Raport de monitorizare a presei
26 februarie 2021
Agerpres.ro: Declaratia zilei apartine presedintelui Camerei de
Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban
Newsromania.info: Autostrada Dunare Marea Egee ar ajuta la
dezvoltarea economica a Romaniei
Stirilazi.ro: Autostrada Dunare – Marea Egee ar ajuta la
dezvoltarea economica a Romaniei
Adevarul.ro, preluat de Romania.shafaqna.ro, Ziar.com,
News.yam.ro, Ultimele-stiri.eu: Autostrada Dunare – Marea Egee ar ajuta la dezvoltarea
economica a Romaniei
Defenseromania.ro: Bulgaria propune ca Bucurestiul sa fie legat de Marea Egee printr-o
autostrada
Atac.ro: CCIR SPRIJINA PROIECTUL
Luju.ro: CCIR SPRIJINA PROIECTUL
Comisarul.ro: CCIR: Autostrada Dunare – Marea Egee, componenta vitala pentru
dezvoltarea economica a Romaniei
Tomisnews.ro: Daraban (Camera de Comert): „Autostrada Dunare Marea Egee,
componenta vitala pentru dezvoltarea economica a Romaniei”
TimNews.ro: Lansarea oficiala Teslounge Romania
Floteauto.ro: O companie din Bulgaria propune proiectul „Autostrada Dunare Marea
Egee”
Luba.ro: REVITALIZAREA SCHIMBURILOR COMERCIALE Autostrada Dunare Marea
Egee, componenta vitala pentru dezvoltarea economica a Romaniei
Atac.ro: Am putea merge până la Marea Egee pe autostradă – proiect
Ro.sputnik.md: Am putea merge pana la Marea Egee pe autostrada proiect
CugetLiber.ro, preluat de Indexconstanta.ro, Constana.press: Mihai Daraban: Autostrada
Dunăre – Marea Egee, componentă vitală pentru dezvoltarea economică a României
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Bursa.ro, preluat de Stiri.astazi.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN
PRIMUL RAND!” / MIHAI DARABAN, PRESEDINTELE CCIR: ‘Diplomaţia economică
poartă o parte din vină pentru adâncirea deficitului comercial’
Flacara-rosie.ro: Lansarea oficială Teslounge România
Newsweek.ro: Autostrada Dunăre – Marea Egee, componentă vitală pentru dezvoltarea
economică a României

CCI BISTRITA NASAUD
Ziardebistrita.ro: FOTO: Prefectul Stelian Dolha vizita la compania Rombat

CCI BUCURESTI
Money.ro, preluat de revista-presei.com, stiri.astazi.ro: Bilantul DNA pe 2020: Mai multe
dosare si mai multi inculpati trimisi in judecata
Gandul.ro, preluat de Newslist.ro: Ambasada Kazahstanului la București, conferință de
presă online: ”30 de ani de independență și perspectivele cooperării dintre România și
Kazahstan”
Bursa.ro,
preluat
de
Stiri.astazi.ro,
Newsromania.info,
Stiri-covid19.eu:
VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” / COSTICA T.
MUSTATA, PRESEDINTELE CCIB: ‘Dacă nu vom fi prezenţi la târguri şi expoziţii
internaţionale, nu vom exista’

CCI CONSTANTA
Ziuaconstanta.ro, preluat de Constanta.press: Moștenitorii farmacistului Berberianu, din
Constanța antebelică, la judecată pentru plaja Mamaia. Cum s-a terminat procesul

CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro: Importanța informării cu date la zi a antreprenorilor din turismul
covăsnean

CCI DAMBOVITA
Damboviteanul.com: Seminar despre relațiile de muncă, în martie, la Târgoviște
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CCI MURES
Profit.ro: Romgaz, extremă urgență: cineva să termine centrala de la Iernut EȘEC
consfințit

CCI PRAHOVA
Arq.ro: Ambasadorul Chinei la Bucuresti a expus trei proiecte concrete pentru Arad
Viata-libera.ro: Mai țineți minte China?
Cjarad.ro: Ambasadorul Chinei la București a expus trei proiecte concrete pentru Arad!
Camera de Comerț Romania-Japonia
Pandurul.ro: Făcut pe bani europeni și abandonat
Camera de Comerț Romano-Germană
Start-up.ro: Coworking-ul Hotspot Workhub, plan flexibil pentru întoarcerea

