RAPORT MONITORIZARE
16 FEBRUARIE

CCI IAȘI
Ziarulevenimentul.ro, preluat de Ziare-pe-net.ro: Seminar
dedicat antreprenorilor ieşeni
CCIA TIMIȘOARA
Debanat.ro, preluat de Ziarelive.ro, Stirionline24.ro,
Ziaretimisoara.ro, Actualitati.net: Legislatia muncii in
dezbatere la CCIAT
AGRICULTURĂ
Economica.net: Salamul de Sibiu va fi protejat în UE

Agrointel.ro, preluat de Capital.ro: Pericolul numit
CADASTRU NAȚIONAL. Cine riscă să rămână fără propriul
teren agricol?
ENERGIE
Agerpres.ro: CE Hunedoara: Salariul managerilor a fost
redus cu 15%, iar personalul TESA a fost trimis în concediu
de așteptare
Economica.net: De ce mor energia şi mineritul din Valea
Jiului: Directorii au importat cărbune scump, cel românesc
stă în magazii
Economica.net: Profitul net al Transelectrica, mai mare cu
2,5% în 2015, la 366 milioane de lei
Economica.net: Shell a depăşit Chevron, ajungând a doua
mare companie energetică din lume

Economica.net: Rompetrol Rafinare a înregistrat în 2015
profit de 62 mil. dolari, după 10 ani cu pierderi
Zf.ro: Rezultate mixte în 2015 pentru perlele energetice
listate la bursă
Bursa.ro: Iranul îşi reia exporturile de petrol către Europa
Economica.net: Profitul net al Electrica a crescut cu 5,4% în
2015
Capital.ro: Petrolul sare de 30 de dolari înaintea întâlnirii
ruso-saudite. Ultimele evoluţii
Bursa.ro: ÎN 2015 - Rezultatele companiilor energetice, în
linie cu aşteptările analiştilor
Economica.net: Pierderile Electroputere Craiova s-au redus
cu 60%, în 2015, până la 14 milioane de lei
Bursa.ro: Preţul mediu al energiei electrice a crescut cu
17,66%
Economica.net: Electroaparataj: profitul net a crescut cu
peste 188%, în 2015, până la 412.000 lei
Mediafax.ro:

Lider

sindical:

Se

caută

soluţii

pentru

continuarea funcţionării Companiei Naţionale a Uraniului
Hotnews.ro: Acord intre Arabia Saudita, Rusia, Qatar si
Venezuela pentru inghetarea productiei de petrol, daca si
ceilalti mari producatori procedeaza la fel
Economica.net: Arabia Saudită şi Rusia au bătut palma: vor
îngheţa producţia de petrol

Mediafax.ro: STUDIU: Aproximativ o treime din producătorii
de petrol la nivel global riscă FALIMENTUL în acest an
FISCALITATE
Economica.net: MFP: Susţinem propunerile CE privind
combaterea
evaziunii
fiscale.
Analizăm
impactul
implementării lor
Capital.ro: Scăderea preţurilor la medicamentele generice
şi taxa clawback au tăiat din profitul Antibiotice Iaşi,
deşiexporturile au crescut
Profit.ro: Senatorii vor să interzică Fiscului să execute silit
conturile de campanie ale partidelor
Bursa.ro: FOSTUL MINISTRU AL ENERGIEI RĂZVAN
NICOLESCU: "2,6 lei - taxele încasate de stat la litrul de
benzină"
GUVERN
Economica.net: Dragu, despre reducerea CAS: Nu am
văzut până în acest moment măsuri compensatorii care să
permită această scădere
Capital.ro: Ministrul Transporturilor: Corpul de control se
află la TAROM pentru a analiza aspectele care au dus la
întârzieri ale avioanelor
IM
M
Agerpres.ro: Una din 8 întreprinderi mici și mijlocii a inovat
în perioada 2012-2014; inovația, în declin
INVESTIŢII

