RAPORT MONITORIZARE
1 MARTIE
CCIR
Gandul.info: Hop şi noi la Teheran!
Rador.ro: Ministrul român de externe, Lazăr Comănescu, se află într-o vizită la
Teheran
Romania-actualitati.ro: Ministrul de Externe şi zeci de oameni de afaceri români
în Iran
CCI NEAMŢ
Ziartarguneamt.ro, preluată de Diacaf.com: „Mai marii” Turismului, impresii și
soluții pentru dezvoltarea turismului în Neamț
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro: Continuă coşmarul crizei: Economia vasluiană s-a tăiat ca
maioneza
ENERGIE
Zf.ro: Businessul Gazprom s-a prăbuşit. Dependenţa de gazul rusesc s-a
transformat în „mărunţis“: România a plătit 50 mil.$ pe importuri anul trecut. În
2008 dădea 1,6 mld.$
Zf.ro: Ioan Roşca, în ultimul interviu în funcţia de director general al Electrica:
Compania poate şi trebuie să devină un jucător regional, dar nu va face aceşti
paşi oricum
Zf.ro: Siemens încheie anul cu un plus de 15%, la 157 de milioane de euro:
Viitorul depinde de infrastructura inteligentă
Zf.ro: Un start-up a creat un sistem care estimează producţia de energie a
panourilor solare

Bursa.ro: CORESPONDENTA DE LA LONDRA / CRISTIAN BUŞU,
MINISTERUL ENERGIEI: "Discutăm cu Fondul Proprietatea să vină cu un
pachet de 5-10% la listarea Hidroelectrica"
Bursa.ro: SIMONA MILOŞ, DESPRE PROCESELE CU "BĂIEŢII DEŞTEPŢI"
DIN ENERGIE: "Până la recuperarea prejudiciilor, trebuia oprită hemoragia"
Bursa.ro: VALER MARIAN: "Angajaţii Transgaz au beneficiat de 37 de
adaosuri sau beneficii şi 13 sporuri sau indemnizaţii"
Economica.net: Austriecii de la Habau şi INSPET Ploieşti au depus unica ofertă
pentru gazoductul Giurgiu – Ruse. Preţul maxim: 5 mil. euro
Economica.net: Noua factură unică la curent electric intră în vigoare de la 1
martie
FISCALITATE
Zf.ro: Taxele au fost reduse, dar România intră într-o nouă eră a consumului pe
datorie
GUVERN
Economica.net: Una dintre plăţile pe POSDRU a fost întreruptă din cauza
neregulilor din 2012-2014
Capital.ro: Ministrul Fondurilor Europene, în plenul Senatului: România este pe
ultimul loc în UE la rata de absorbţie
INVESTIŢII
Zf.ro: România, faţă în faţă cu fonduri de investiţii de 4.500 mld. $: stabilitatea
macro este punctul forte, legea dării în plată este marea necunoscute
Zf.ro: Producătorul Alexandrion atacă piaţa de sucuri şi cafea. „Suntem în
discuţii pentru extinderea portofoliului“

Zf.ro: Posibilă tranzacţie cu una dintre cele mai mari afaceri online locale.
Ringier discută achiziţia portalului de anunţuri imobiliare.ro, cu afaceri de 2,5
mil. € anul trecut
Zf.ro: Mutările Saint-Gobain: vrea să crească producţia în 2016 după ce a
început anul cu sistarea unei linii la Ploieşti
Zf.ro: Investitorii, speriaţi de instabilitatea de pe bursă cumpără masiv aur
Zf.ro: Fondul de investiţii Carpatica Stock a vândut 1 milion de acţiuni ale Băncii
Carpatica
Zf.ro: Germanii de la Wirecard au achiziţionat furnizorul de plată român Provus
Gruop
Bursa.ro: CJ ILFOV PROPUNE INVESTIŢII DE 7 MILIARDE EURO, PÂNĂ
ÎN 2030 - "Bucureştiul este ca un om care nu mai poate respira"
Economica.net: BDO Romania a deschis un birou la Iaşi
IT
Zf.ro: Şeful Huawei: Ţintim locul doi pe piaţa de smartphone-uri din România
Zf.ro: eMag: Un sfert din venituri sunt generate de cei 1.000 de parteneri care
vând prin platforma noastră
Zf.ro: Frisbo: Am rulat comenzi duble anul trecut. Antreprenorii din online încep
să se obişnuiască cu externalizarea operaţiunilor logistice
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: Asiguraţii Astra, lăsaţi în voia sorţii de un "nonsens legislativ"
Economica.net: Taxa pe ambalaj: Producătorii vor să iasă în stradă, deşi
ministerul schimbă legile

