Raport monitorizare presa 31 ianuarie 2017
CCIR
Agerpres.ro: Participarea secretarului de stat Alexandru Victor Micula la Gala
Corpului Diplomatic organizată de Camera de Comerț și Industrie a României
Stiripesurse.ro, preluat de Ultimele-stiri.eu: Victor Micula evidenţiază rolul
diplomaţilor străini în promovarea relaţiilor economice
Juridice.ro: Alexandru Victor Micula a participat la Gala Corpului Diplomatic
Acreditat în România, organizată de CCIR
CCI ARAD
Arad24.ro: O serie nouă de cursuri la CCIA
CCI ARGES
Ziarulargesul.ro: La Piteşti, trei târguri noi şi multe alte evenimente
CCI CONSTANTA
Infotravelromania.ro: Targul de turism Vacanta 10-12 martie 2017 Constanta
AGRICULTURA
Zf.ro: România este responsabilă de 13% din producţia de miere din UE,
devansând Spania şi Ungaria
ENERGIE
Economica.net: Chinezii de la CEFC ar putea prelua Rompetrol până la sfârşitul
lunii iunie
Capital.ro: Mol România a investit un milion de euro într-o nouă benzinărie la
Craiova

Zf.ro: O parte dintre clienţii Transenergo COM, trader de 300 mil. euro, trec în
curtea Electrica Furnizare după ce firma şi-a cerut insolvenţa
Zf.ro: Electrica vrea să-şi împrospăteze conducerea: caută director juridic, de
marketing sau de proiecte strategice
Zf.ro: Scandalul începutului de an. ANRE: Speculatorii au fost pedepsiţi.
Populaţia nu va suferi ca urmare a creşterii preţului energiei
Zf.ro: Guvernul Dragnea/Grindeanu îşi marchează numele pe bursă. Acţiunile
Transgaz urcă la un maxim istoric
Adevarul.ro: Bloomberg: KMGI crede ca vanzarea actiunilor filialei din
Romania catre chinezii de la CEFC poate fi finalizata pana la sfarsitul lunii iunie
Zf.ro: Scandalul de pe piaţa energiei continuă: Electrica l-a dat afară pe
directorul de vânzări şi anunţă că poate să piardă 36 mil. lei din insolvenţa
Transenergo
Bursa.ro: Cristian Buşu, ales preşedinte al CA al "Electrica" pentru un mandat
de un an
Agerpres.ro: UE își va îndeplini obiectivele în materie de energie regenerabilă
(studiu)
Zf.ro: Justiţia a respins cererea Energy Holding privind despăgubiri de 250 mil
euro de la Hidroelectrica
FISCALITATE
Agerpres.ro: Președintele ANAF cere verificarea activității Vămilor, pe fondul
creșterii traficului ilicit cu țigarete
Digi24.ro: Guvernul a scos deja Marea Britanie din UE și umflă bugetul
Economica.net: Guvernul Grindeanu, suspect de dificultăţi financiare: ANAF n-a

rambursat nici un ban pe TVA în ianuarie

Mediafax.ro: Curtea de Conturi a identificat prejudicii de 410 milioane de euro
provocate bugetului în 2015
Adevarul.ro: Ce taxe vor fi eliminate de la 1 februarie
Capital.ro: De mâine, impozit ZERO la tranzacţiile imobiliare care nu depăşesc
100.000 euro
Agerpres.ro: ANAF a publicat Ordinul cu noua procedură pentru obținerea
codului de TVA, care înlocuiește formularul 088
Zf.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 3,3 mld. lei în ianuarie, sub
nivelul planificat şi la dobanzi în creştere
Zf.ro: Ministerul Finanţelor vrea să emită şi în 2017 obligaţiuni în euro pe piaţa
locală
Zf.ro: Veniturile reale din fondurile UE aşteptate în acest an sunt de fapt de 10
mld. lei şi nu de 22 mld. lei, cum susţin Finanţele
Zf.ro: Europa: o taxă zombie ţinută în viaţă de sezonul alegerilor
Economica.net: Ce modificări fiscale intră în vigoare de la 1 februarie 2017 şi pe
cine afectează la salariu
Economica.net: 1,6 milioane de români vor primi 140 lei în plus la salariu de la 1
februarie
Economica.net: Efectele schimbării legii privind concediul şi indemnizaţia de
creşterea copilului: statul a plătit părinţilor cu 75% mai mulţi bani
Economica.net: Fost şef ANAF: România este în pragul unei crize a finanţelor

