pentru populaţie"
Bursa.ro:

BANCA

NAŢIONALĂ

FACE

EDUCAŢIE

FINANCIARĂ

MAGISTRAŢILOR (III). Unde este responsabilitatea băncilor centrale?
Ziare.com: Euro a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni pe
fondul alegerilor din Franta
TELECOM
Zf.ro: Ioana Marcu pleacă din funcţia de director de HR al Orange după
aproape 7 ani
Zf.ro: Blocaj la ANCOM: Arbitrul pieţei de comunicaţii şi servicii poştale
nu mai are şefi
Hotnews.ro: Ce acoperire are reteaua de fibra optica a RCS&RDS in
Romania: Viteza de trafic zilnic de internet in retea a atins un varf de
aproape 1000 Gbps in decembrie 2016
TURISM
Capital.ro: Povestea unui antreprenor de top din turism. De ce nu
călătorește cu avionul
Bursa.ro: Castelul Bran - vânzări de 5 milioane de euro, profit de 3
milioane de euro

