Raport de monitorizare a presei, 22 februarie 2021

CCIR
Cetateanul.ro: Alocarea unor sume foarte importante la capitolul investitii
reprezinta cheia relansarii economice
News24.ro: Alocarea unor sume foarte importante la capitolul investitii reprezinta
cheia relansarii economice
Afaceri.news: Bugetul de stat 2021 | Investitiile, cheia relansarii economiei
romanesti
Realitatea.net: Bugetul de stat 2021. Investitiile, cheia relansarii economiei
romanesti
B1.ro: Camera de Comert si Industrie a Romaniei saluta propunerile de redresare
economica cuprinse in Bugetul de Stat 2021, prezentate de catre Guvernul Citu
Cotidianul.ro: Camera lui Daraban, potop de laude la adresa lui Citu
Stirilazi.ro: CCIR saluta propunerile de redresare econimica cuprinse in Bugetul
de Stat 2021
ZiarulProfit.ro: CCIR saluta propunerile de redresare economica cuprinse in
Bugetul de Stat 2021
Stiripesurse.ro, preluat de romania.shafaqna.com, jurnal-actualitati.ro: CCIR
saluta propunerile de redresare economica cuprinse in Bugetul de Stat 2021
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Caleaeuropeana.ro: CCIR saluta propunerile de redresare economica cuprinse in
bugetul de stat pentru 2021 si considera ca investitiile reprezinta cheia relansarii
economiei romanesti
Dcbusiness.ro: CCIR, reactie la adoptarea proiectului Bugetului de stat:
Investitiile, cheia relansarii economiei
Dcnews.ro: CCIR, reactie la adoptarea proiectului Bugetului de stat: Investitiile,
cheia relansarii economiei romanesti
BizLawyer.net: CCIR: Alocarea unor sume foarte importante la capitolul investitii
reprezinta cheia relansarii economice
Capital.ro, preluat de ultimele-stiri.eu: CCIR: Guvernul da dovada de curaj!
Investitiile, cheia relansarii economiei romanesti
Ziarulpozitiv.ro: Investitiile, cheia relansarii economiei romanesti
Stiripesurse.ro, preluat de Diacaf.com: Mihai Daraban, președintele Camerei de
Comerț și Industrie a României: Limitarea cheltuielilor bugetare reprezintă un act
de curaj din partea Guvernului
CCI ARGES
Stirilazi.ro: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges atentioneaza:
Industria HoReCa este ingenuncheata! SALVATI industria HoReCa!
Jurnaluldearges.ro: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș
atenționează: Industria HoReCa este îngenuncheată! SALVAȚI industria HoReCa!
CCI BUCURESTI
Libertatea.ro, preluat de Theworldnews.net, Nmedia.ro,
Newsromania.info: Oamenii care conduc Radioul public (II). Cum aduna Radu F.
Alexandru 8.000 de euro pe luna si alte CV-uri de poveste
ZiarulProfit.ro: Forum de afaceri romano-tunisian
Businesspress.ro: Forum de afaceri romano-tunisian
Justnews.ro: Fostul ministru taranist Sorin Dimitriu, sub o zodie norocoasa: a
scapat de condamnare intr-un dosar DNA, ca urmare a prescrierii raspunderii
penale
CCI CONSTANTA
Replicaonline.ro: AMBASADORUL constantean Cezar-Manole Armeanu,
RECHEMAT de la POST
CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro: Laszlo Endre (CCI Covasna): Transilvania, in topul
destinatiilor turistice; trebuie sa ne orientam din nou spre straini
Realitateadecovasna.net: Transilvania, in topul destinatiilor turistice
Covasnamedia.ro: Laszlo Endre (CCI Covasna): Transilvania, in topul destinatiilor
turistice; trebuie sa ne orientam din nou spre straini
CCI HUNEDOARA
