Raport monitorizare 16 ianuarie 2017
CCIR
Bursa.ro: LUCIA MORARIU, EXIMTUR: "Turiştii români au devenit
precauţi, în contextul situaţiei internaţionale"
CURTEA DE ARBITRAJ
News.ro: Averea ministrului Justiţiei: O casă şi un teren în Bragadiru, o
maşină Volkswagen. Iordache a împrumutat PSD cu 60.000 de lei
Antena3.ro, preluată de 1001-stiri.pro: Ce avere are Florin Iordache
Romanialibera.ro: Doi miniștri din Cabinetul Grindeanu nu dețin conturi
bancare: șeful diplomației, Theodor Meleșcanu, și ministrul Justiției,
Florin Iordache
Romaniatv.net: Florin Iordache, ministrul Justiţiei, are un teren, o casă şi
o maşină, nu are bani în conturi, dar a împrumutat PSD cu 60.000 de lei
Stiripesurse.ro: MADE IN ROMANIA El e ministrul care NU ARE DATORII
sau CONTURI în bancă
Realitatea.net, preluată de Stirimondene.eu, Vrajitorul.us: Ce avere are
ministrul Justiţiei. Iordache a împrumutat PSD cu 60.000 de lei
Wall-street.ro: Averea ministrului Justitiei
CCIA ARAD
Ghidularadean.ro: Camera de Comerţ arădeană pregăteşte experţi în
achiziții publice
CCI BRAȘOV

Infobrasov.net: Majorarea salariului minim împovărează firmele
CCI COVASNA
Covasnamedia.ro preluată de Presaonline24.ro, Ziarelive.ro: „Ziua cea
mare”, din nou la Sfântu Gheorghe
CCI DOLJ
Curierulnational.ro: Ce firme vor plăti mai mulţi bani la stat anul acesta
CCIA SIBIU
Sibiu100.ro:

Sibiul

primeste

la

Atena

titlul

oficial

de

Regiune

Gastronomica
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: CCI Suceava
organizează luna aceasta un curs pentru specializări în achiziţii publice
CCIA TIMIȘ
Pentrutimisoara.ro: CCIAT organizează un nou curs de manager de
proiect
Banatulmeu.ro: CCIAT organizează noi serii de cursuri privind achizițiile
publice
Debanat.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ziarelive.ro, Diacaf.com: Trei
cursuri pentru cei care vor sa se specializeze in achizitii publice
Banatulmeu.ro, preluată de Ziarelive.ro: CCIAT începe o nouă serie a
cursului Manager de Proiect
CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Caon.ro: De toata jena. Producatorii caraseni se imprumuta pentru Berlin
ENERGIE
Zf.ro: Cărbunii dau semne de oboseală. CE Oltenia, compania care a
încălzit România în viscol, luptă cu iarna alături de un nou şef, un
executiv din construcţii
Economica.net: Producţia de hidrocarburi a OMV Petrom a scăzut cu
3,4%, în T4 2016
Economica.net: "2016, cel mai de succes an din istoria Rompetrol, profit
operaţional de peste 200 mil. USD". Interviu
Agerpres.ro: Gazprom îngrijorat de efectele politicii energetice a lui
Trump asupra pieței gazelor din UE
Agerpres.ro: Investițiile în energiile regenerabile au scăzut cu 18% în
2016
Bursa.ro: GUVERNUL PERMITE TRANSELECTRICA ÎNTRERUPEREA
EXPORTULUI DE ENERGIE, ÎN CAZ DE SITUAŢIE EXTREMĂ. Ion Lungu,
AFEER: "Sper să nu ajungem la situaţia de a întrerupe exporturile de
energie"
Hotnews.ro: RWEA: Industria eoliana a generat 13,8% din productia de
electricitate, in perioada 6-15 ianuarie
Hotnews.ro: Dupa ce a creat o criza energetica artificiala, Guvernul
Grindeanu a publicat in Monitorul Oficial hotararea prin care pot fi
blocate exporturile de energie electrica
FISCALITATE
Zf.ro: Bogdan-Nicolae Stan, noul preşedinte al ANAF. „Este din sistem“