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Gripa aviară şi pesta porcină, două epidemii uitate în umbra pandemiei de COVID19, riscă să perturbe din nou pieţele şi să ducă la creşterea preţurilor alimentelor
Adevarul.ro: Unde s-a deschis prima fermă regenerativă din România
Economica.net: Cerealcom Dolj, firma lui Mihai Anghel, a câștigat un contract de export
de 16,7 milioane de dolari. Va livra 60.000 de tone în Iordania
Mediafax.ro: Mierea, o afacere care şi-a pierdut „gustul dulce” în România. Numărul
apicultorilor s-a înjumătăţit în cinci ani
Adevarul.ro: MADR a pregătit 10 proiecte pentru Programul Naţional de Rezilienţă şi
Relansare
Zf.ro: Numărul apicultorilor din România s-a înjumătăţit în cinci ani, ajungând la 23.000.
„E prea multă birocraţie şi sunt bani puţini în programele de finanţare. Preţul mierii brute
a scăzut până la nivelul din 2009, nu văd o direcţie bună a apiculturii.“
Zf.ro: Kaufland România a investit 150.000 de euro într-o fermă regenerative în judeţul
Dâmboviţa şi centru educaţional pentru fermierii la început de drum „Este posibil să
producem hrană sănătoasă şi să generăm profit pentru fermieri.”
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FinancialIntelligence.ro: Cristina Prună: Câștigurile din exploatarea gazelor din Marea
Neagră trebuie să fie unele corecte, atât pentru statul român, cât și pentru investitori
Economica.net: Ministerul Agriculturii a renunțat la proiectul privind limitarea numărului
de porci crescuți pentru consum
Economica.net: Adrian Oros: Ministerul Agriculturii a pregătit 10 proiecte pentru
finanțarea din PNRR
Economica.net: S-a deschis prima fermă regenerativă din România, unde carbonul este
sechestrat în sol. Este finanțată de Kaufland și operată de cercetători

ENERGIE
FinancialIntelligence.ro: Cartel Alfa: Manifestație la Ministerul Economiei pentru salvarea
Combinatului de Oțeluri Speciale din Târgoviște
Zf.ro: Finanţe personale. Romgaz, profit net de 1,25 mld. lei în 2020, plus 15,1% faţă de
2019, la afaceri de 4,07 mld. lei, cu 19% mai mici. Acţiunile au un avans de 14,6% de la
începutul anului
Zf.ro: Profit de 1,2 miliarde lei pentru Banca Transilvania în 2020, în scădere faţă de 2019.
Horia Ciorcilă, preşedintele boardului: Pentru acest an suntem optimişti în privinţa BT,
atenţi la trenduri, dar şi la oportunităţi
Zf.ro: Producătorul naţional de gaze Romgaz raportează profit net de 1,25 mld. lei în
2020, plus 15,1% faţă de 2019, la afaceri de 4,07 mld. lei, cu 19% mai mici. Acţiunile, pe
trend pozitiv
Profit.ro: EȘEC consfințit. Romgaz caută „de urgență extremă” pe cineva care să termine
noua centrală de la Iernut. Contract cu subsidiara unei firme austriece de certificare
industrială
Profit.ro: Moment istoric: România oprește exploatarea minieră a uraniului
Bursa.ro: PENTRU ANUL TRECUT Romgaz – profit de 1,25 miliarde lei, cu 15% peste
cel din 2019
Adevarul.ro: Ministrul Energiei trimite Corpul de Control la minele din Valea Jiului
Digi24.ro: Ministrul Energiei anunță controale la minele din Valea Jiului pentru a verifica
dacă sunt angajați fictivi
FinancialIntelligence.ro: Alina Popa, Petrom: Deblocarea proiectelor din Marea Neagră
aduce beneficii foarte mari pentru România
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FinancialIntelligence.ro: Ministerul Energiei a trimis, miercuri, Comisiei Europene
răspunsurile la întrebările legate de Complexul Energetic Oltenia
Economica.net: Condiții aspre pentru România dacă vrea bani europeni pentru centrale
noi pe gaze – analiză Sorin Elisei, Deloitte
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: Nu voi face minerilor promisiuni pe care nu le pot acoperi,
ca alţi politicieni