publice
Ziare.com: Guvernul adopta azi bugetul de stat. Va ajunge la Parlament cu o
intarziere de cateva zile fata de calendarul initial
Evz.ro: ANAF: Legea antifumat e profitabilă pentru baruri și restaurante
Digi24.ro: Măsuri fiscale care vor intra în vigoare de la 1 februarie
Agerpres.ro: Fumatul 'taie' 2% din PIB-ul mondial
Bursa.ro: Rusia a depus plângere la OMC împotriva taxelor impuse de UE la
unele produse din oţel
INVESTITII
Capital.ro: Bucureşti 2023: Parcări la intrările de pe autostrăzi, metroul extins
din staţiile Pipera şi Păcii şi 250 de kilometri de piste de biciclete
Zf.ro: Cemacon Cluj Napoca va face o ofertă publică de dobândire a 5 ,7 milioane
de acţiuni proprii la preţul maxim de 2,1 mil. lei. Compania vrea să aloce aceste
acţiuni către directori
Agerpres.ro: Adrian Mitroi: Listările companiilor de stat profitabile sunt ca niște
"gloanțe de argint", care ar trebui trase acum
Zf.ro: Schimbare istorică: China a detronat SUA devenind cel mai mare partener
comercial al Germaniei
Zf.ro: Alumil Rom Industry Bucureşti a cumpărat materiale de 15 mil. lei de la
grupul acţionar în a doua jumătate din 2016
Zf.ro: SIF Oltenia cumpără 3,3 milioane de acţiuni la Antibiotice Iaşi pentru 1,8
milioane de lei
Zf.ro: Dezvoltatorul imobiliar Impact va ieşi pe bursă cu obligaţiuni de 135

milioane de lei pe şapte ani
Zf.ro: În 2017 se împlineşte un deceniu de la maximul istoric al BET: o acţiune
delistată a avut randament de 800%
Zf.ro: Grupul german Miele şi-a triplat vanzările de electrocasnice din Romania
în trei ani
Zf.ro: Gabriel Nicolaescu şi Aurel Vlaicu răman încă doi ani la conducerea
Gealan
Zf.ro: Analist: Nivelul următor de referinţă al BET este 7.900 puncte
Zf.ro: Tradeville: Evoluţia economiei şi iarna geroasă fac ca Bursa de la Bucureşti
să fie într-o conjunctură bună
Zf.ro: Importatorul cosmeticelor Bioderma şi-a crescut de şase ori afacerile în
criză
Zf.ro: Israelienii de la New Kopel au pus pe masă 20 mil. euro pentru a intra pe
piaţa birourilor
Bursa.ro: Sectorul transportului aerian, afectat de politica lui Trump
Romanialibera.ro: Termen amânat cu cel puțin trei luni. Abia la vară vom circula
pe patru benzi pe Centura Bucureștiului, între Chitila și Chiajna
Zf.ro: Avertismentul unui antreprenor roman din regiunea Moldovei. "Nu mai
găsim oameni. Ar trebui să putem aduce cu costuri mici angajaţi din Ucraina sau
Moldova"
Zf.ro: Romanii cheltuie 250 mil. euro anual pe detergent. Piaţa este disputată de
trei giganţi: P & G, Unilever şi Henkel
Zf.ro: Creşterea consumului şi a industriei de componente auto a dus la investiţii
de peste 130 mil. euro în spaţii logistice noi