Zf.ro: Comentariu: ANAF anunţă renunţarea la formularul 088. Renunţare
la lupta cu evaziunea sau simplificare? Evaziunea la TVA este de 8
miliarde de euro pe an
Zf.ro: Puncte de vedere: Eliminarea Declaraţiei 088. Măsuri alternative
pentru reducerea evaziunii fiscale în zona TVA şi cresterea colectării la
buget
Capital.ro: INFOGRAFIE: "Paradisuri fiscale" pentru companii românești
Capital.ro: Formularul 088 este istorie. Cum vor obţine firmele codul de
TVA
Startupcafe.ro: Eliminarea declaratiei 088 privind TVA, publicata in
Monitorul Oficial. Cand intra in vigoare
Mediafax.ro: Evoluţia cadrului fiscal, provocarea economică a oamenilor
de afaceri în 2016 şi 2017
GUVERN
Economica.net: Grindeanu: Deficitul va fi păstrat sub 3%. Vom respecta
angajamentele luate ca ţară membră a NATO
Economica.net: Grindeanu: Creştere economică de 5,2% în 2017, inflaţie
de 1,4% şi 180.000 de noi locuri de muncă
Economica.net:

Grindeanu,

despre

ultima

rectificare

bugetară

a

guvernului Cioloş: Probabil a fost pozitivă din cauză că eram în
campanie
Agerpres.ro: Ștefan (MFP): Fondurile europene au fost un eșec total în
anul 2016; avem garanția că vor intra 21 de miliarde de lei în 2017
Capital.ro: Ştefan(MFP): Taxe noi sau majorate,variantă total exclusă

Bursa.ro: MINISTRUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI PREGĂTEŞTE
LEGEA PREVENŢIEI. Firmele nu vor mai putea fi sancţionate, dacă
înainte nu au fost prevenite
Mediafax.ro: Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor: "Nu avem nevoie de
împrumuturi pentru a susţine măsurile din programul de guvernare"
INVESTIȚII
Zf.ro: Investiţiile străine, cel mai bun ritm anual din 2008 încoace
Zf.ro: TMK Artrom Slatina cheamă acţionarii să aprobe ipoteca pentru
creditul de 25 mil. euro cu BCR
Zf.ro: Traian Stancu: Un broker de credite încearcă să formeze o
comunitate rezidenţială „la ţară“ pentru a cumpăra un teren de aproape 4
milioane de euro
Zf.ro: Fostul ministru al Economiei, Constantin Niţă: Oltchim, în pericol
să ajungă la fier vechi, împărţirea pe bucăţi e o mare greşeală
Zf.ro: Gorenje aduce un nou expat la conducerea businessului local de
75 milioane de lei
Zf.ro: Red Bull caută director de marketing care să aibă grijă de brand în
HoReCa
Zf.ro: Americanii de la Pioneer Hi Bred au vândut seminţe de 84 mil.
dolari, un plus de 7%
Zf.ro: Planurile Profi pentru 2017: 200 de magazine noi şi primul miliard
de euro afaceri
Zf.ro: O reţea de farmacii din zona Ardealului: „Am avut dificultăţi să
găsim medicamente. Exportul paralel afectează piaţa“