SISTEM BANCAR
Economica.net: BNR: Legea dării în plată să se adreseze doar debitorilor
băncilor aflaţi în situaţie financiară grea
Zf.ro: Un jucător surpriză. Netopia atacă piaţa băncilor. Antonio Eram: Dăm
microcredite în Mexic pe baza profilului de Facebook, cu o rată de default de
doar 6-7%. Generaţia nouă e fluidă, nu are casă sau maşină, nu vrea credite pe
termen lung
Zf.ro: BNR a rămas pe plus anul trecut, veniturile nete fiind de circa jumătate de
miliard de lei
Zf.ro: Erste Bank: „Brexitul“ ar lovi direct în exporturile României şi în banii
trimişi acasă de lucrătorii români
Zf.ro: Banca Românească devine a treia instituţie de credit care majorează
avansul la creditele imobiliare în lei
Zf.ro: SIF Moldova continuă să joace pe Banca Transilvania
Zf.ro: Programul de conversie în franci: OTP susţine că a redus soldul a 2.600 de
clienţi ai băncii cu 21 de milioane de euro
Zf.ro: Senat: Prima Casă inclusă în Legea dării în plată. Plafonul cerut de BNR,
admis
Zf.ro: Deflaţia reapare în zona euro
Bursa.ro: LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ A TRECUT DE SENAT, CU PLAFON DE
150.000 EURO - Una caldă, una rece - atât pentru clienţi, cât şi pentru bănci
Bursa.ro: Grupul Garanti Romania și-a triplat profitul net în 2015 și a ajuns la
100,4 milioane lei
Economica.net: După o lege a dării în plată mai prietenoasă, leul s-ar putea
aprecia - ING

TELECOM
Zf.ro: Tranzacţie de peste 240 mil. $ cu impact în România: SES a cumpărat
compania israeliană RR Media
Hotnews.ro: Miroslav Majoros, noul sef al Telekom Romania: Nu cred ca vor fi
concedieri majore in acest an, dar se vor face unele ajustari/Am planificat
investitii de peste 180 milioane de euro pentru anul 2016
TURISM
Zf.ro: Hotelurile din Bucureşti au avut cel mai mare grad de ocupare din ultimii
cinci ani
CCIR
Evz.ro, preluat de Ultimele-stiri.eu, I-ziare.ro, Ziareaz.ro, Infoziare.ro, Stiri.astazi.ro,
Ziareonline.com, Revistapresei.com, Stiri.discard.ro, Ziarelive.ro, Presaonline.com,
www.ziareaz.ro : Daraban, CCIR: Parteneriatele dintre România și Iran ar susține
dezvoltarea competitivității
Sursa zilei: CCIR: România Îşi doreşte parteneriate şi proiecte comune cu Iranul
Palo.ro: Daraban, CCIR: Parteneriatele dintre România și Iran ar susține dezvoltarea
competitivității
Capital.ro: Preşedintele CCIR, la forumul de afaceri din Teheran: România îşi doreşte
parteneriate, care să susţină dezvoltarea competitivităţii
PSNEWS.RO: Întâlnire crucială România-Iran. Zeci de companii de la noi vor să intre
pe piaţa iraniană
Stiripesurse.ro, preluată de Ziuanews.ro, Ultimelestiri.eu: România încearcă
recuperarea pieței iraniene. Desant de oameni de afaceri la Teheran
DCNEWS.RO: http://www.dcnews.ro/