Zf.ro: Genpact a ajuns la 3.500 de angajaţi în birourile din Romania şi mai caută
încă 300 de oameni
Zf.ro: Romanul Milan Radin pleacă după un deceniu de la conducerea reţelei dm
drogerie markt
Zf.ro: Ce ar însemna "America înainte de toate" a lui Trump pentru economiile
emergente: impact mai mare asupra Asiei, dar şi oportunităţi de reformare
Zf.ro: Ştefan Iordache, The Coffee Factory: Lanţul de cafenele The Coffee
Factory va ajunge la zece unităţi în acest an
Zf.ro: Antreprenori locali. Fabrica Barleta din Bacău a ajuns la afaceri de 11 ,6
milioane de euro
Zf.ro: Mazars anunţă o creştere de 15% în România şi numirea lui Răzvan
Butucaru ca Partener pe Audit & Financial Advisory Services
Hotnews.ro: Mecaplast se extinde in Romania pentru a produce componente auto
dedicate noii generatii Dacia Duster
Zf.ro: Grupul feroviar Grampet îşi măreşte participaţia la fabrica de
medicamente Polisano la aproape 20%
Zf.ro: Turcii de la LC Waikiki deschid primul magazin din Piteşti, în primăvară
Zf.ro: UNSICAR încheie un protocol de colaborare cu Fondul de Garantare a
Asiguraţilor pentru a creşte încrederea în piaţa asigurărilor
Economica.net: Metoda Hornbach de a-şi păstra angajaţii. Au investit peste 3
milioane de euro în traininguri
Jurnalul.ro: Dolarul puternic afectează profiturile companiilor
Capital.ro: Dolarul scade pe fondul îngrijorărilor privind politica preşedintelui
Trump de limitare a imigraţiei. Ultimele evoluţii

Economica.net: BCR a acordat un credit de 25 de milioane de euro, pe şapte ani,
pentru TMK Artrom Slatina
IT
Economica.net: Ministerul Comunicaţiilor a publicat chestionarul online privind
reglementarea domeniilor .ro
LEGISLATIE ECONOMICA
Jurnalul.ro: Creditorii contestă datoriile asumate de RADET
Digi24.ro: Proiect. Garanție de cinci ani pentru electrocasnice
Zf.ro: Schimbare de trend: România a ajuns să furnizeze de şapte ori mai mulţi
expaţi decât importă. ”Expatriatul costă de 3 ori mai mult decât un angajat local”
Zf.ro: Ministerul Muncii: Legea pentru programul "Primul salariu" va fi gata
pană la jumătatea anului
Romanialibera.ro: Șoferii români căutați în Europa, dar plătiți cu salarii ridicole
față de alte țări. Cei mai mari angajatori privați din România sunt firmele de
transport rutier internațional, în principal operatori din afara țării
Ziare.com: Cum ajunge lemnul taiat ilegal sau abuziv din padurile virgine ale
Romaniei mobila vanduta la Ikea - reportaj France 2
Ziare.com: Romania si-a pierdut mintile din cauza saraciei si coruptiei. La
propriu
Ziare.com: Austria vrea sa restrictioneze accesul muncitorilor est-europeni pe
piata muncii
Bursa.ro:
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Zf.ro: Rata şomajului a coborât la 5,5% la finele lui 2016
Jurnalul.ro: Aparat de 1 milion euro pentru depistarea dioxinei, aruncat
Agerpres.ro: Forbes: România încearcă să stopeze migrarea creierelor
SISTEM BANCAR
Economica.net: O bancă europeană de rebuturi ar ajuta la rezolvarea problemei
creditelor neperformante - ESM
Zf.ro: Creditele de consum, minus 2% în 2016. Împrumuturile în lei au crescut,
cele în valută îşi continuă scăderea
Bursa.ro: EPOPEEA CHF CONTINUĂ
Împrumutaţii în franci elveţieni au aşteptat din nou degeaba
Bursa.ro: TRIBUNALUL BUCUREŞTI URMEAZĂ SĂ SE PRONUNŢE
ASTĂZI
Raiffeisen Bank a pierdut la Curtea Constituţională, într-un proces cu ANPC
Bursa.ro: Dobânda overnight ROBOR a scăzut
Bursa.ro: ”UniCredit", pierderi nete de aproximativ 11,8 miliarde de euro în
2016
Zf.ro: Liviu Voinea, viceguvernator BNR: Nu avem o ţintă fermă privind rezerva
valutară, dar nu vrem să scadă sub 30 miliarde de euro
Zf.ro: Brokerul Kiwi a intermediat credite de 450 mil. lei în 2016, din care două
treimi au fost ipotecare
Economica.net: BNR s-a liniştit: 6.400 de oameni au apelat la darea în plată. Dar
500 dintre ei, pentru mai multe imobile