FISCALITATE
Hotnews.ro: Cîțu: Pierderile companiilor de stat sunt mai mari decât investițiile bugetate
în acest an
Zf.ro: Piaţa salariilor în România în 2020: Mai mult de 820.000 de salariaţi din 11 industrii
au câştigat lunar sub 500 de euro în 2020, adică 2.400 de lei net. Nivelul de calficare al
acestor angajaţi nu este unul ridicat, iar în piaţă se găsesc suficienţi candidaţi care să
ocupe aceste poziţii, aşa că nivelul salarial nu va creşte
Zf.ro: Bugetul trece de Parlament fără probleme, dar deficitele gemene rămân uriaşe.
Alexandru Nazare, ministrul finanţelor, susţine că bugetul pe 2021 este unul al
„relansării“, nu al „austerităţii“
Zf.ro: Videoconferinţa ZF BRD – Buget 2021 – Cum pregătim viitorul? Cum rezolvăm
ecuaţia de business a noului an? Perspectivele economice pentru anul acesta sunt
optimiste, dar e nevoie de prudenţă: „Această revenire a economiei este fragilă, de aceea
ea trebuie să fie susţinută şi noi trebuie să fim atenţi la anumite vulnerabilităţi“
Zf.ro: Andrei Cionca, fondator şi CEO al Impetum Group: Teama mea este că nu ne vom
schimba suficient de adânc mentalitatea şi, la primul semn de revenire, vom uita să facem
schimbările pe care simţim astăzi că trebuie să le facem
Bursa.ro: STELIAN ION: ‘Avem în plan ca până în iunie să venim cu o strategie integrată
privind recuperarea prejudiciilor’
Bursa.ro: ALEXANDRU NAZARE: ‘E greu să lipeşti o etichetă de austeritate pentru
bugetul pe anul 2021’
Hotnews.ro: Cronicile Curs de guvernare nr 91: „T Zero” – avem doar 3 ani la dispoziție
să ne înscriem ca jucători în economia viitorului post-Covid
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/Bugetul CES, aviz favorabil din partea Comisiilor
reunite de buget-finanţe
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Economica.net: Arbitrul pensiilor și asigurărilor se vrea mai greu de „fentat”. ASF, reguli
noi pentru controale, cu bătaie către giganții cu probleme din RCA
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/Aviz favorabil din partea comisiilor reunite de bugetfinanţe pentru bugetul ANSVSA
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/Bugetul Ministerului Energiei, raport favorabil în
Comisiile reunite de buget-finanţe
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/Consiliul Concurenţei a primit aviz favorabil pentru
bugetul pe 2021 de la Comisiile reunite de buget-finanţe
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/ Bugetul Curţii de Conturi a primit aviz favorabil din
partea Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci reunite
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/ Nazare: Este un buget al relansării, un buget
robust, echilibrat, un buget realist
Adevarul.ro: Florin Cîţu: Avem nevoie de reformă pentru a putea face investiţii
Digi24.ro: Florin Cîțu: „Pierderile companiilor de stat sunt mai mari decât investiţiile
bugetate în acest an”
Zf.ro: Premierul Florin Cîţu nu înţelege de ce cei din sectorul bugetar sunt nemulţumiţi: în
2020, 1,4 milioane de angajaţi din sectorul privat au fost în şomaj tehnic şi nimeni nu a
protestat, iar cei care lucrează în sectorul bugetar şi-au primit salariile integral, nu s-au
tăiat sporurile
Profit.ro: Cîțu, o nouă izbucnire publică: Ajunge! Așa nu se mai poate! E nevoie de
reformă la salarizare, pensii, ANAF, companiile de stat cu arierate de zeci de miliarde
Hotnews.ro: Buget 2021/ Bugetele multor instituții, votate în Comisii. Supărare la bugetul
CNA, că nu ajunge de funcționare. Banii pentru pensiile speciale ale parlamentarilor, încă
în bugetele Senatului și Camerei Deputaților/ Circ cu Toma (PSD) și Roman (PNL)
FinancialIntelligence.ro: Asociația CFA România și Asociația Administratorilor de Fonduri
din România susțin creșterea nivelului de alfabetizare financiară
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/Drulă: Bugetul MTI ne obligă să facem muncă
serioasă anul acesta
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/Nazare: Traiectoria de ajustare fiscal-bugetară pe
care începem să o setăm prin acest buget nu are culoare politică
Adevarul.ro: Claudiu Năsui anunţă unde vor ajunge banii Ministerului Economiei
Jurnalul.ro: Bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a primit aviz favorabil
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Jurnalul.ro: Bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a primit aviz favorabil
Jurnalul.ro: Alexandru Nazare, despre bugetul pe 2021: Majoritatea ministerelor au un
buget mai mare față de 2020/ Nu putem să vorbim despre austeritate
Jurnalul.ro: Bugetul Ministerului Transporturilor a fost avizat favorabil. Toate
amendamentele au fost respinse
Jurnalul.ro: Bugetul Ministerului Dezvoltării, 7,15 miliarde. Se va extinde rețeaua de creșe
Jurnalul.ro: Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, avizat favorabil
Jurnalul.ro: Bugetul Ministerului Educației a fost avizat favorabil. Toate amendamentele
au fost respinse
Hotnews.ro: Bugetul Transporturilor, aprobat în comisiile de specialitate din Parlament.
Toate amendamentele depuse au fost respinse în bloc
Digi24.ro: Scandal la avizarea bugetului în comisii. Solomon (PSD), către USR PLUS:
„Dacă erați ciobani, vă dădea afară proprietarul oilor”
Digi24.ro: Amendamentul depus de PSD pentru majorarea alocațiilor a fost respins. Firea:
„Incredibil, vot împotriva copiilor țării”
Zf.ro: Cum arăta economia locală înainte de anul pandemiei
Zf.ro: Datoria publică a explodat în 2020. Într-un an Guvernul Cîţu s-a împrumutat cu o
treime din cât s-au împrumutat toate celelalte guverne în 30 de ani. Un plus de 124
miliarde de lei (25 mld. euro), împrumuturi noi, a dus datoria publică totală a statului la
498 miliarde de lei
Zf.ro: România şi Letonia, singurele ţări care au cerut ca liber-profesioniştii să
demonstreze o scădere de 100% a veniturilor pentru a primi sprijin de la stat
Zf.ro: Cât câştigă un angajat din companiile de transporturi pe apă: 4.300 de lei, în
creştere cu 122% în ultimul deceniu. Un marinar câştigă un salariu net cuprins între 3.550
de lei şi 10.870 de lei, iar salariul unui ofiţer naval poate să ajungă la 12.800 de lei
Zf.ro: Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România: Digitalizarea accelerată poate genera
o creştere de peste 16% a PIB-ului României în următorii 6 ani. Fondurile de redresare
ale UE vor fi cruciale în materializarea acestui rezultat
Mediafax.ro: Buget 2021. Priorităţile UDMR, explicate de Kelemen Hunor, vicepremier în
Guvernul Cîţu: Dezvoltarea instituţiilor de sănătate şi investiţii pentru comunitatea
maghiară
Hotnews.ro: Descarcă declarația 112 privind contribțiile sociale, impozitul și evidența
salariaților. PDF inteligent 2021, actualizat de ANAF
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Hotnews.ro: UPDATE/ Alexandru Nazare: Atâta timp cât veniturile cresc, cheltuielile
cresc, e greu să lipești o etichetă de austeriate pe acest buget. România are nevoie de
colectare care în acești ani nu a fost rezolvată
Economica.net: Ministrul Finanţelor: Nu putem să vorbim despre austeritate. Majoritatea
ministerelor au buget mai mare, nu cresc impozitele şi taxele
Bursa.ro: IN SEDINTA DE ASTAZI Membrii Comisiei comune permanente a Camerei
Deputaţilor şi Senatului au avizat favorabil bugetul SRI
Bursa.ro: MFP: Prima emisiune de titluri de stat Fidelis din acest an va fi lansată ‘extrem
de curând’
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/ Nazare: Nu putem să vorbim despre austeritate;
majoritatea ministerelor au buget mai mare, nu cresc impozitele şi taxele
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/Bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
aviz favorabil în comisiile reunite
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/ Bugetul Ministerului Agriculturii, aviz favorabil în
comisiile de specialitate ale Parlamentului
Agerpres.ro: Buget2021 – Parlament/ Bugetul Ministerului Energiei a primit aviz favorabil
în comisiile de specialitate

