Raport monitorizare presa 2.10.2017
CCI ROMANIA-CROATIA
Cugetliber.ro: Forumul de afaceri bilateral România - Croaţia
CCI IASI
Agorapress.ro: Mai multe firme ieşene clasate în Topul Naţional al Firmelor,
faţă de ediţia precedentă
CCI TIMIS
Telenova.ro: PARTENERIAT DE AFACERI ROMANIA – SERBIA LA TIMSOARA
AGRICULTURA
Capital.ro: Rusia ar putea exporta până la 45 milioane de tone de cereale
INVESTITII
Economica.net: Autostrada Comarnic – Braşov începe: Azi va fi semnat
contractul de construcţie a primului tronson: Râşnov – Cristian
Zf.ro: Anunţ surprinzător pe bursă: Fraţii Pavăl, proprietarii grupului Dedeman,
deţin 5,56% din Transelectrica, una dintre cele mai bune companii de stat,
pachetul valorând 117 mil. lei
Economica.net: Circa 90% dintre spaţiile de birouri din Bucureşti sunt
destinate închirierii
Economica.net: Ungaria vrea o nouă autostradă către România si un tren de
mare viteză care să lege Budapesta de Bucureşti
Startupcafe.ro: Investitor american: 3 lucruri cruciale pentru ca o firmă mică să
obţină finanţare de la marii investitori
Hotnews.ro: Licitatie uriasa la CFR: 624 de milioane de euro pentru reabilitarea
a 28 de km de cale ferata intre Brasov si Sighisoara. Un traseu modificat si
doua tuneluri lungi de 12 km
Zf.ro: Ministrul Cuc “se urcă pe buldozer”: Astăzi se semnează primul contract
pentru autostrada Comarnic-Braşov cu o firmă controlată specializată pe
construcţia de alei, trotuare şi izolare de blocuri
Economica.net: Industria auto este unul dintre principalii piloni ai economiei
româneşti, pe lângă IT şi retail
SISTEM BANCAR

Capital.ro: Bancherii avertizează: Piaţa locuinţelor va intra pe scădere în lunile
următoare, din cauza majorării dobânzilor
Zf.ro: Isărescu nu are milă de cei cu credite în lei. Luni a mai crescut cu 8% şi a
ajuns la 1,71%. Faţă de luna trecută, dobânda a crescut cu 90%
Zf.ro: Marţi, şedinţă crucială la BNR, prima după cinci ani de linişte. Premierul îi
cere lui Isărescu să oprească creşterea Robor. Dacă Tudose are curaj, îl poate
trimite la întâlnirea Consiliului de administraţie pe ministrul Finanţelor
(conform legii), ceea ce nu a făcut nimeni până acum
Ziare.com: Cresc ratele la credite: Indicele ROBOR face un nou salt urias, de
peste 8 procente
Zf.ro: Sandor Csanyi, cel mai puternic bancher din Ungaria şi şeful OTP Bank:
De 20 de ani aşteptăm să beneficiem de consolidarea sistemului bancar. Până
în 2019 mai cumpărăm cel puţin cinci bănci în Europa Centrală şi de Est
Zf.ro: Ce se întâmplă? BNR a anunţat scăderea rezervelor valutare cu 1,6
mld.euro în septembrie
Agerpres.ro: Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 4,6%, la 33,2 miliarde
euro, în septembrie
TURISM
Economica.net: Ministrul Turismului va propune o nouă taxă hotelieră
naţională pentru turişti
LEGISLATIE ECONOMICA
Agerpres.ro: Eurostat: Bulgaria,Cipru și România,cel mai ridicat procent din
PIB alocat pentru "locuință și dotări pentru comunitate"
Capital.ro: Eurostat: Rata şomajului în UE s-a menţinut la 7,6% în august, cel
mai redus nivel din 2008
Economica.net: România are de rambursat 4,7 milioane de euro către UE, în
octombrie
FISCALITATE
Zf.ro: Prima reacţie la TVA split a directorulului financiar al Profi: Nu am
adoptat TVA split pentru că este o măsură menită să complice relaţia cu
furnizorii
Startupcafe.ro: Split TVA: A început aplicarea opțională
ENERGIE

Capital.ro: Liviu Dragnea: Cei de la ANRE văd că sunt foarte români, între
ghilimele
Agerpres.ro: Hidroelectrica are o nouă structură organizatorică, care va pune
accent pe investiții și pe pregătirea pentru listarea la burs ă