Zf.ro: Reţeta de creştere a grupului Agricola Bacău în criză: „Am investit
în echipă şi asta s-a văzut şi în vânzări“
Economica.net: Privatizarea Oltchim: Companiile care cumpără activele
combinatului nu preiau nici datoriile, nici contractele cu clienţii
Economica.net: Stat vs. privat în economie: companiile private merg pe
plus, cele de stat sunt tot mai nerentabile
Economica.net: Cât cerea Bechtel ca să sape o groapă pentru Autostrada
Transilvania
Agerpres.ro: Investițiile BERD au atins și anul trecut nivelul record de 9,4
miliarde de euro
Agerpres.ro: Moody's plătește 864 milioane de dolari pentru a pune capăt
acuzațiilor referitoare la ratingurile subprime
Agerpres.ro: Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni realizate în această
săptămână la Bursa de la București a urcat cu 41,59%
Capital.ro: Povestea unui business cu plăcinte de milioane
Capital.ro: Nawaf Salameh, Alexandrion Grup: “Nu ne dorim nimic
special sau ieșit din comun de la noul guvern, ci doar coerență
decizională și viziune economică și fiscală”
Capital.ro: Radu Timiș, Cris-TIM: “Nu se poate trăi cu un salariu de 250
euro pe lună, salariu mai mic decât al chinezilor”
Capital.ro: Marius Marin, CEO Macon: Produsele româneşti se vor
scumpi şi firmele vor face concedieri
Capital.ro: Dragoș Anastasiu, despre așteptările pe care le are de la noul
Guvern

Capital.ro: Ce crede Daciana Siderache, director general Apa Calipso,
despre noul Guvern
Capital.ro: Lucian Aldescu, DPD România: Trebuie să se implementeze
programul de guvernare promis în campania electorală
Capital.ro: ROMCAB, Romgaz şi Fondul Proprietatea, vedetele şedinţei
de tranzacţionare BVB de astăzi
Bursa.ro: OPINII: Marele concurs de popularizare a bursei a atras doar
100 de investitori
Mediafax.ro: O firmă din Bistriţa a realizat un record de producţie pentru
Mercedes-Benz
IT
Zf.ro: Curtea de Apel din Statele Unite va relua procesul antitrust
împotriva Apple
Zf.ro: Microsoft a cumpărat start-up-ul Maluuba, specializat în inteligenţa
artificială
Zf.ro: Compania slovacă de securitate IT Eset deschide un centru de
cercetare-dezvoltare în Iaşi
Zf.ro: Teodor Ceauşu, şeful Ixia România: Eliminarea plafonului la CAS şi
CASS loveşte cei mai buni oameni din IT, care ar fi putut pleca din ţară
pentru salarii de 5 ori mai mari, dar nu au făcut-o
Zf.ro: Industria de IT, lovită de reformele fiscale din ultimele două luni
Economica.net: Coreea de Sud: Procurorii cer arestarea moştenitorului
Samsung

Capital.ro: Acţiunile Samsung se prăbuşesc după ce procurorii cer
arestarea vicepreşedintelui grupului sud-coreean
Mediafax.ro:

INTERVIU

VIDEO

Florin

Ilia,

SIVECO:

Trebuie

să

demonstrăm că greşelile recente nu se vor repeta niciodată
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, directorul editorial al ZF: Aşa cum vede
Dragnea România, nu avem nevoie de angajaţi cu salarii mari şi nici de
industrii de elită. Iar liderii din business „aplaudă” acest lucru,
ascunzându-se sub „fustele” din birouri pentru a nu se pune rău cu
actuala putere de care au nevoie ca să-şi extragă rentele
Zf.ro: UniCredit Bank: Deficitul bugetar ar putea depăşi 4% în 2017, iar în
acest caz investiţiile statului sunt în pericol
Zf.ro: Datoria externă totală a crescut cu 2 mld. euro
Zf.ro: România ar putea adera în 2017 la OCDE, clubul celor mai
dezvoltate ţări din lume
Zf.ro: Brokerii, tot mai dependenţi de RCA: Ponderea vânzărilor a crescut
de la 52% la 60% la finalul lunii septembrie 2016
Economica.net: Ameninţarea taxei pe ambalaj se abate din nou asupra
preţurilor. Producătorii vor trebui să plătească pentru 2016, problema
reciclării persistă
Economica.net: Brexit: Marea Britanie ar putea trece la un alt model
economic şi fiscal dacă nu va obţine acces pe piaţa unică
Economica.net:

Sobolewski

BVB:

Se

impune

listarea

Companiei

Naționale Aeroporturi București. Hidroelectrica va aduce un merit istoric
guvernului care o va lista