IMM
Bursa.ro: FLORIN CITU: ‘Voi avea grijă să fie sume alocate în PNRR pentru IMM-uri’
FinancialIntelligence.ro: Morphosis Capital pregătește noi investiții în IMM-uri românești
în 2021
Hotnews.ro: Măsura 3 încotro? Ce vrea guvernul să facă acum

INVESTIȚII
Zf.ro: Grupul Fashion House amână deschiderea outletului din zona Pallady. „Am fost
anunţaţi despre lucrările la carosabil în zona A2 Bucureşti“
Zf.ro: MedLife încheie 2020 cu un profit net de 62 mil. lei la afaceri de 1,1 mld. lei. Mihai
Marcu, preşedinte şi CEO: Suntem pregătiţi să capturăm veniturile care vor veni din zona
de recuperare post pandemie
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Zf.ro: Sphera Group, administratorul KFC şi Pizza Hut în România, încheie 2020 cu
pierderi de 2,3 mil. lei şi vânzări în scădere cu 25%. În T4/2020, vânzările grupului au
crescut cu 5,3% faţă de T3/2020
FinancialIntelligence.ro: Societatea de Construcţii Napoca a obţinut un profit net de 2,793
milioane de lei în 2020
FinancialIntelligence.ro: Turbomecanica a încheiat 2020 cu un profit de 13,67 milioane
de lei
FinancialIntelligence.ro: Purcari încheie 2020 cu un profit anual net în creștere cu 49%
FinancialIntelligence.ro: Grupul MedLife – cifră de afaceri de 1,214 milioane RON (251
milioane euro) în 2020, în creștere cu 25,5% față de 2019
FinancialIntelligence.ro: Profit net de 329 milioane lei, pentru Alro, în 2020, după o
pierdere netă de 67 milioane lei, în 2019
Profit.ro: Turbomecanica și-a redus cu peste o treime profitul net în 2020
Profit.ro: Transilvania Broker de Asigurare și-a majorat cu 15% profitul net în 2020
Profit.ro: Transilvania Construcții își majorează cu 10% profitul net în 2020
Profit.ro: Societatea de Construcții Napoca își triplează profitul net
Profit.ro: Mecanica Ceahlău trece pe pierdere cu un rezultat negativ de aproape jumătate
de million de euro în 2020
Profit.ro: Stefanel, primul retailer străin pe piața românească, închide toate magazinele
din România ULTIMA ORĂ
Zf.ro: Premiile Bursei pentru 2020. Printre cei 16 câştigători, şi Liviu Popescu, jurnalist al
ZF, votat de public cel mai apreciat jurnalist de pe piaţa de capital. Bursa de Valori
Bucureşti a acordat 16 premii pentru rezultatele obţinute în 2020 de cele mai performante
companii listate, companii de brokeraj, fonduri de pensii şi de investiţii
Zf.ro: Videoconferinţa ZF BRD Buget 2021. Fundamentul solid pentru 2021 este
sentimentul de încredere venit dinspre mediul de afaceri, care manifestă interes de
investiţii pentru anul acesta
Zf.ro: Câteva zeci de branduri locale pun România pe harta lumii. Apa, cosmeticele,
pufuleţii sau ciocolata care pleacă de pe plaiurile mioritice ajung să fie încercate de
consumatori din peste 50 de ţări de pe toate continentele
Zf.ro: Brandul care porneşte de la fundaţie. Zece dintre cei mai mari constructori din
România şi-au transformat companiile în adevărate „etichete“. Cum funcţionează
brandingul pe şantiere?
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Zf.ro: Care sunt brandurile româneşti care s-au „evaporat“ în ultimii doi ani sau care îşi
aşteaptă dispariţia?
Zf.ro: Fondul de investiţii al fraţilor Pavăl, proprietarii Dedeman, a investit în reţeaua de
clinici de stomatologie Victoria care, pornind de la cele 4 clinici, vrea să atace piaţa
naţională
Zf.ro: Fundamentul solid pentru 2021 este sentimentul de încredere venit dinspre mediul
de afaceri, care manifestă interes de investiţii pentru anul acesta
Zf.ro: Vechea gardă a brandurilor româneşti, o poveste întinsă pe trei secole
Zf.ro: În ce sectoare din economie sunt brandurile româneşti lider de piaţă
Zf.ro: Ce contează pentru consumatori la cumpărături? Cât de important e brandul şi cât
de greu cântăresc alte argumente?
Zf.ro: Retailul propriu se conturează ca pariu al mai multor branduri româneşti din zona
de producţie
Zf.ro: Povestea afacerilor şi a brandurilor româneşti e dusă mai departe de noua
generaţie. Moştenitorii au început să se implice în businessurile familiilor lor
Bursa.ro: OPINII Mai mulţi investitori la BVB. Cum îi păstrăm, cum îi înmulţim?
Economica.net: Dacia confirmă oprirea producției de la Mioveni pentru încă două zile
Economica.net: Compania Turbomecanica a înregistrat în 2020 un profit de 13,67 de
milioane de lei
Economica.net: Pierderi de 13,27 de milioane de lei pentru Altur Slatina în 2020