Uzpcarasseverin.wordpress.com: Elevii care au ramas corigenti sau cu situatia
neincheiata grup tinta pentru un program national initiat de Ministerul Educatiei
si Cercetarii
CCI MARAMURES
Ziarmm.ro: Seminat de fiscalitate organizat de CCI MM: „Noutati si abordari
fiscale cu Adrian Benta”
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Ziaruldemaramures.ro: SEMINAR DE FISCALITATE ORGANIZAT DE CCI MM:
„Noutati si abordari fiscale cu Adrian Benta”
CAMERA DE COMERT ROMANO-GERMANA
Cursdeguvernare.ro: Exporturile Romaniei catre Germania, principalul partener
comercial, au scazut cu 14,4% anul trecut
Banisiafaceri.ro: Criza se vede si in bilantul schimburilor comerciale romanogermane: Exporturi de 15,8 miliarde euro in 2020, minus 5,9%, si importuri de 13,5
miliarde euro, cu 14,4% mai mici fata de 2019
BizLawyer.ro: AHK: Schimburile comerciale dintre Germania si Romania au
scazut cu 10%, in 2020
Zf.ro: : Criza se vede si in bilantul schimburilor comerciale romano-germane:
Exporturi de 15,8 miliarde euro in 2020, minus 5,9%, si importuri de 13,5 miliarde
euro, cu 14,4% mai mici fata de 2019
ZiarulProfit.ro: Schimburile comerciale dintre Germania si Romania au scazut cu
10%, in 2020
Monitorulsiguranteicetateanului.ro: Efectul crizei COVID Scadere puternica a
schimburile comerciale romano-germane
Newsmania.ro: Efectul crizei COVID: Scadere puternica a schimburile comerciale
romano-germane
Economistul.ro: Schimburile comerciale romano-germane, scadere cu 10%
Mediafax.ro: Efectul crizei COVID: Scadere puternica a schimburile comerciale
romano-germane
Revistabiz.ro: Schimburile comerciale cu Germania a scazut cu 10% in 2020, sub
30 mld. euro
Debizz.ro: Scadere cu 10% a schimburilor comerciale romano-germane
HotNews.ro: Scadere cu 10% a schimburilor comerciale romano-germane
Newsromania.info: Scadere cu 10% a schimburilor comerciale romano-germane
AGRICULTURĂ
Jurnalul.ro: Ce reguli trebuie respectate atunci cand transporti animale vii?
Zf.ro: Carmistin, din industria cărnii, a recrutat-o ca sales manager pe Violeta
Răduţ, fost key account manager la Cris-Tim
Zf.ro: Norofert Group, producător român de inputuri organice, cumpără o fermă
de 1.000 de hectare în localitatea Zimnicea, valoarea tranzacţiei fiind de 9,5
milioane de lei
Zf.ro: ZF Agropower 2021. Irinel Crăciun, inginer agronom, Cooperativa Agricolă
BioProd Colibaşi: Avem nevoie de fabrici de procesare a legumelor. „Noi, ca
producători, ar trebui să putem să vindem toată producţia, de la calitatea I până la
calitatea a III-a“
FinancialIntelligence.ro: Index de Secetă și Agrar Basis devin din acest an o
poliță de asigurare comună, incluzând și asigurarea culturilor de soia și
despăgubirea de la deficit mai mic de precipitații, respectiv 30%
FinancialIntelligence.ro: Norofert Group anunță o investiție de 9,5 milioane de lei
într-o fermă din județul Teleorman
Bursa.ro: Rottaprint si-a majorat exporturile la peste un sfert din veniturile de
anul trecut
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Bursa.ro: Norofert Group anunţă o investiţie de 9,5 milioane de lei într-o fermă din
judeţul Teleorman
Bursa.ro: ASTAZI Fermierii pichetează Ministerul Agriculturii
Zf.ro: ZF AGROPOWER – Ce fel de inputuri agricole şi tehnologii sunt utile pentru
creşterea productivităţii? Există suficiente soluţii de protecţie a plantelor pentru
fermieri?
