Raport monitorizare 6 februarie 2017
CCIR
Legalmarketing.ro: RED BUSINESS CONFERENCE: Impactul OUG
nr.13/2017 de modificare a Codurilor Penale
Zch.ro, preluată de Diacaf.com, Feedler.ro: Camera de Comerţ Neamţ:
Învățământul profesional dual, dezbatere la Ministerul Educaţiei
Juridice.ro: Mesajul Președintelui României pentru Societatea de Științe
Juridice
Smartnews.ro: De ce este noul Regulament de Protectie a Datelor al UE o
problema de business critica?
Amosnews.ro: Apare catalogul electronic InfoBulletin numărul 84 de
mediatizare a ofertei de afaceri româneşti pe piaţa externă
CCI BACĂU
Desteptarea.ro: Guvernul iranian studiază oportunitățile de la Rafo
Onești
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Camera de Comerț anunță un important seminar privind
noutăţile fiscale şi contabile ale anului 2017
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în febra
pregătirilor, pentru prima manifestare expozițională de anvergură din
acest an

Banatulmeu.ro: CCIAT este unic furnizor acreditat din vestul țării al
cursurilor de arhivar și arhivist
Oficialmedia.com, preluată de Feedler.ro: Salonul industriei uşoare,
decada de primăvară
Debanat.ro: Misiune economica in Japonia, se fac inscrieri in aceasta
perioada
Debanat.ro: Un nou curs de arhivar, la CCIAT
Debanat.ro: Luna februarie vine cu noi programe de formare la CCIAT
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Grupul din agrobusiness Şerban din Bacău face 60 mil. euro din
cereale şi creşterea păsărilor
Economica.net: Subvenţii mai mici pentru sectorul vegetal. Cuantumul
ajutoarelor naţionale tranzitorii va fi de 17,7 euro pe hectar
Capital.ro: Agricover Credit: „Fermierii decid când plătesc motorina”
ENERGIE
Zf.ro: ANRE explică de ce a crescut preţul energiei electrice în ianuarie şi
exclude „manipularea pieţei“ dintre posibilele cauze
Zf.ro: Analiză ZF. Ce se întâmplă pe piaţa energiei? România a devenit
subit importatoare de energie, iar preţul spot este la minimul ultimei luni
Economica.net: Iranul importă 149 de tone de concentrat de uraniu
Agerpres.ro: Iran a descoperit noi rezerve de petrol de circa 15 miliarde
barili

Capital.ro: Iordache, despre demisie: După moțiunea de cenzură voi avea
o discuție cu premierul
Capital.ro: Energia, MAI SCUMPĂ în România decât în Ungaria
GUVERN
Zf.ro: Ministrul Agriculturii: ''Ar fi 12 milioane de plapume în România
pentru săracii ăştia care sunt''
Economica.net: Iordache: Noul proiect pentru modificarea codurilor
penale, în consultare publică 30 de zile. Acum sunt multe articole
neconstituţionale
Economica.net: Grindeanu: Nu îmi dau demisia. Un Guvern poate fi dat
jos prin moţiune de cenzură
Economica.net: Guvern: Un proiect de lege de modificare a Codurilor
penale va fi rezultatul unei ample consultări publice
Economica.net: Grindeanu: Lucrurile sunt cât se poate de clare,
moţiunea de cenzură nu va trece în Parlament
Economica.net: Grindeanu spune că Meleşcanu şi Birchall vor explica, la
Bruxelles, situaţia referitoare la modificarea Codurilor penale
Economica.net: Grindeanu: Iordache îşi va asuma ce n-a făcut bine. Dacă
nu, voi decide în ceea ce înseamnă poziţia sa
Agerpres.ro: Bugetul Ministerului Energiei a fost avizat favorabil de
comisiile parlamentare pentru buget - finanțe
Agerpres.ro: Comisia de buget-finanțe: Raport favorabil pentru bugetul
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale pe 2017