Economica.net: EXCLUSIV Kaufland cumpără două hectare din terenul Griro de pe Calea
Griviței din București
Zf.ro: Delta Studio, furnizor de amenajări interioare, începe dezvoltarea unei francize de
birouri de arhitectură de interior. Compania are un buget de investiţii de 2 milioane de
euro pentru anul 2021
Zf.ro: Sibiul investeşte 9,7 mil. lei în amenajarea a 44 de centre publice pentru închirieri
de biciclete
Zf.ro: Cum a ajuns brandul Arcadia din Iaşi, din domeniul medical privat, la peste 100 mil.
lei într-un deceniu: „În fiecare an investim cel puţin 70% din profitul generat“
Zf.ro: Platforma de livrări Coletăria.ro vrea să-şi dubleze numărul de angajaţi în 2021
Hotnews.ro: Poșta pregătește investiții masive în modernizare și digitalizare până în
2025: Ce concedieri se vor face și ce angajări s-au făcut de noua conducere PNL
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FinancialIntelligence.ro: EMS Floor Group, afaceri de 10 milioane de euro în 2020, în
creștere cu 20%
FinancialIntelligence.ro: Cushman & Wakefield Echinox: Cererea în piaţa de birouri din
Bucureşti va creşte cu 20-30% în acest an
FinancialIntelligence.ro: AAGES se extinde pe piața din Egipt și atinge capacitatea
maximă de producție în primul semestru din 2021
FinancialIntelligence.ro: Commons: De trei ori mai multe solicitări pentru birouri în spațiile
de coworking în 2021 față de finalul anului trecut
FinancialIntelligence.ro: Studiu Deloitte: jucătorii din sectorul imobiliar comercial din
România vor căuta să încheie contracte pentru perioade mai scurte în viitor
FinancialIntelligence.ro: Equiliant Capital investește în rețeaua de clinici stomatologice
Victoria
Bursa.ro: Antibiotice – profit net de 25 milioane lei anul trecut, cu 18% sub cel din 2019
Bursa.ro: EquiLiant Capital investeşte în reţeaua de clinici stomatologice Victoria
Agerpres.ro: Poşta Română va aloca 22 de milioane de euro pentru o linie de sortare
automatizată şi construirea unui centru de tranzit
Zf.ro: Fondul propriu de investiţii al fraţilor Pavăl de la Dedeman face prima investiţie:
achiziţia unui pachet minoritar de acţiuni dintr-o majorare de capital în clinica Victoria, o
reţea de servicii de stomatologie şi imagistică. „Obiectivul este creare unei reţele cu
acoperire naţională atât prin extindere organică, cât şi prin achiziţia altor clinici”
Economica.net: Poșta Română va investi 22 de milioane de lei într-o linie de sortare la
Cluj-Napoca și contruirea unui centru de tranzit în București
Bursa.ro: Poşta Română va aloca 22 de milioane de euro pentru o linie de sortare
automatizată şi construirea unui centru de tranzit
Jurnalul.ro: Poșta Română anunță investiții masive în modernizare și digitalizare
Hotnews.ro: VIDEO „Ciotul” din Autostrada Transilvania care ar trebui să fie gata la finalul
anului. Cum arată acum
Zf.ro: Distribuitorul de materiale de construcţii Kiki & Iri: Anul 2020 a fost cel mai bun an
pentru noi. Mulţi oameni nu au mai cumpărat de la marile lanţuri de magazine şi au
preferat să cumpere local
Zf.ro: EMS Floor Group, jucător în piaţa sistemelor de pardoseli pe bază de răşini
sintetice, vrea să ajungă la afaceri de 20 mil. euro în următorii doi ani
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Profit.ro: Valul de cereri de renegociere a chiriilor de către mari companii, semnalat de
Profit.ro, generează și optimism din partea unor jucători:Cererea pentru alte spații de
birouri din București, efect al optimizării necesarului, estimată că va crește cu 20-30%
Gandul.ro: TENDINȚE 2021: Reconfigurarea spațiilor de birouri în contextul pandemiei.
Au fost sau nu afectate businessurile în 2020 și ce va urma
Bursa.ro: Grupul GRAMPET a lansat activitatea de transport feroviar de marfă în Slovenia
prin operatorul Train Hungary – Sucursala Ljublijana
Bursa.ro: JLL: Peste 1 milion de metri pătraţi de proiecte noi industriale, de birouri şi de
retail sunt anunţate pentru 2021;
Bursa.ro: COMMONS: De trei ori mai multe solicitări pentru birouri în spaţiile de coworking
în 2021 faţă de finalul anului trecut
Bursa.ro: CUSHMAN &WAKEFIELD ECHINOX: Cererea în piaţa de birouri din Bucureşti
va creşte cu 20-30% în acest an
Adevarul.ro: STUDIU Jucătorii din sectorul imobiliar comercial din România vor să încheie
contracte pentru perioade mai scurte

