Raport monitorizare presa 6.10.2017
CCIR
Psnews.ro: Agricultura românească, subiect de dezbatere la CCIR
Jurnalulbucurestiului.ro, voceaaradenilor.ro, pecicanul.ro, observatoraradean.ro: Ministrul
Teodor Meleșcanu, la Asia-Pacific Initiative: ”Este momentul să ne diversificăm relațiile de
cooperare cu partenerii externi, iar Asia-Pacific reprezintă una dintre zonele prioritare de
acțiune”
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Mesagerul.ro: Învățământul dual: Oportunități de colaborare în pregătirea resurselor
umane
ENERGIE
Bursa.ro: Guvernanţa corporativă şi investiţiile, problemele majore ale companiilor de stat
din energie
Bursa.ro: Nuclearelectrica a demarat prima etapă din retehnologizarea reactorului 1 de la
Cernavodă
Capital.ro: Petrom a scumpit din nou carburanții. Unde găsești cei mai ieftini carburanți în
rețeaua Petrom
FISCALITATE
Capital.ro: Split TVA: Cum vor fi afectați avocații de implementarea obligatorie a sistemului
Hotnews.ro: Romania ramane statul cu cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2%
(diferenta dintre sumele de TVA ce ar trebui colectate si incasarile efective din TVA)
GUVERN
Zf.ro: UNTRR: Premierul ne-a asigurat că va fi implementată o nouă schemă de
rambursare a supraaccizei
INVESTIȚII
Zf.ro: Băneasa Developments plănuieşte să construiască în nordul Capitalei un proiect
imobiliar de 1,7 mld. euro. Este cel mai mare proiect de acest gen anunţat vreodată în
România
Zf.ro: România a intrat pe radarul investitorilor americani din două motive: Cea mai mare
creştere economică din UE şi alocarea a 2% din PIB pentru apărare
Capital.ro: Formarea celui mai mare proprietar de clădiri de birouri din România se apropie
de final
Economica.net: Firma Softronic a demarat producţia de locomotive pentru compania
suedeză Green Cargo

Economica.net: Renault va investi în vehicule electrice şi vrea să ajungă la venituri de
peste 70 de miliarde de euro până în 2022
Capital.ro: Acţiunile Armătura, creştere de peste 14 procente, vineri dimineaţă
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Cheltuielile gospodăriilor au reprezentat 84% din venituri, în trimestrul al
doilea (INS)
Ziare.com: Ce are de gand Olguta Vasilescu sa faca cu pensiile: Femeile lucreaza mai
putin, cotizeaza mai putin si ies cu pensie mai buna. Vrem sa echilibram asta
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca Transilvania se uită şi la Garanti Bank. Banca din Cluj este deja în plin proces
de achiziţie a Bancpost, având ca ţintă să ajungă numărul unu pe piaţă.
UPDATE:Răspunsul Băncii Transilvania
Economica.net: Finalizarea achiziţiei Bancpost de către Banca Transilvania, amânată
pentru anul viitor
Bursa.ro: Alexandru Păunescu ar prefera activitatea bancară în pustiu
Bursa.ro: Banca poloneză Alior şi Telekom România vor oferi servicii bancare clienţilor
Capital.ro: Numărul persoanelor fizice cu restanţe la bănci şi IFN-uri a crescut cu peste
7.000, în august
Zf.ro: Indicele Robor bate pasul pe loc şi rămâne la 1,78%, pe scadenţa la trei luni
TELECOM
Zf.ro: Arbitrul telecom: Tarifele de interconectare din telefonia fixă şi mobilă rămân pe loc,
aşa cum vor şi „majoritatea“ operatorilor
Hotnews.ro: Arbitrul telecom, condus de Adrian Dita, a amanat cu un an verificarea
obligatiilor de acoperire asumate de Orange, Vodafone si Telekom la licitatia 4G/Un prim
control s-a incheiat anul trecut cu amenzi de 900.000 de lei