Stiri.tvr.ro: Legea dării în plată, din nou la Curtea Constituţională
Agerpres.ro: Deutsche Bank amendată cu 630 milioane de dolari pentru spălare
de bani pentru clienții ruși
Jurnalul.ro: Finanţele vor să favorizeze noile locuinţe
TELECOM
Zf.ro: Cătălin Buliga, director tehnic Vodafone: Traficul de date, creştere de peste
100% şi în 2016. Adopţia netului mobil din mediul rural nu mai poate fi ignorată
TURISM
Zf.ro: Agenţia de turism Invitation Romania a ajuns la afaceri de 5 milioane de
euro

CCIR
Cursdeguvernare.ro, preluat de Roportal.ro: Falia dintre Economia Românească
și România productivă: Politicile necesare să o închidem
Capital.ro, preluat de Feedler.ro, Portal-ro.com, Ultimele-stiri.eu, Discard.ro,
Ziar.com, Ziare.www.ro: Mihai Daraban, CCIR: 70% din comerţul exterior al
României este către Uniunea Europeană
B1.ro, preluat de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro, Discard.ro, Portal-ro.com: Gala
Corpului Diplomatic acreditat la București, organizată de Camera de Comerț și
Industrie a României (FOTO)
Psnews.ro: Gala Corpului Diplomatic, organizată de CCIR. Lazăr Comănescu,
numit consilier
Dcnews.ro: Gala Corpului Diplomatic acreditat la București, în organizarea
Camerei de Comerț și Industrie a României

CCI DOLJ
Jurnalulolteniei.ro: A doua ediție a Târgului de Turism al Olteniei, în martie, la
Craiova
CCI TIMIS
Opiniatimisoarei.ro: CCIAT ajuta firmele timisene sa se promoveze in Grecia, la
doua expozitii internationale
AGRICULTURA
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii: Suprafața cultivată cu roșii în sere și solarii
crește cu 1.300 de hectare prin programul de susținere a tomatelor
Capital.ro: Ministerul Agriculturii va funcţiona cu trei secretari de stat şi doi
subsecretari;număr maxim de 684 de posturi, exclusiv demnitarii

ENERGIE
Agerpres.ro: Șeful Hidroelectrica, despre prețul mare de pe bursa de energie:
Sunt prețurile pieței, nu am făcut abuz de poziție dominantă
Mediafax.ro: Furtună pe piaţa de energie. Cine va câştiga şi cine va pierde din
destabilizarea preţurilor
FISCALITATE
Agerpres.ro: ONRC elimină mai multe taxe și tarife pentru firme, PFA sau
întreprinderi individuale, de miercuri