IT&C
Zf.ro: VIDEOCONFERINTA ZF IT GENERATION – Revoluţia tech în domeniul financiar
– cu ce soluţii inovatoare vor start-up-urile locale să schimbe lumea finanţelor?
Zf.ro: ZF IT Generation. Octavian Pătraşcu, fondator & CEO Key Way Group, un start-up
fintech care a dezvoltat o platformă de tranzacţionare, a luat finanţări de 10 mil. dolari şi
acum discută o nouă rundă pentru expansiune
Zf.ro: Afaceri de la zero. Cinci antreprenori, care au strâns împreună peste 100 de ani de
experienţă în programare, dezvoltă Alter Medico, un asistent digital construit pentru
medici şi pacienţi
Bursa.ro: TEHNOLOGIE Codaşi la folosirea ceasurilor inteligente
Profit.ro: EXCLUSIV Un fost eurodeputat român a fondat un startup care „scrie” în sistem
blockchain meta-codurile „rutier”, comercial și fiscal ale traficului dronelor
Digi24.ro: Raluca Turcan: Softul pentru evaluarea celor 5 milioane de dosare de pensii
poate fi folosit în toată țara
Zf.ro: ZF IT GENERATION: Ce planuri de expansiune are Key Way Group, un start-up
fintech, care a dezvoltat – sub brandul CAPEX.com – o platformă de tranzacţionare
pentru instrumente financiare bazate pe contracte pentru diferenţă (CFD-uri)
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Bursa.ro: RALUCA TURCAN: ‘Noul soft care va colecta datele din toate cele aproape
5.000.000 de dosare din sistemul public de pensii va fi folosit de mâine’
Adevarul.ro: Numărul comenzilor online a crescut cu 50% faţă de perioada pre-pandemie
Zf.ro: Liviu Tudor, preşedinte Genesis Property: Despre FinTech şi unicornii din domeniu
se vorbeşte deja de câţiva ani buni, declanşatorul fiind criza financiară din 2008. Acum a
venit şi momentul PropTech
Profit.ro: Shopping online de pandemie – Românii au cumpărat de 5,6 miliarde de euro,
un nou record. Cele mai cumpărate produse și topul magazinelor online

