Raport monitorizare presa 18.09.2017
CCI CONSTANTA
Capital.ro: Jugănaru (CCINA Constanţa): intenţia Guvernului de a
introduce plata splitată de TVA va crea ''complicaţii foarte mari''
AGRICULTURA
Agerpres.ro: Iași: Ministrul Daea a cerut autorităților din vestul țării să
inventarieze pierderile produse de furtună în agricultură
FISCALITATE
Bursa.ro: ”Guvernul ar fi în stare să vândă şi Coloana Infinitului,
pentru venituri la buget"
Bursa.ro: Nimeni nu poate lupta cu matematica implacabilă a pensiilor
publice
Agerpres.ro: Irlanda, Cipru, Grecia și România, țările cu cele mai
scăzute rate anuale ale inflației din UE
Bursa.ro: DEŞI PATRU ŢĂRI SE OPUN EXTINDERII CĂTRE EST A
ZONELOR EURO ŞI SCHENGEN
Europarlamentarii noştri: "Suntem pregătiţi de Schengen, aderarea la
euro este mai complicată"
Bursa.ro: ADERAREA LA SCHENGEN ŞI LA ZONA EURO / CRISTIAN
PREDA, GRUPUL PARTIDULUI POPULAR EUROPEAN (CREŞTIN
DEMOCRAT):
"Cu un guvern curajos şi responsabil, am putea adera la euro în 2019"
Bursa.ro: ADERAREA LA SCHENGEN ŞI LA ZONA EURO / MARIA
GRAPINI, GRUPUL ALIANŢEI PROGRESISTE A SOCIALIŞTILOR ŞI
DEMOCRAŢILOR DIN PARLAMENTUL EUROPEAN
"Prezenţa României în zona euro - o normalitate"
Bursa.ro: ADERAREA LA SCHENGEN ŞI LA ZONA EURO / VICTOR
BOŞTINARU, VICEPREŞEDINTE GRUPUL ALIANŢEI PROGRESISTE A
SOCIALIŞTILOR ŞI DEMOCRAŢILOR DIN PARLAMENTUL EUROPEAN

"BNR se uită prea mult la propriile interese şi poziţie când vorbim de
aderarea la euro"
Zf.ro: Experţi fiscali: TVA defalcat va afecta lichiditatea firmelor, cu
schimbări costisitoare de softuri
Adevarul.ro: TVA split: România încearcă acum un sistem care a eşuat
în urmă cu un deceniu în Bulgaria. Care au fost concluziile vecinilor
de la sud
Zf.ro: Andrei Rădulescu, senior economist Banca Transilvania:
Spread-ul de dobândă la titlurile de stat a ajuns la minimul din iunie
Zf.ro: Romanian Business Leaders: Noul sistem de plată defalcată a
TVA va crea blocaje financiare şi costuri de finanţare mai mari pentru
firme, fără a rezolva evaziunea fiscală
Zf.ro: Finanţele au împrumutat luni 500 mil.lei prin redeschiderea unei
emisiuni de obligaţiuni cu scadenţa în 2019
Adevarul.ro: Finantele: Avantaje pentru cei care opteaza pentru plata
defalcata de TVA de la 1 octombrie 2017
INVESTITII
Bursa.ro: Japonezii de la Roki vor produce filtre pentru industria auto
la Arad
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor: Avem probleme de calitate la
autostrada Lugoj-Deva și monitorizăm atent lucrările
Mediafax.ro: Începe a doua ediţie a programului „Catalizator-un
program pentru antreprenori cu idei mari”
Economica.net: Premierul a discutat cu reprezentanţii Rheinmetall
despre posibilităţile de transfer de tehnologie în România
Zf.ro: Lanţul de restaurante Spartan a ajuns la 33 unităţi după o
investiţie de 90.000 de euro într-o unitate la Bacău
Stiri.tvr.ro: Șeful Companiei de Autostrăzi: De la București la Arad, pe
autostradă, din 2020
Digi24.ro: Ministrul Transporturilor dezgroapă studii de acum 11 ani
pentru Comarnic-Brașov

IT&C
Zf.ro: Grup de lucru coordonat de ANCOM pentru realizarea sistemului
”Alert”
Startupcafe.ro: Șansă pentru afaceri românești: 100.000 euro, beneficii
într-un accelerator european
Startupcafe.ro: Platformă globală pentru eCommerce: În România
comerţul online se va triplă în următorii ani. Care rămâne principala
problemă a domeniului
LEGISLATIE ECONOMICA
Agerpres.ro: Producția de cărbune a crescut cu 14,4%, în primele 7
luni; importurile s-au redus cu 9,7% (INS)
Economica.net: Constructorii de locuinţe care pun centrale pe gaz
trebuie să dovedească primăriei că sunt mai eficiente decât
termoficarea. Se schimbă legea
Startupcafe.ro: Start-up Nation 2017. Minister: Aplicanții care primesc
scrisori de acceptare să-și pregătească documentele pentru semnarea
acordurilor
Hotnews.ro: Cum vrea Posta sa elimine cazurile de indisponibilitate a
serviciilor IT: Licitatie de peste 8,6 milioane de euro pentru achizitia de
imprimante in urmatorii 5 ani
SISTEM BANCAR
Economica.net: Robor la 3 luni a ajuns astăzi la 1%, pentru prima dată
de la începutul lui 2016
Capital.ro: BCR și CEC Bank, primele bănci care au în ofertă conturi
pentru plata defalcată a TVA
Zf.ro: Topul Global Finance al celor mai sigure bănci din regiune: BRD
este prima bancă din România în top, pe locul 7
Zf.ro: Băncile sprijină cu toate motoarele deschiderea de conturi
pentru plata defalcată a TVA: Azi UniCredit şi CEC Bank