Agerpres.ro: Comisiile parlamentare pentru buget-finanțe, aviz favorabil
pentru bugetul Ministerului Transporturilor pe 2017
Agerpres.ro: Bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, aviz favorabil
în Comisiile reunite de buget-finanțe
Agerpres.ro: Bugetul Ministerului Turismului, aviz favorabil în Comisiile
reunite de buget-finanțe din Parlament
Agerpres.ro: Bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2017, avizat favorabil
de comisiile reunite de buget-finanțe
Agerpres.ro: MFP: Ordonatorii de credite sunt răspunzători în fața legii
pentru cheltuirea banului public
Capital.ro: Ultimul interviu al lui Florin Jianu în funcția de ministru
Capital.ro: Iordache: Proiectul de lege privind modificarea Codurilor
penale va fi pus în dezbatere publică luni
Mediafax.ro: Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor: Sper ca până miercuri
legea bugetului să plece spre promulgare
INVESTIȚII
Zf.ro: Oraşele şi comunele se întrec să se îndatoreze pentru asfaltări,
iluminat, autobuze, dar şi pentru extinderi de sedii de primării şi studii de
fezabilitate şi parcuri
Zf.ro: Banca Transilvania, FP şi Transgaz au cel mai bun randament al
dividendelor (studiu)
Zf.ro: Vrancart Adjud vinde obligaţiuni convertibile în acţiuni de 38,2
milioane de lei, cu o dobândă de Robor la 3 luni plus 2%

Zf.ro: Un grup austriac preia o fabrică de pet-uri din Braşov cu afaceri de
129 mil. lei. „Obţinem accesul la o reţea de distribuţie puternică. Star
East Pet este un partener strategic bun pentru atingerea obiectivelor din
România şi chiar mai departe.“
Zf.ro: Lactalis şi-a potolit setea de achiziţii cu Albalact şi Covalact, dar
micii producători nu văd cu ochi buni expansiunea agresivă a
multinaţionalei franceze
Zf.ro: Japonezii de la Takata caută 320 de oameni pentru fabricile de
componente auto din Sibiu şi Arad
Zf.ro: România, a cincea cea mai importantă piaţă pentru Coca-Cola HBC
dintr-un total de 28
Economica.net: Cel mai bun an din istoria Cemacon: creştere cu 28% a
cifrei de afaceri în 2016
Economica.net: MedLife a cumpărat şi reţeaua de clinici Anima
Economica.net: Firmele pentru care statul a plătit salariile în 2016
Agerpres.ro: Financial Times: cultura investițiilor în Europa ține pe loc
creșterea pieței fondurilor de tip ETF
Agerpres.ro: INS: Înmatriculările de autoturisme au crescut cu 19,4% în
trimestrul IV din 2016
Capital.ro: O industrie românească pusă pe butuci. Mii de persoane au
ajuns în șomaj
Capital.ro: Bursa în 2017: listări noi și statutul de piață emergentă
Capital.ro: Mirajul fondurilor europene i-a vrăjit pe noii guvernanți
Bursa.ro: Doi ani de retrageri masive din fondurile Franklin Templeton

Bursa.ro: A început cu un apartament şi a ajuns să construiască cartiere
Ziare.com: 100 de companii contesta decretul anti-imigranti al lui Trump.
Apple, Google si Microsoft, printre semnatari
Zf.ro: Retragerea ordonanţei a dat încredere investitorilor: Indicele BET a
urcat cu 0,5%
Zf.ro: Acţiunile europene au continuat creşterea în şedinţa de luni, după
rezultatele inflaţiei din UE
Economica.net: Germania: cea mai puternică creştere a comenzilor în
industrie din ultimii doi ani şi jumătate
Economica.net: Turcia transferă o parte din activele statului către noul
fond suveran de investiţii
IT
Zf.ro: Snapchat, noua senzaţie din Silicon Valley, îi înfurie pe investitori
cu un plan de listare demn de o "republică bananieră"
Zf.ro: Ministerul Comunicaţiilor promite clarificarea ordinului emis de
cabinetul Cioloş care ar putea lăsa fără scutirea de impozitul pe venit
zeci de mii de programatori din centrele de servicii
Zf.ro: Şeful Allview: Am investit într-o companie de soft, ne concentrăm
pe cercetare & dezvoltare. Compania din Braşov a vandut 1,5 milioane de
echipamente în 2016, iar veniturile au ajuns la 310 mil. lei
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, director editorial al ZF: Nu aruncaţi cu
pietre: Unde este mai mare „abuzul în serviciu, traficul de influenţă,
darea de mită, corupţia“, în sectorul de stat sau în cel privat?