Economica.net: Kaufland se pregăteşte să intre în comerţul
online
Zf.ro: Supremia Alba Iulia: Achiziţia companiilor din
Danemarca ne aduce un plus de 50% la business
Zf.ro: Afacerile furnizorului de cabluri VLG Ro din Cluj au
crescut cu 63%, la 25 de milioane de euro
Bursa.ro: SIF Muntenia a înregistrat, anul trecut, un profit
net de peste 63,8 milioane lei
Zf.ro: UPC România îşi majorează investiţiile la 50 mil. euro
în 2016
Bursa.ro: LIVIU STOLERU, CEMACON: "Piaţa locală de
construcţii va creşte cu peste 10% în 2016"
Bursa.ro: CNADNR a semnat contractul de expertiză
tehnică pentru execuţia lotului 2 din Autostrada Lugoj-Deva
Mediafax.ro: Americanii de la Office Depot vor să atragă în
centrul de servicii din Cluj noi procese de la grup
IT
Capital.ro: Platformă pentru soluționarea online a litigiilor
legate de cumpărături efectuate pe internet
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Hotnews.ro: Anca Dragu: Propunerea PSD de reducere a
CAS are un impact bugetar ridicat. Nu putem gira o
asemenea masura
Hotnews.ro: Viorel Arcas, PSD: Scrisoarea BNR privind
darea in plata a ajuns vineri la Comisie. Piperea:
Recomandarile BNR nu sunt oficial in atentia

Parlamentului,
institutionala

intrucit

nu

au

fost

trimise

pe

cale

Bursa.ro: GILDA LAZĂR, JTI: "Riscăm o criză a ţigaretelor
legale, în vară"
Zf.ro: În prelungiri: azi şi mâine, Legea dării în plată intră
din nou în şedinţă la Senat. Iniţiatorul legii:
Amendamentele BNR omoară principiul legii. Liderul PSD:
Am fost manipulat când am votat legea
Bursa.ro: GHEORGHE PIPEREA, DUPĂ DISCUŢIILE CU
VIOREL ŞTEFAN: "Legea dării în plată se va aplica şi
creditelor în derulare"
SISTEM BANCAR
Economica.net: Piaţa creditelor şi cea imobiliară intră în
blocaj pentru cel puţin un an
Economica.net: Mario Draghi: BCE este pregătită să adopte
în martie noi măsuri de politică monetară
Capital.ro: BCE vrea să retragă din circulaţie bancnota de
500 de euro
Zf.ro: Banca Transilvania raportează un profit contabil de
2,4 miliarde de lei în 2015, maxim istoric
Zf.ro: ING Services vrea să angajeze încă 400 de softişti în
centrul de servicii software şi îşi caută birouri noi
Bursa.ro: BCE, în discuţii cu Italia pentru cumpărarea de
credite neperformante
Bursa.ro: Aroganţa bancherilor ar cam merita o lecţie:
Trezoreria

Zf.ro: Profitul UniCredit Leasing a urcat anul trecut cu 15%,
la 5,5 mil. euro,la finanţări de 338 mil euro
Economica.net: Banca Transilvania nu reuşeşte să
detroneze BRD de pe locul doi, dar ar putea înregistra cel
mai mare profit din sistem
Capital.ro: Infuzii de capital de 66 mil. euro, în noiembrie şi
decembrie, la OTP Bank România
TELECOM
Hotnews.ro: Ministerul Comunicatiilor continua lupta in
instanta pentru suspendarea platii a peste 22 milioane de
euro pe licente Microsoft
Zf.ro: Piaţa de telefoane inteligente la 11 luni din 2015.
Apple vinde doar 6% din smartphone-uri în România, dar
încasează 20% din bani
Zf.ro: Achiziţiile din trim. 4 au adus UPC România 12.200
abonamente la cablu şi 5.600 la internet fix
Zf.ro: Baza de clienţi a UPC România a crescut cu 3% pe
cablu, 8% pe satelit, 13% pe net şi 29% pe telefonie fixă în
2015
Zf.ro: Huawei este la un pas să îşi adjudece contractul prin
care UPC îşi externalizează activităţile din teren. Ericsson a
pierdut competiţia pentru unul dintre cele mai mari
contracte din industrie
Zf.ro: Veniturile Orange România au crescut cu 7,4% la 947
mil. euro anul trecut

Radioresita.ro: Magazin virtual pentru firmele din zona
transfrontalieră România-Serbia
Banatulazi.ro: „Drumul Mătăsii” trece și prin Timiș
Opiniatimisoarei.ro: Vizita din Kazahstan, la Camera de
Comert Timis. Oamenii de afaceri, asteptati la discutii!
CCIA ARAD
Infopardoseli.ro: Confort Construct & Instal – cel mai mare
targ de constructii si instalatii din Vestul Romaniei – EXPO
Arad, 17-20 martie 2016
CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Bistriteanul.ro, preluat de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: Curs
de specializare dedicat Evaluării de Proiecte, organizat la
Bistrița
CCI MARAMUREŞ
Actualmm.ro,

