Raport monitorizare presa 9.10.2017
CCIR
Ziuadecj.net, clujazi.ro, ziarulclujean.ro, actualdecluj.ro, stiridecluj.ro,
clujmedia.ro, ziuadecj.realitatea.net: Univers T, locul I în Topul
Național al Firmelor realizat de Camera de Comerț și Industrie a
României
CCIA ARAD
Ghidularadean.ro, livearad.ro: Camera de Comerţ organizează curs de
manager de proiect
CCIA TIMIS
Radioresita.ro: Afaceri de milioane …în Timiș
CCIA VRANCEA
adevarul.ro: Primăria Focşani vrea să achiziţioneze un imobil pentru
Direcţia de Dezvoltare şi Servicii Publice. Cine este vânzătorul şi câţi
bani cere
ENERGIE
Economica.net: Se poate şi aşa: preţul energiei a ajuns la un leu/MWh
pe piaţa de la Bucureşti
Economica.net: Guvernul va verifica investiţiile în reţelele de
distribuţie ale Enel, CEZ, E.On şi Electrica. Nu şi pe cele în reţeaua
mare a statului
Agerpres.ro: Ministerul Energiei și ANRE au format o comisie pentru a
verifica investițiile din rețelele de distribuție
Agerpres.ro: Ministerul Energiei și ANRE au format o comisie pentru a
verifica investițiile din rețelele de distribuție
FISCALITATE
Hotnews.ro: Split TVA: Cum se va debita contul de TVA cu acordul
ANAF
Capital.ro: ANAF: Mai puţin de 600 de firme din Bucureşti au
beneficiat de îndrumare privind Split TVA

GUVERN
Agerpres.ro: Daea vrea să șteargă datoriile stațiunilor de cercetare
prin hotărâri de Guvern, până la finele anului
Zf.ro: Ministerul Finanţelor a respins din nou ofertele primite pentru o
emisiune de obligaţiuni, considerând preţul neacceptabil
Capital.ro: Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc a cerut demiterea
șefului Regionalei de Drumuri Timișoara
Zf.ro: Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, participă la reuniunea anuală a
Grupului Băncii Mondiale şi a FMI
INVESTITII
Capital.ro: Tranzacţii cu acţiuni în scădere la BVB, săptămâna trecută
Mediafax.ro: Sphera Franchise Group, care operează francizele KFC şi
Pizza Hut, vrea să se listeze la BVB prin vânzarea a 25% din acţiunile
companiei
Zf.ro: Tranzacţia prin care Smithfield preia producătorii români Elit şi
Vericom a ajuns pe masa Consiliului Concurenţei
Capital.ro: Emitenţii listaţi pe piaţa românească de capital şi-au
îmbunătăţit relaţia cu investitorii
Capital.ro: Laufer: Peste 10.000 de planuri de afaceri vor intra în
finanţare; avem undă verde şi pe fondurile europene
IT
Zf.ro: Dezvoltatorul IT Luxoft continuă investiţiile în România şi
prelungeşte contractul cu Novo Park până în 2025
LEGISLATIE ECONOMICA
Capital.ro: Olguța Vasilescu dă din nou asigurări: Salariile nu vor
scădea
Agerpres.ro: S&P confirmă ratingul României la "BBB minus", cu
perspectivă stabilă
SISTEM BANCAR

Economica.net: BCE: Instituţiile financiare din zona euro sunt bine
pregătite în cazul modificării ratelor dobânzilor
Zf.ro: Andrei Rădulescu, senior economist Banca Transilvania: Ratele
de dobândă la titlurile de stat vor continua să crească, după evoluţii
divergente săptămâna trecută
Mediafax.ro: Consiliul Concurenţei, despre creşterea bruscă a
ROBOR: Dacă observăm înţelegeri între bănci, vom declanşa o
investigaţie
Agerpres.ro: Laufer: CEC Bank ar tebui să se lupte să aibă cotă mai
mare din proiectul Start Up Nation
TURISM
Agerpres.ro: TAROM: bilete de avion de la 39 euro pentru zboruri
interne și 60 euro pentru cele externe, din 9 octombrie
Mediafax.ro: O nouă staţiune vedetă în românia. Apa şi nămol sărat de
la Băile Figa, căutate de peste 170.000 de turişti anual