Zf.ro: Dallbogg, asigurătorul care se pregăteşte să atace piaţa locală de
RCA, a picat ultimul test de bilanţ al autorităţii de supraveghere din
Bulgaria
Economica.net: Reuniunea Consiliului Afaceri Generale al UE, din 7
februarie 2017
Economica.net: Plenul comun al Parlamentului dezbate proiectul legii
bugetului de stat şi cel al bugetului asigurărilor sociale de stat
Economica.net: Pentru fiecare miliard de euro împrumutat, România
plăteşte cu 3 milioane mai mult decât acum o lună
Capital.ro: Românii preferă joburile din țară. 2017, primul an în care
scade interesul pentru locurile de muncă din străinătate
Capital.ro: INFOGRAFIE Economia României frânează în 2017
Capital.ro: Apologeții instabilității fiscale au ajuns să critice stabilitatea
monetară
Bursa.ro: "Instabilitatea politică afectează activitatea economică, prin
pierderi efective şi potenţiale"
Mediafax.ro: USR anunţă că votează împotriva bugetului pe 2017:
Proiectul este nerealist
Ziare.com: Protectionism redivivus in lumea dezvoltata?
Zf.ro: În timp ce toţi ochii sunt aţintiţi spre Trump, zona euro ia faţa
Statelor Unite: Toate datele arată o creştere surprinzătoare a economiei
europene
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Cursul se ţine pe poziţii după a şasea zi de proteste: Leul se
apreciază în raport cu euro
Capital.ro: Modelul slovac al băncii pentru locuințe
Bursa.ro: Săptămână neagră pentru avocatul Piperea
Bursa.ro:
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RAIFFEISEN BANK: "Soluţia de conversie a creditelor în CHF oferită de
Raiffeisen - o nouă ţeapă"
TURISM
Agerpres.ro: Autoritățile vor sa realizeze un Master-plan de investiții în
turism până la 1 iulie
Capital.ro: România, Grecia şi Spania sunt vedetele campaniei de Early
Booking
Zf.ro: Prăbuşirea tarifelor de zbor afectează puternic rezultatele
operatorilor: Ryanair anunţă venituri în scădere cu 8% în ultimele trei luni
ale anului trecut
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Rasunetul.ro, preluată de Ziare.com: O nouă firmă a viei şi vinului de
Lechinţa s-a lansat pe piaţă
CCI NEAMȚ
Ziarpiatraneamt.ro: Camera de Comert și Industrie Neamț organizează
cea de a doua ediție a Europe Start-up Week
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro: Un nou curs de Formator, organizat de CCIA Timis.
Cand va avea loc si cine se poate specializa?

Pressalert.ro: Se pregătește o nouă ediție a Salonului Industriei Ușoare,
la Timișoara. Ce se poate cumpăra la preț de producător
ENERGIE
Economica.net: Preţul energiei pe bursă, sub 100 de euro pe MWh, dar
rămâne mai mare decât în alte ţări din UE
GUVERN
Hotnews.ro: Ministerul Justitiei da inapoi: Nu suntem preocupati sa
elaboram un proiect de lege pentru modificarea Codul penal si a Codului
de procedura penala. Centralizam deciziile CCR
Hotnews.ro: Grindeanu, intrebat daca ia in calcul demiterea lui Iordache:
Desigur
Hotnews.ro: Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, citita
in plen, in absenta Guvernului si a liderilor PSD-ALDE. Dezbaterea si
votul, miercuri
Zf.ro: MJ: Ministerul nu este preocupat să elaboreze un proiect de lege
privind modificarea codurilor
Economica.net: Guvernul spune că retrage proiectul de lege referitor la
modificare legislaţiei penale, despre care afirmase anterior că nu există
Economica.net: Premierul Grindeanu, în Parlament: Bugetul pe 2017 se
va încadra în ţinta de deficit de sub 3% din PIB
Hotnews.ro: Oficial MFP: Duminica seara am introdus un amendament in
Legea Bugetului in care precizam clar ca nu se pot angaja mai multi bani
decat in limita creditelor aprobate