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: SEDINTA CGMB: Suspendarea PUZ-urilor de sector şi audit pentru ultimii trei
ani, pe ordinea de zi
Zf.ro: Autorizaţiile de construire pentru case au crescut în statistici pe final de 2020
Zf.ro: Cele mai valoroase branduri de ţară din lume: România e abia pe locul 49 şi pierde
teren
Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” / MIHAI
IONESCU, PRESEDINTELE ANEIR: ‘Avem nevoie de o sumă care se pierde după
virgulă, în limbajul celor de la finanţe’
Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” /
CRISTIAN PARVAN, PRESEDINTELE PIAROM: ‘Ministerul Economiei străluceşte prin
absenţa la această dezbatere’
Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” /
CRISTINA CHIRIAC, PRESEDINTELE CONAF: ‘Închiderea programului de export- lipsă
de viziune şi strategie’
Bursa.ro: ANULAREA FINANTARII EXPORTATORILOR LA TARGURI SI EXPOZITII
INTERNATIONALE: Ce învăţăm din acest caz şi ce este de făcut
Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” /
VALERIU VELCIU, PRESEDINTELE APREL: ‘Claudiu Năsui a pus pe năsălie programul
de export’
Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” /
GABRIELA RUSU, VICEPRESEDINTELE FEPA-CM: ‘Oprirea programului de export,
posibil să îngroape industria construcţiilor de maşini’
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Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” / AURICA
SERENY, PRESEDINTELE APMR: ‘Dacă nu participăm la târgurile din toamnă, va
scădea exportul de mobilă’
Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” /
ADRIANA COCIRTA, SUPREME COUNCIL OF EUROPEAN BUSINESS: ‘Bugetul nu
prevede nicio sumă pentru susţinerea exportatorilor’
Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” / CLARA
ROTESCU, PRESEDINTELE FRDVA: ‘Nu trebuie să plătim un ministru ca să facă muncă
de contabil’
Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” /
ALEXANDRU BORCEA, PRESEDINTELE ARIES: ‘Ministerul Economiei este
responsabil pentru competitivitatea şi capacitatea de inovare a României’
Bursa.ro: VIDEOCONFERINTA BURSA „EXPORTURILE, IN PRIMUL RAND!” / MIHAI
PASCULESCU, PRESEDINTELE FEPAIUS: ‘Guvernul nu a acordat niciun sprijin pentru
salvarea acestei industrii’
Zf.ro: Scandalul PUZ-urilor din Bucureşti: PUZ-rile vor fi suspendate, dar pentru numai 3
luni, nu pentru 2 ani „Această decizie ar înseamna blocarea oricărui proiect de dezvoltare
în Bucureşti”
Zf.ro: Proiect european de 4,9 mil. euro pentru modernizarea oraşului Buhuşi, judeţul
Bacău
Zf.ro: CJ Cluj a investit 5,6 mil. euro în modernizarea şi dotarea cu echipamente medicale
a Spitalul de Boli Infecţioase
Mediafax.ro: Propunerea lui Nicuşor Dan pentru suspendarea a 5 PUZ-uri de sector.
Consilierii PNL votează reducerea de la doi ani la trei luni
Hotnews.ro: Ministrul Teleman, despre ideea conversiei poștașilor în asistenți comunitari:
Digitalizarea este inevitabilă și explorăm alternative pentru activități complementare
FinancialIntelligence.ro: Florin Cîţu: Ce urmează în 2021? Reformă şi investiţii. Reformă
în tot aparatul public şi în companiile de stat, în sistemul de pensii, în sistemul de
salarizare, a ANAF şi restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani
Bursa.ro: RALUCA TURCAN: ‘În momentul în care un pensionar doreşte să se
reangajazeze la stat până la vârsta maximă de pensionare, poate să o facă’
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Am verificat funcţionalitatea softului prin care începem
procesul de evaluare a pensiilor
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Agerpres.ro: Drulă: Probabil că în cazul lotului Cheţani-Câmpia Turzii se va încheia printro reziliere; am cerut Companiei de Drumuri o decizie rapidă
Adevarul.ro: Ministrul Dezvoltării a anunţat ce proiecte vor fi finalizate din bugetul pe 2021
Adevarul.ro: Bugetarii se vor putea pensiona mai târziu de 65 de ani. Pensia nu mai poate
fi cumulată cu salariul la stat VIDEO
Bursa.ro: Ordonanţa de Urgenţă pentru acordarea spijinului financiar pentru sectorul
HoReCa a apărut în Monitorul Oficial
Ziare.com: Ministrul Drula anunta iminenta reziliere a contractului de executie a lotului
Chetani – Campia Turzii din autostrada A3
Zf.ro: 7,15 mld. de lei alocate bugetului Ministerului Dezvoltării. Cseke Attila: Preconizăm
că vom finaliza, în anul 2021, 237 de obiective construite prin Compania Naţională de
Investiţii
Zf.ro: Surse: PUZ-urile celor cinci sectoare ale Bucureştiului ar putea fi suspendate numai
pentru 3 luni, nu pentru 2 ani
Zf.ro: Facilitatea de refacere şi rezilienţă: Nu banii sunt cei mai importanţi, ci reformele
structurale
Profit.ro: Nicușor Dan ar fi cedat în problema PUZ-urilor, PNL nu îl susține
Economica.net: Turcan: Proiectul de interzicere a cumulării pensiei cu salariul la stat va
fi prezentat zilele următoare
Bursa.ro: SEFUL POSTEI ROMANE: ‘Nu vorbim de disponibilizări din zona operaţională,
ci exclusiv din cea a personalului TESA’
Bursa.ro: PREMIERA IN ROMANIA Comisia Europeană sprijină înfiinţarea primului IFN
dedicat în exclusivitate întreprinderilor sociale
Adevarul.ro: Ministerul Dezvoltării finanţează proiecte de peste 325 de milioane de lei
prin Programul Operaţional Regional