Agerpres.ro: Vești bune pentru economia zonei euro: inflația și PIB-ul cresc iar

șomajul scade
Agerpres.ro: ANAF rambursează în ianuarie TVA în valoare de aproape 1,1
miliarde de lei
Mediafax.ro: Femeile au aşteptări cu 500 de lei mai mici la salariu pentru jobul
dorit faţă de bărbaţi, potrivit unui raport eJobs
Capital.ro: CSAT a dat undă verde pentru buget
Economica.net: Care sunt salariile minime nete pe care ar accepta să se angajeze
românii: 2,800 lei în Bănci, Inginerie sau Asigurări - studiu eJobs
Zf.ro: CSAT a avizat favorabil bugetetele de securitate naţională. Proiectul de
buget pe 2017 va fi transmis marţi la Parlament. Iohannis: Bugetul de stat pe
2017 este "problematic şi supraevaluat, cu o creştere foarte mare a cheltuielilor,
pentru care nu există explicaţii pertinente"
Agerpres.ro: Ministerul Fondurilor Europene a înregistrat autoturisme primite
în custodie la valoarea de '1 leu', în 2015
Evz.ro: LISTA taxelor care se elimină şi a modificărilor fiscale ce intră în vigoare
de la 1 februarie
INVESTITII
Zf.ro: În ciuda scăderilor la nivel global, acţiunile europene şi bursa de la
Bucureşti înregistrează creşteri
Economica.net: UniCredit Leasing lansează un produs de finanţare destinat
companiilor care angajează tineri
Capital.ro: Farmec deschide 15 noi magazine proprii în 2017, dublu față de anul
trecut
Digi24.ro: Politicile lui Trump. De ce tace Wall Street-ul

Agerpres.ro: ASF: Riscul de dobândă, cel mai important risc cu care s-ar putea
confrunta fondurile de investiții
Mediafax.ro: Cupru Min a avut anul trecut cea mai mare producţie anuală din
istorie
IT
Zf.ro: Ce spune şeful eJobs despre lansarea secţiunii anunţurilor de angajare a
platformei OLX: “Vom concura cu OLX din perspectiva atragerii candidaţilor,
însă nu vedem o ameninţare reală cel puţin pe termen mediu”
Starupcafe.ro: TOP Eurostat: 28% dintre locuintele din Romania, fara acces la
internet
LEGISLATIE ECONOMICA
Economica.net: Ministerul Mediului: Consultare publică pentru modificarea
Ghidului de finanţare a programului dedicat infrastructurii pentru vehicule verzi
Zf.ro: Asocierea ACCIONA Ingenieria-BAICONS va stabili fezabilitatea
reabilitării liniei Craiova-Caransebeş
Economica.net: Curtea de Conturi: Electrica a cumpărat bunuri de 227 milioane
lei care nu se regăsesc fizic în patrimoniu
Agerpres.ro: Curtea de Conturi: Ministerul Energiei a plătit 15,8 milioane de lei
pentru exproprieri, însă lipsesc documente
Agerpres.ro: Curtea de Conturi: Ministerul Mediului nu a înregistrat în
contabilitate 1,605 milioane lei, plătite ca despăgubiri sau titluri de compensații
Hotnews.ro: Eliminarea timbrului de mediu de la 1 februarie a generat o crestere
considerabila a numarului de programari la RAR

Agerpres.ro: ANRM a stabilit incorect prețul de referință al gazelor, iar
redevențele au fost mai mici cu 4,6 miliarde de lei
Agerpres.ro: MCSI a prejudiciat statul cu 505.000 lei, ca urmare a alocărilor
pentru funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală (raport)
SISTEM BANCAR
Adevarul.ro: Carpatica: Fuziunea Bancii Carpatica cu Patria Bank nu a fost
respinsa de Tribunalul Bucuresti, care a cerut clarificari
Zf.ro: Autoritatea Bancară Europeană cere crearea unei “bănci rele” în UE
pentru eliminarea creditelor toxice din sistem
Economica.net: BCE: Reducerea nivelului creditelor neperformante de către
băncile italiene este insuficientă