Bursa.ro: Start pentru tranzacţionarea drepturilor de preferinţă aferente majorării
de capital a Norofert
Zf.ro: Exporturile de fructe de pădure au fost de 25 mil. euro în 2020, de 2,5 ori
mai mari. „Cererea din afară este mare, iar piaţa fructelor de pădure creşte în
fiecare an cu aproximativ 10%.“
ENERGIE
Bursa.ro: Restart Energy investeşte 30 de milioane de dolari într-un proiect solar
de 45 MW în judeţul Sălaj
Hotnews.ro: Acord cu liderii minerilor la Ministerul Muncii. Turcan: Pe 25 și 26
februarie minerii își vor încasa plătile și beneficiile restante
Stiri.tvr.ro: Ministrul Muncii Raluca Turcan, după întâlnirea cu reprezentanții
minerilor: Vom aloca bani în 3 tranșe, pentru drepturile salariale restante
Jurnalul.ro: Orban: Imediat ce va fi adoptată Hotărârea de Guvern, salariile
minerilor vor fi acordate
Zf.ro: Nuclearelectrica: Acordul Interguvernamental semnat cu SUA va plasa
România la nivel european printre statele a căror capacitate nucleară se va dubla
Agerpres.ro: Orban: Situaţia Complexului Energetic Hunedoara, critică din cauza
greşelilor vechilor guvernări PSD
Ziare.com: Contractul istoric al Romaniei cu Gazprom a incetat inainte de
expirare
Zf.ro: Investiţiile Delgaz Grid, compania de distribuţie a grupului german E.ON în
România, s-au majorat cu peste 20% în 2020. În următorii doi ani, societatea
planifică investiţii de aproape 1 mld. lei în modernizarea infrastructurii
Mediafax.ro: Contractul istoric pentru transportul gazelor naturale pe teritoriul
României încheiat de Transgaz şi Gazprom a încetat înainte de expirare
Hotnews.ro: Liberalizarea pieței energiei: 60% din consumatori spun că nu au
suficiente informații despre alegerea unui furnizor- Sondaj
FinancialIntelligence.ro: SNN: Producția de energie nucleară, la nivel global, a
crescut pentru al șaptelea an consecutiv în 2019, ajungând la 2657 TWh; SNN
acoperă aproximativ 18% din necesarul de consum al României
FinancialIntelligence.ro: Restart Energy investește 30 milioane de dolari într-un
proiect solar de 45 MW în județul Sălaj, care va crea 115 de locuri de muncă
Adevarul.ro: Schimbarea furnizorului de energie electrică: două treimi dintre
români încă nu ştiu care este procedura
Agerpres.ro: Delgaz Grid: Investiţii de aproape 3 miliarde de lei în infrastructura
de gaze naturale din România, în ultimii 15 ani
Zf.ro: Omul de afaceri Paul Hodiş din Zalău a cumpărat 46% din producătorul de
echipamente Armax Gaz Mediaş de la fostul acţionar principal Mircea Simion
Vescan
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Zf.ro: Transgaz şi Gazprom anunţă încetarea contractului de transport al gazelor
naturale pe teritoriul României. Oficialii Transgaz: Încetarea acordului creează
premisele creşterii gradului de utilizare a infrastructurii de transport al gazelor
naturale din România
Zf.ro: Comelf Bistriţa încheie 2020 cu un profit net de 2,7 mil. lei, în creştere cu
3% faţă de rezultatul din 2019, la afaceri de 116 mil. lei
Profit.ro: Sute de mineri protestează în fața sediului Complexului Energetic
Hunedoara. Cei blocați în subteranul Minei Lupeni amenință cu declanșarea
grevei foamei
Hotnews.ro: Transgaz a scăpat de monopolul Gazprom pe tranzitul de gaze prin
conducta T3, cu trei ani mai devreme
FinancialIntelligence.ro: Majoritatea românilor nu au informații suficiente privind
liberalizarea pieței de energie electrică – Sondaj
FinancialIntelligence.ro: Delgaz Grid a investit aproape 3 miliarde de lei în
modernizarea infrastructurii de gaze naturale în ultimii 15 ani
FinancialIntelligence.ro: Sute de mineri protestează în faţa sediului Complexului
Energetic Hunedoara (video)
Economica.net: Sute de mineri protestează în faţa sediului CE Hunedoara. Cei
blocaţi în subteranul Minei Lupeni ameninţă cu declanşarea grevei foamei
Economica.net: Gazprom a renunțat la transportul gazelor pe firul de tranzit T3
din Dobrogea al gazoductului transbalcanic
Bursa.ro: COMISIA EUROPEANA: Regulamentul privind reţelele transeuropene
pentru energie a stabilit o nouă abordare a planificării infrastructurii
Bursa.ro: PRIN ACORDUL PARTILOR Transgaz şi Gazprom au rupt contractul
pentru transportul gazelor prin conducta T3
Bursa.ro: IN ULTIMII 15 ANI: Delgaz Grid a investit aproape 3 miliarde de lei în
modernizarea infrastructurii de gaze naturale
Bursa.ro: Transgaz şi Gazprom Export au rupt contractul pentru transportul
gazelor prin conducta de tranzit T3
Bursa.ro: Sute de mineri protestează în faţa sediului Complexului Energetic
Hunedoara
Adevarul.ro: România nu mai are contract cu ruşii de la Gazprom. Acordul istoric
pentru transportul gazelor ruseşti a încetat
Adevarul.ro: Guvernul renunţă la „naţionalizarea” COS Târgovişte. Cine vrea să
cumpere combinatul şi ce se întâmplă cu angajaţii
FinancialIntelligence.ro: Transgaz anunță încetarea contractului cu Gazprom
Export, încheiat pentru transportul gazelor naturale prin conducta de tranzit T3 pe
teritoriul României către terțe țări
Zf.ro: ZF Power Summit 2021, 23-24 februarie: Directori de 25 mld. euro, cu echipe
de 55.000 de oameni în subordine, vin la cea mai importantă conferinţă de energie
pentru a răspunde la o întrebare cheie: cum devine tranziţia energetică motor de
creştere postpandemie?