SISTEM BANCAR
Zf.ro: BCR, a doua bancă de pe piaţa locală după active, încheie 2020 cu profit de 814
mil. lei, în creştere cu 37% faţă de 2019. Venitul operaţional a crescut cu 1,6%, la 3,54
miliarde lei. Sergiu Manea, CEO: Adaptarea şi rezilienţa au fost cuvintele dominante la
nivel de business
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Hotnews.ro: Un român din 5 a cumpărat anul trecut o locuință prin BCR/ Banca a făcut
anul trecut un profit net de 814,1 milioane de lei
Zf.ro: 30 de ani de sistem bancar în România. Cristian Popa, fost viceguvernator al BNR
timp de 16 ani, dezvăluie o parte din culisele politicii monetare de la mijlocul anilor 2000
şi cum s-a luptat BNR cu explozia creditării în valută şi aprecierii cursului
Zf.ro: 30 de ani de sistem bancar în România. Cristian Popa viceguvernator BNR: Despre
transformarea instituţională a Băncii Naţionale a României între anii 1998-2014 (I)
Hotnews.ro: Câți români și-au suspendat ratele și ce soluții s-au găsit pentru cei care
gâfâiau la plata ratelor înainte de pandemie Vezi ce spun reprezentanții principalelor
bănci
Mediafax.ro: Topul celor mai creditate judeţe la finalul lui 2020. Cele trei judeţe fruntaşe
cumulează jumătate din soldul total
Economica.net: Grupul BT a înregistrat anul trecut un profit net de 1,457 de miliarde de
lei
Bursa.ro: REZULTATELE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31 DECEMBRIE 2020:
Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 1.457,12 milioane lei
Hotnews.ro: Cea mai mare bancă românească a anunțat un profit în anul pandemiei de
aproape 1,2 miliarde lei
FinancialIntelligence.ro: Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2020 –
Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 1.457,12 milioane lei, din care cel
al băncii, de 1.197,31 milioane lei
Zf.ro: Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, încheie anul 2020 cu un
profit net de 1,48 miliarde de lei şi venituri operaţionale de 4,5 mld. lei. Horia Ciorcilă,
preşedinte: Am încheiat un an atipic, fară precedent şi suntem mulţumiţi de faptul că
rezultatele noastre au depăşit previziunile conservatoare din bugetul iniţial
Zf.ro: Felix Daniliuc, Director Departament IMM, BRD Groupe Société Générale:
Principiile de acţiune de anul trecut din perioada pandemiei au influenţat fundamentele
cu care am debutat în 2021
Zf.ro: Topul celor mai creditate judeţe la final de 2020. Bucureşti-Ilfov conduce detaşat,
urmat de Cluj şi Timiş. Primele trei judeţe au jumătate din soldul total al creditelor
Zf.ro: Felix Daniliuc, Director Departament IMM, BRD Groupe Société Générale:
Principiile de acţiune de anul trecut din perioada pandemiei au influenţat fundamentele
cu care am debutat în 2021
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TURISM
Zf.ro: Noi rute spre Germania: Compania aeriană nemţească Lufthansa lansează,
începând cu luna mai, zboruri Iaşi-Frankfurt
Bursa.ro: Letonia extinde până la 6 aprilie restricţiile de călătorie
Zf.ro: Ce părere are Comisia Europeană despre paşapoartele de vaccinare. Liderii UE se
întâlesc astăzi pentru a discuta posibilitatea emiterii certificatelor de călătorie

Sursa:
Camera de Comerţ şi Industrie a României
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