Hotnews.ro: Intalnirea ministrului de Externe, Teodor Melescanu, cu
secretarul general al NATO a fost amanata
Capital.ro: Guvernul Grindeanu amanetează bugetul României pe
următorii ani, fără nicio răspundere! Ordonanţa care a fost aprobată pe
ascuns
Zf.ro: Grindeanu: Semnificaţia cuvintelor din declaraţiile politice,
înlocuită cu realismul rece al cifrelor
INVESTIȚII
Economica.net: Un fond de investiţii gestionat de stat? Doar dacă ne
plictisim
Zf.ro: Compania japoneză Roki a închiriat 5.500 mp în centrul logistic din
Arad al dezvoltatorului CTP
Zf.ro: Apartamentele din Cluj-Napoca s-au scumpit cu 9% în ultimul an
Capital.ro: Care este povestea clădirii de birouri de lângă Palatul Victoria
Zf.ro: Preţurile de pe piaţa rezidenţială au înregistrat un avans de 1,4% în
ultimul trimestru din 2016
Agerpres.ro: Autoritățile au majorat absorbția pe cadrul 2007-2013 prin
micșorarea alocării europene
Hotnews.ro: Stagnarea va continua pe piata rezidentiala romaneasca
(raport)
Capital.ro: Prima de risc a României a crescut! Investitorii străini
împrumută mai scump statul
Agerpres.ro: BVB lansează "Made in Romania", proiect prin care 15
companii vor fi îndrumate

Economica.net: Autostrada Sibiu - Piteşti: Contractul pentru revizuirea
studiului de fezabilitate, suspendat trei luni
Capital.ro: O proprietate industrială cu preț de pornire de aproape un
milion de euro, scoasă la licitație online
Startupcafe.ro: 50 de antreprenori concureaza pentru titlul

EY

Entrepreneur Of The Year - Romania 2016
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: PNL propune anularea impozitului pe venit pentru toate
pensiile, indiferent de cuantumul lor
Zf.ro: Prelungirea tensiunilor politice nu foloseşte businessului. Toată
lumea stă cu ochii pe curs, pe consum, pe dobânzi şi pe investiţii. 2016 a
fost cel mai bun an de la criză încoace, economia este mai stabilă ca
niciodată, dar daunele aduse de prelungirea instabilităţii politice pot fi
mari
Economica.net: Parlament: Termenul de finalizare a anchetei privind
rectificarea bugetară pe 2016 - prorogat până la 15 februarie
Economica.net: Florin Cîţu: PNL nu votează bugetul pe 2017
Agerpres.ro: Bugetul Consiliului Concurenței, adoptat de plenul reunit al
Parlamentului
Economica.net: Plenul Parlamentului a adoptat, pe articole, proiectul
bugetului de stat. Au fost aprobate bugetele mai multor ordonatori
SISTEM BANCAR
Mediafax.ro: Toată lumea stă cu ochii pe curs: Leul se întăreşte pe fondul
optimismului pieţelor externe

Agerpres.ro: Numărul persoanelor fizice cu restanțe la bănci și IFN-uri a
crescut la 635.844, în decembrie
Zf.ro: Restructurare drastică la ABN Amro: 60% dintre manageri pleacă
acasă, alături de peste 1.500 de angajaţi
TELECOM
Agerpres.ro: Turiștii britanici nu vor beneficia de eliminarea tarifelor de
roaming după Brexit