Profit.ro: EXCLUSIV Discuții cu miliardarul indian Sanjeev Gupta pentru preluarea
combinatului COS Târgoviște
Mediafax.ro: Petrom taie dramatic cheltuielile pe proiecte şi anunţă cel mai mic
buget de investiţii din ultimii
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FISCALITATE
Bursa.ro: LUDOVIC ORBAN: ‘Guvernul va adoptat forma finală a bugetului, după
avizul Consiliului Legislativ’
Agerpres.ro: Cîţu, despre amendamentele depuse la buget: PSD vrea să ne
scoată din UE
Agerpres.ro: Orban: Guvernul se va reuni în cursul acestei seri pentru a adopta
forma finală a bugetului pe 2021
Jurnalul.ro: Grindeanu: Vom depune amendamente la buget pentru a le plăti
minerilor drepturile restante
Hotnews.ro: În alinierea prevederilor contabile la cele fiscale, Finanțele pierd din
vedere aspectele practice ale cerințelor de raportare
Hotnews.ro: Cîțu le-a cerut liberalilor să nu depună amendamente la legea
bugetului de stat / Cum arată calendarul dezbaterilor discutat în Coaliție
Hotnews.ro: Rezolvarea problemelor firmelor turcești și alte chestiuni fiscale –
noua variantă a proiectului
FinancialIntelligence.ro: EY: În alinierea prevederilor contabile la cele fiscale,
Finanțele pierd din vedere aspectele practice ale cerințelor de raportare
Economica.net: Legea bugetului va ajunge mâine în Parlament după ce azi va fi
adoptată forma finală de către Guvern – Orban
Adevarul.ro: Euroins, nouă amendă record pentru că nu plăteşte daunele pe RCA.
Ce sancţiuni au fost date pe segmentul de pensii private şi asigurări de viaţă
Agerpres.ro: Piaţa de mâncare gătită şi băuturi a scăzut, în România, cu 29% în
2020 (Hospitality Culture Institute)
Agerpres.ro: COTAR: Cerem ca firmele de asigurări să fie impozitate cu 5% din
cifra de afaceri
Hotnews.ro: Rezolvarea problemelor firmelor turcești și alte chestiuni fiscale –
noua variantă a proiectului
Stiri.tvr.ro: UPDATE Bugetul ajunge în Parlament. Posibil calendar pentru
adoptare. În ședința Biroului Executiv PNL s-a decis să nu se vină cu niciun
amendament din partea parlamentarilor liberali
Jurnalul.ro: Românii cheltuie 250 de euro pe an pentru cafele, sucuri și snack-suri
din vendomate
Zf.ro: Pandemia schimbă piaţa muncii: 80% dintre companii vor deconta testarea
epidemiologică şi / sau vaccinarea.” Ne aflăm într-o perioadă de transformare pe
piaţa muncii, iar legislaţia fiscală trebuie să ţină pasul”
Zf.ro: Radiografia economiei din Cluj-Napoca: 20% dintre companii generează
80% din piaţa de servicii de business. Profitul generat de companiile de IT
reprezintă cât fac împreună firmele de inginerie şi servicii
Zf.ro: O nouă amendă pentru Euroins. ASF a sancţionat compania cu 500.000 lei
pentru netransmiterea ofertelor de despăgubire şi motivele pentru care nu a
aprobat pterenţiile de despăgubire, dar şi pentru întârzierea plăţilor
Spotmedia.ro: ASF a amendat drastic Euroins, dar şi pe directorii de la NN
Asigurări şi Metropolitan Life
Profit.ro: ASF amendează din nou Euroins, venind cu sancțiuni și la NN Asigurări
de Viață și Metropolitan Life
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Hotnews.ro: Euroins, amendată din nou cu 500.000 de lei pentru plata cu
întârziere a despăgubirilor RCA / Sancțiuni și pe piața pensiilor private la NN și
Metropolitan Life
FinancialIntelligence.ro: Cîţu, despre amendamentele depuse la buget: PSD vrea
să ne scoată din UE
FinancialIntelligence.ro: Studiu ENSO – Prima radiografie a economiei din ClujNapoca: 20% dintre companii generează 80% din piața de servicii de business
FinancialIntelligence.ro: Amendă de 500.000 lei de la ASF, în urma controlului
periodic la Euroins
Economica.net: Topul beneficiilor nou incluse în Codul Fiscal: Ce spun
companiile despre decontările pentru educaţia timpurie şi de cea a testării antiCovid
Economica.net: Amendă de jumătate de milion de lei pentru Euroins de la ASF
Economica.net: COTAR: Cerem ca firmele de asigurări să fie impozitate cu 5% din
cifra de afaceri
Bursa.ro: IN URMA UNOR CONTROALE EFECTUATE ASF a sancţionat mai multe
entităţi din asigurări şi pensii private
Bursa.ro: IN URMA UNOR CONTROALE EFECTUATE Consiliul A.S.F. a decis
aplicarea mai multor sancţiuni unor entităţi care activează pe piaţa asigurărilor şi
a pensiilor private
Bursa.ro: COTAR: ‘De ce pierde Statul Român taxe anuale de 550 de milioane de
lei, de 30 de ani?’