Agerpres.ro: FMI a aprobat o linie de credit în valoare de 8,24 miliarde
euro pentru Polonia
Agerpres.ro: Nivelul de trai, un indicator mai bun decât PIB-ul pentru
creșterea economică,susțin organizatorii forumului de la Davos
Capital.ro: Saxo Bank: Marea Britanie este cea mai mare ameninţare
pentru Europa în 2017
Capital.ro: Cum primește mediul de afaceri promisiunile guvernului PSD
Capital.ro: Florin Cîţu: Rectificarile bugetare au fost folosite de cele mai
multe ori politic
Bursa.ro: "Trebuie să uităm de creşteri de 15-25% ale cifrei de afaceri"
Bursa.ro: ASF SE VEDE MAI FRUMOASĂ DECÂT ESTE. Cristian
Muntean, ASSAI: "ASF, o instituţie ruptă de realităţile pieţei"
Hotnews.ro: Salariul minim 2017: Ce trebuie sa faca patronii - proceduri
in REVISAL
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Presiunea inflaţionistă rămâne, la început de an, „surprinzător de
scăzută”
Zf.ro: BNR anticipează încetinirea creşterii economice şi diminuarea
presiunilor ei inflaţioniste
Zf.ro: După fuziunea cu Carpatica, Patria Bank se mută din primăvară în
Nusco Tower, într-un sediu nou
Zf.ro: Moment tensionat pentru industria bancară miercuri. Curtea
Constituţională

discută

obiecţia

de

conversiei creditelor în franci elveţieni

neconstituţionalitate

a

legii

Zf.ro: Marja băncilor continuă să fie destul de aproape de maximul
înregistrat în 2009
Zf.ro: Banca Transilvania şi BRD sunt blue chip-urile care au cea mai
slabă evoluţie la început de an
Zf.ro: ”Lunea neagră”: Lira sterlină se prăbuşeşte la cel mai scăzut nivel
din ultimii 31 de ani, după zvonurile că premierul britanic pregăteşte o
lovitură pentru acordul de liber schimb cu UE
Economica.net: Croitoru, BNR: Dolarul va creşte. Vor fi presiuni
inflaţioniste, dar exporturile României vor fi stimulate
Economica.net: BNR a dat 15 amenzi în valoare de 250 de milioane de lei
fostei conduceri a Băncii Comerciale Carpatica
Economica.net: Lucian Croitoru, BNR: Ori deficit bugetar de 3%, dar fără
creștere de 5,5%, chiar și fără "găuri în buget"
Agerpres.ro: BNR: Noua proiecție indică o ușoară accelerare a creșterii
economice în trimestrul IV 2016, urmată de o oarecare încetinire
Agerpres.ro: Lucian Croitoru: Deprecierea leului va stimula exporturile,
dar ar adăuga și presiuni inflaționiste
Agerpres.ro: Lucian Croitoru: Mi se pare dificil să ai un deficit bugetar de
3% și o creștere economică de 5%, concomitent
Capital.ro: 2017, anul extinderii serviciilor bancare în zona rurală
Bursa.ro: AVOCAŢII CLIENŢILOR: "Curtea Constituţională confirmă
valabilitatea Legii dării în plată"
Bursa.ro: Blogul cu obsesii şi site-ul cu informaţii

Bursa.ro: LUCIAN CROITORU, BNR: Politica fiscală a lui Trump va face
ca dolarul să se aprecieze
Hotnews.ro: Doi ani de la explozia francului elvetian. De unde a pornit
taifunul, ce promisiuni s-au facut si in ce stadiu suntem
Mediafax.ro: Daniel Zamfir: Hotărârea CCR pe darea în plată va afecta
toate contractele, nu numai cele bancare
TELECOM
Capital.ro: Americanii, interesaţi de piaţa telecom locală
TURISM
Economica.net: Blue Air, singura companie aeriană românească prezentă
într-un top la nivel mondial
Mediafax.ro: Cât va costa primul tronson al pârtiei de schi din Masivul
Rarău care trebuia finalizat în 2012