CCI IAŞI
Iasitvlife.ro: Dezbatere cu oficiali din Ministerul Fondurilor Europene, la Camera de
Comerţ şi Industrie Iaşi
CCI SUCEAVA
Vivafm.ro, Newsbucovina.ro, Ziaruldepenet.ro: Târgul național de agricultură și
industrie alimentară – “AGRO EXPO BUCOVINA 2016″
CCIA TIMIŞ
Opiniatimisoarei.ro: Un nou curs de formare profesionala, la CCIAT. In ce domeniu te
poti perfectiona?
AGRICULTURĂ
Economica.net: Scandal E.Coli. Povestea Lactate Brădet scrisă de revista Ministerului
Agriculturii: Un business de succes pornit de la zero
ENERGIE
Zf.ro: Aproximativ 600 de salariați ai Complexului Energetic Hunedoara - trimiși în
"concedii în așteptare"
Economica.net: Transgaz estimează o cerere totală de gaze naturale de 13,2
milioane MWh, în martie 2016
Ziare.com: Combustibil produs de Statul Islamic, vandut la granita Romaniei
Ziare.com: Arabia Saudita e in chinuri: Indiciul care arata proportia prabusirii
Capital.ro: Statul nu acceptă că piaţa l-a înfrânt. Astăzi cazul gazelor
GUVERNZf.ro: Ministrul Agriculturii: Vom face și alte controale. Personalul fabricii
din Argeș este sănătos

Capital.ro: Aura Răducu despre sediul MFE: În loc să plătesc chiria pe 4-5 ani, prefer
să fac un spital în România
Agerpres.ro: Răducu (MFE): 18 aprilie - termenul limită în care România trebuie să
aplice Directivele privind achizițiile publice
Bursa.ro: LAZĂR COMĂNESCU: Semnarea acordurilor nucleare cu Iran și debutul
ridicării sancțiunilor - impact pozitiv în relansarea relațiilor româno-iraniene
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii: Trebuie să vedem ce putem face din punct de
vedere legal pentru a evita să înșelăm consumatorul
Capital.ro: Ministerul Finanțelor a programat împrumuturi de 4,1 mld. lei și 250 mil.
euro de la bănci, în luna martie
Economica.net: Dragu: Creșterea economică peste potențial este cea mai
periculoasă
Capital.ro: Anca Dragu: Legea salarizării unitare este în lucru; vrem să punem în
dezbatere publică o lege bună
INVESTIŢII
Zf.ro: NEPI începe modernizările la Brăila Mall
Capital.ro: Deschiderea mallului Parklake din Titan se amână pe toamnă
IT
Economica.net: România, printre țările atacate cu o nouă variantă de CTB-Locker.
Momentan, nu există niciun instrument de decriptare
SISTEM BANCAR
Zf.ro: ING: Credem că amendamentul BNR de excludere a Prima casă din darea în
plată ar putea fi aprobat în Camera Deputaților

Ziare.com: Legea darii in plata - cadoul otravit
Zf.ro: Cum au evoluat cei trei jucători din piaţa bancară anul trecut. BCR, BRDSocGen şi Banca Transilvania controlează circa 40% din activele sectorului bancar şi
din creditare
Bursa.ro: ÎN FEBRUARIE, Rezervele BNR au scăzut cu 2,69%, la 30,8 miliarde euro
Zf.ro: Semne proaste în ianuarie pentru ipotecare. Incertitudinile privind legea dării
în plată şi Prima casă au redus la jumătate ritmul de creştere a ipotecarelor
Capital.ro: Eurobank a finalizat preluarea subsidiarei Alpha Bank din Bulgaria
TELECOM
Capital.ro: Miroslav Majoros, Telekom România: “Nu cred în servicii ieftine”
Zf.ro: Utilizatorii serviciului Vodafone M-Pesa pot transfera sau încasa bani și din
benzinăriile Rompetrol
Capital.ro: Orange România are un nou Chief Financial Officer
TURISM
Zf.ro: The Sun:Transilvania,cu perspective panoramice și castele gotice,prima
destinație de vizitat în 2016