Adevarul.ro: Poliţele RCA se scumpesc din martie. Cu cât vor creşte preţurile
Romanialibera.ro: Și totuși s-a mai găsit loc de tăiat la Educație…
Romanialibera.ro: 2,55% din PIB, la Educație
Jurnalul.ro: Nu ai asigurare obligatorie la casă, plăteşti amendă
Zf.ro: Grupul Allianz încheiat 2020 cu un profit operaţional de 10,8 miliarde de
euro, în scădere cu 9,3%. Ţinta de profit operaţional pentru 2021 este de 12
miliarde de euro
Zf.ro: #Vaccinarea reporneşte businessul. Mihai Ionescu, chief country officer,
Deutsche Bank România: Va fi un an marcat de vaccinare, dar şi de injecţii
semnificative de bani în economie
Zf.ro: Bugetul pe 2021 ar trebui să ajungă în această săptămână în dezbaterea
Parlamentului: Guvernul speră venituri de 365 mld. lei, în creştere cu 13% an/an şi
la cheltuieli în creştere cu doar 5%, până la 445 mld. lei, dar totul stă sub semnul
evoluţiei pandemiei
Profit.ro: VIDEO PROFIT TV – Să ajutăm business-ul. Allianz-Țiriac: Pe termen
lung, obligativitatea decontării directe va aduce îmbunătățiri pe piața RCA.
Comportamentul consumatorilor se va schimba, prețul își va pierde rolul
fundamental
Bursa.ro: Proiectul bugetului de stat, contestat de sindicate
Bursa.ro: Rata de dobândă pe 10 ani a României urcă aproape de 3,2%, în tandem
cu evoluţiile internaţionale
Bursa.ro: DREPTURI DE AUTOR Fără ‘comision de administrare’ pentru banii din
schema de ajutor de stat
GUVERN
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Hotnews.ro: Florin Cîțu vine în Camera Deputaților pentru explicații privind
bugetul, la solicitarea PSD
IMM
Bursa.ro: SIERRA QUADRANT: ‘Zeci de mii de firme, cu spatele la zid în 2021, din
cauza datoriilor’
FinancialIntelligence.ro: Sierra Quadrant: Zeci de mii de firme, cu spatele la zid,
din cauza datoriilor
Ziare.com: 2021, anul insolventelor pentru zeci de mii de companii din Romania
Zf.ro: Criza IMM-urilor: Micile afaceri trebuie să îşi plătească datoriile, iar
insolvenţa bate la uşă
Zf.ro: Situaţia granturilor la zi: Săptămâna trecută, Ministerul Economiei a plătit
44 de microgranturi de 2.000 de euro şi 57 de granturi pentru capital de lucru.
Ritmul de plată rămâne unul lent.
Spotmedia.ro: Platforma Up Achiziții și DPD încheie un parteneriat cu scopul de a
oferi o nouă soluție de optimizare a costurilor pentru IMM-uri
Profit.ro: INFOGRAFIC 2021 anunță „furtuna perfectă” în business. Zeci de mii de
firme, cu spatele la zid, din cauza datoriilor. Circa 60.000 firme aflate în zona de
rsc de insolvență
Hotnews.ro: Consultanți: Zeci de mii de firme, cu spatele la zid, din cauza
datoriilor. IMM-urile, cele mai afectate
INVESTIȚII
Zf.ro: Obligaţiunile de 4 mil. lei ale Golden Foods Snacks, companie care produce
seminţe sub brandul Elmas, intră la tranzacţionare la bursa de la Bucureşti pe 23
februarie
Zf.ro: INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA!: Cum a început anul pentru vânzările din
segmentul rezidenţial? Care sunt trendurile care s-au concretizat în piaţă după
2020?