Maramedia.ro:

Gheorghe

Marcaș,

președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș,
cetățean de onoare al municipiului Baia Mare
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Lactag a intrat în insolvenţă. CITR este administrator
judiciar

ENERGIE
Zf.ro: Hidroelectrica răsuflă uşurată: Alpiq şi Alro au
pierdut procesele cu Hidroelectrica, prin care cereau daune
de 657 mil. lei

Economica.net: Nuclearelectrica a atribuit RATEN un
contract de 2,2 mil. lei pentru servicii de inspectare şi
verificare a construcţiilor
Capital.ro: Pachetul privind securitatea energetică a fost
prezentat de Comisia Europeană
Zf.ro: Rusia şi Arabia Saudită s-au înţeles să îngheţe
producţia de petrol, aflată aproape de maxime record
Economica.net: 15 persoane în greva foamei în faţa
sediului Complexului Energetic Oltenia
Zf.ro: Romgaz s-a retras din parteneriatul cu LukOil privind
concesiunea unui perimetru petrolier din Marea Neagră
GUVERN
Capital.ro: Master Planului General de Transport, aproape
finalizat. Proiectul de lege ajunge în Parlament în martie
Economica.net:

Autostrada

Piteşti-Sibiu:

termenul

de

finalizare pentru este acum 2021. La sectoarele de capăt,
mai devreme
Economica.net: Costescu: CFR Marfă ar trebui să rămână
în patrimoniul statului după ce devine rentabilă. Decizia
aparţine viitorului Guvern
IMM

Agerpres: Nicolescu (CNIPMMR): Semnarea protocolului de
colaborare

cu

MUSIAD

va

impulsiona

schimburile

comerciale turco-române
INVESTIŢII
Capital.ro: Ryanair anunță investiții de 300 mil. dolari în
România
IT
Hotnews.ro: Aplicatiile care distribuie reclame agresive pot
afecta functionarea telefoanelor Android ale utilizatorilor
romani
Hotnews.ro: Vaio, Toshiba si Fujitsu vor sa fuzioneze
pentru a crea un gigant japonez al PC-urilor
Economica.net: Utilizatorii de Android din România, ţinta
predilectă a atacurilor cibernetice în perioada octombriedecembrie 2015
Agerpres.ro: Toshiba dezminte că va renunța la producția
de PC-uri
Zf.ro: Românii fac cumpărături pe internet de 1,4 mld. euro;
cei mai mulţi cumpără haine, electronice sau îşi plătesc
facturile online
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Mediafax.ro: Senatorii din Comisia Buget-Finanţe au
început dezbaterea privind darea în plată

Agerpres.ro: Costescu: Am format un grup de analiză
pentru simplificarea procesului legislativ necesar obținerii
avizelor și autorizațiilor
Zf.ro: Senatorii au respins propunerile BNR cu plafonul
creditului de 150.000 euro şi gradul de îndatorare
Economica.net: Bilanţ legea dării în plată: Datornicii pierd
2,2 miliarde euro, băncile circa 6 miliarde de euro
Capital.ro: Legea privind "darea în plată", aviz favorabil la
Senat
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cu cea mai mare dobândă plătită la un depozit la o
lună îţi poţi cumpăra o pâine. Cea mai mică bonificaţie, de
0,1%, nu oferă nici măcar un câştig cât pentru un pachet de
şerveţele
Zf.ro: Consiliul Concurenţei analizează preluarea Băncii
Carpatica de către Nextebank
Hotnews.ro: Elvetia nu are de gand sa renunte la bancnota
de 1.000 de franci, in ciuda presiunilor europene

TELECOM
Zf.ro: Vodafone a înregistrat un trafic de date record în
weekend-ul 13-14 februarie
Zf.ro: Telekom şi Orange confirmă semnarea acordurilor de
partajare a reţelelor negociate în secret timp de doi ani

TURISM
Bursa.ro: Tăriceanu: "TAROM se strânge ca o lămâie şi
moare. Conducerea companiei doarme"
Economica.net: Ryanair
Romania, la Bucuresti

deschide

a

doua

baza

Zf.ro: Şeful Ryanair la Bucureşti: Vrem să ajungem la 3
milioane de pasageri pe Otopeni în doi ani

din