Hotnews.ro: Obligațiuni ale „semințelor Elmas” intră marți la tranzacționare
FinancialIntelligence.ro: A doua emisiune de obligațiuni Golden Foods Snacks
intră la tranzacționare marți, la BVB
FinancialIntelligence.ro: Rețeaua Medima Health pornește extinderea la nivel
național: Deschide o clinică de imagistică medicală și radiologie în Călărași
Zf.ro: Compania Trutzi din Suceava, unul dintre principalii jucători pe piaţa
producţiei şi comercializării de elemente din fier forjat, a luat credite de 17
milioane de lei de la Raiffeisen Bank, inclusiv pentru investiţii în extinderea
activităţii
Zf.ro: Bursa de Valori Bucureşti aduce investitorilor Exchange Live 2.0, un nou
terminal pentru date în timp real. Serviciul poate fi testat gratuit până la 22 mai
2021
Zf.ro: Platforma imobiliară Casta lansează un serviciu prin care cumpără
apartamente pentru clienţii care şi-au găsit o locuinţă, dar depind de vânzarea
apartamentului vechi sau de aprobarea unui credit pentru a o achiziţiona
Zf.ro: Un mall pe care nu-l vrea nimeni. Proprietarul Deva Mall a intrat în faliment
după mai mulţi ani în care nu a reuşit să vândă proiectul estimat la 21 milioane de
lei. În aproximativ două luni, mallul ar urma să fie din nou scos la vânzare, la un
preţ stabilit în conformitate cu o nouă evaluare
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Zf.ro: ACAROM: Producţia de automobile a scăzut în România cu 10% în ianuarie
Zf.ro: Emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi. Dragoş Mesaroş, Goldring:
Recomand investitorilor să analizeze cu grijă cum au obţinut companiile de la
Bursă profit. Se poate lua în calcul şi o rebalansare în portofoliu în aceste zile
Zf.ro: Retailerul austriac de mobilă şi decoraţiuni XXXLutz a închiriat 6.000 mp în
parcul logistic dezvoltat de WDP în localitatea Dragomireşti pentru a aproviziona
magazinele Militari şi Pallady
Zf.ro: Urmează cea mai grea săptămână pentru investitori: 13 companii din BET
ies la tablă cu rezultatele. Petrom, BRD, Transelectrica şi TeraPlast au raportat
deja pentru 2020
Mediafax.ro: Producţia de automobile a scăzut în România cu 10% în ianuarie
FinancialIntelligence.ro: Exchange Live 2.0 – Un nou terminal pentru date în timp
real creat de BVB pentru investitori
Economica.net: Se construiește un hub logistic pentru exportul produselor bio la
Portul Zimnicea. Norofert Group cumpără o fermă de 1.000 de ha
Economica.net: Retailerul de mobilă XXXLutz se așteaptă la vânzări online în
creștere și a mai închiriat depozite de 6.000 de mp
Economica.net: Continuă scăderea producției de mașini a uzinelor din România
Bursa.ro: BVB lansează un nou terminal de vizualizare a pieţei în timp real
Bursa.ro: MINET a lansat cea mai modernă linie de producţie de textile neţesute
din Europa de Sud-Est
Zf.ro: Antreprenori locali. Compania de construcţii CON-A din Sibiu a revenit pe
plus, cu afaceri de 101 milioane de euro în 2020
Zf.ro: Brandul românesc de ciocolată Heidi, creat în Pantelimon, a deschis un
magazin pe principala arteră de shopping din Viena, tranzitată de 17 milioane de
vizitatori anual
Zf.ro: Investiţi în România! Adrian Sandu, Asociaţia Constructorilor de
Automobile, care realizează afaceri de peste 25 mld. euro: În România putem
atrage noi producători pentru sectorul auto. Acum căutăm un producător de jante
din aluminiu
Zf.ro: Reţeta „unicornilor“ româneşti: Bursa de Valori a făcut două companii de 1
miliard de lei în pandemie. Atât MedLife, cât şi TeraPlast, companii din prima ligă
bursieră, sunt controlate majoritar de antreprenori români
Zf.ro: Acţionarii Impact validează două contracte de credit cu First Bank în
valoare de 10,4 mil. lei pentru construirea a trei blocuri în Greenfield Băneasa
Zf.ro: Ce se va întâmpla pe piaţa imobiliară în 2021: Dobânzile la creditele
ipotecare în lei vor scădea sau se vor menţine la nivelurile actuale încă cel puţin 5
ani, dar între timp preţurile apartamentelor, care sunt exprimate în euro, vor
creşte, mai ales la cele care se vor construi de-acum încolo. La care se va adăuga
şi creşterea cursului leu/euro
IT&C
Hotnews.ro: Nou hub pentru 1.000 de firme de comerț online, construit de eMag
în apropiere de București
Economica.net: eMAG deschide la vară parcul industrial de lângă Bucureşti
Agerpres.ro: BNR participă la finala celui mai mare program de accelerare pentru
startup-uri fintech din România
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Zf.ro: eMAG, cel mai mare retailer online din România, vrea să dezvolte un parc
industrial în localitatea Joiţa, judeţul Giurgiu, unde compania construieşte un hub
logistic în urma unei investiţii de 90 milioane euro
Zf.ro: Compania online Top Experience, care vinde echipamente electro-IT, a
închis anul 2020 cu afaceri de 40 mil. lei, plus 92%. „Ne propunem o creştere de
15% în 2021“. Produsele vedetă ale anului 2020 au fost echipamentele şi soluţiile
integrate de IT şi laptopurile, de la configuraţii ieftine până la cele mai
performante
Zf.ro: Acţiunile Bittnet, prima companie din IT listată la Bucureşti, vor intra din 22
martie în structura indicilor FTSE
FinancialIntelligence.ro: Acțiunile Bittnet Systems intră în indicii FTSE Global
Micro Cap și FTSE Total-Cap ai furnizorului internațional de indici
Bursa.ro: INCEPAND CU 22 MARTIE Acţiunile Bittnet intră în indicii FTSE Global
Micro Cap şi FTSE Total-Cap
Zf.ro: ZF IT Generation. Claudiu Petria, cofondator şi COO Questo, gamification
pentru turism: Am ajuns la investiţii de peste 2 milioane euro. Continuăm să ne
extindem. Activăm pe o piaţă de între 50-100 mld. dolari pe care ne dorim să
ajungem lideri de piaţă în următorii cinci ani
Profit.ro: O firmă din grupul UTI vrea să asigure mentenanța Sistemului electronic
național de achiziții publice
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: LUDOVIC ORBAN: ‘Guvernul va adopta OUG necesară pentru
prelungirea măsurilor de susţinere a mediului de afaceri’
Economica.net: Guvernul va adopta OUG pentru prelungirea măsurilor de
susţinere a mediului de afaceri – Orban
Agerpres.ro: Orban: Guvernul va adopta ordonanţa de urgenţă necesară pentru
prelungirea măsurilor de susţinere a mediului de afaceri
Digi24.ro: Asociaţia Secretarilor Judeţelor critică propunerea lui Cîțu privind
funcțiile de conducere pe bază de mandat, în administrație
Adevarul.ro: Anul 2021, marcat de concedieri masive. 60.000 de firme din
România se vor restructura
Agerpres.ro: UNTRR cere Guvernului sprijin în procesul european pentru
anularea obligaţiei întoarcerii acasă a camioanelor
Digi24.ro: Ministerul Muncii: Doi din zece români, în șomaj tehnic în urma
pandemiei. Cea mai neagră zi pe piața muncii a fost 31 august 2020
Zf.ro: Acum la ZF Live:Ce facem cu marile companii de stat, cum pot ajunge mai
performante- le privatizăm, listăm la Bursă sau le ţinem în continuare sub
administrare politică? Cât mai contează retorica – Nu ne vindem ţara?
Zf.ro: Romcab Târgu Mureş, producător de cabluri în insolvenţă şi suspendat de
la tranzacţionare, vrea din nou la bursă
Zf.ro: Criza se vede şi în bilanţul schimburilor comerciale româno-germane:
Exporturi de 15,8 miliarde euro în 2020, minus 5,9%, şi importuri de 13,5 miliarde
euro, cu 14,4% mai mici faţă de 2019
Profit.ro: ULTIMA ORĂ Nicușor Dan vrea să suspende PUZ-urile de sector
Mediafax.ro: Efectul crizei COVID: Scădere puternică a schimburile comerciale
româno-germane
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FinancialIntelligence.ro: România recrutează 2.000 de muncitori din Bangladesh
FinancialIntelligence.ro: Proiect: PUZ-uri coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4,
5 şi 6, suspendate pe o perioadă de doi ani
Ziare.com: „Gaurile negre” de la Ministerul Transporturilor. Companiile din
infrastructura au raportat pierderi de peste doua miliarde de lei in anul pandemic
Zf.ro: Investiţi în România! Mai puţin de 20% din proiectele europene depuse pe
măsurile POR vor fi finanţate. Soluţia ar putea veni dinspre Planul de Rezilienţă
Profit.ro: Primăria Sector 6 pregătește negocieri pentru parcări. Contract de peste
200 milioane lei
Bursa.ro: Disponibilizări în companiile de stat
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: STUDIU ASOCIATIA CREDERE: Unele IFN-uri din România practică
printre cele mai mari dobânzi din UE – 30.341% pentru un credit de 180 de euro
Bursa.ro: Euro s-a depreciat la 4,8746 lei
FinancialIntelligence.ro: Brokerul de credite bancare AVBS Credit ţinteşte să
ajungă la 100 de francize în 2021
Economica.net: 35 de şedinţe consecutive cu euro la 4,87 lei – curs BNR
22.02.2021
Agerpres.ro: România, identificată cu una dintre cele mai mari dobânzi anuale
efective din Uniunea Europeană (studiu)
Stiri.tvr.ro: DAE 30341% | România, identificată cu una dintre cele mai mari
dobânzi anuale efective din Uniunea Europeană
Zf.ro: Cine vine la videoconferinţa ZF BRD „Buget 2021. Cum pregătim viitorul?“,
care va avea loc joi, pe 25 februarie începând cu ora 9:00. „Pentru abordări pe
termen mediu trebuie să faci faţă provocărilor pe termen scurt. Avem perspective
pozitive. E bine să discutăm bugetul ca expresie a încrederii în performanţa
companiilor“
Spotmedia.ro: România a ajuns în topul dobânzilor din UE cu DAE de… 30.341%
Profit.ro: Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
Hotnews.ro: Digitalizarea și reducerea costurilor vor modifica structura de
personal și rețelele bancare. Ce spun președinții de bănci despre planurile lor pe
2021
FinancialIntelligence.ro: EximBank garantează credite de 17 milioane lei acordate
de Raiffeisen Bank companiei Trutzi SRL
Economica.net: Alpha Bank a vândut un portofoliu de credite neperformante de
10,8 miliarde de euro către fondul american Davidson Kempner
Economica.net: România are una dintre cele mai mari dobânzi anuale efective din
UE: 30.000 % – Finance Watch Bruxelles
Bursa.ro: STUDIU ASOCIATIA CREDERE: România, identificată cu una dintre cele
mai mari DAE din UE – 30.341% pentru un credit de 180 de euro
Bursa.ro: ROBOR la 3 luni a stagnat la 1,55%
Zf.ro: Sistemul bancar în 2020: Profitul băncilor scade cu 19,5%, la 5,1 mld. lei, iar
activele ating un maxim istoric de 560 miliarde de lei. Rata NPL şi raportul
credite/depozite au scăzut faţă de 2019
Zf.ro: Revolut strânge şurubul şi pune taxe mai mari şi condiţii mai stricte şi
pentru clienţii din România
11

FinancialIntelligence.ro: CREDERE: Studiu privind creditarea în România:
nereguli semnificative pe piața creditelor de consum; DAE de 30341%, la un IFN
din România
Bursa.ro: UNELE BANCI COMERCIALE AU ARUNCAT PISICA LA BANCA
NATIONALA BNR le-a bătut obrazul băncilor care au închis conturi ale
companiilor fără să le consulte
Bursa.ro: CAUZA SERBAN Instanţa clujeană desfiinţează parţial un contract de
credit în CHF
TELECOM
Economica.net: OPPO şi Digi Mobil încheie un parteneriat pentru piaţa locală
Bursa.ro: OPPO şi DIGI au încheiat un parteneriat pentru piaţa locală
TURISM
Agerpres.ro: INS: Capacitatea de cazare turistică a scăzut cu aprope 17% în
ultimul trimestru din 2020
Economica.net: Cu trenul la muncă în Cluj-Napoca. CFR Călători le prezintă
navetiștilor cât durează călătoriile spre orașul de pe Someș
Economica.net: Compania aeriană HiSky din Republica Moldova lansează zboruri
de la Cluj-Napoca la Dublin și Lisabona
Zf.ro: Afaceri de la zero. Mădălina Dumitru a lăsat agitaţia Bucureştiului pentru a
se muta în Şirnea, unde a construit o casă de vacanţă pentru turişti sub numele
de Tripsylvania Tiny House
Zf.ro: FCC Construccion a terminat lucrările la pista aeroportului din Bacău.
Valoarea proiectului trece de 30 milioane de euro
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