RAPORT MONITORIZARE
2 MARTIE
CCIR
Curierulnational.ro, preluată de Infoportal.rtv.net, Index-stiri.ro, Actualitati.net,
Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, Atat.ro: 49 de companii româneşti vor să facă
afaceri în Iran
Realitatea.net,
Stiri.discard.ro,

preluată

de

Ultimele-stiri.eu,

Cronicavip.ro,

Actualitati.net,

Ziarelive.ro,

Infoziare.ro,

News.portal-start.com,

Pentrubirou.ro, Estirea.ro, Stiri-presaonline.ro: Proiecte de investiţii dezbătute la
forumul de afaceri din Teheran
24ph.ro: Firmele românesti vor sa investească în Iran
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro: Întâlnire crucială România-Iran. Zeci de
companii de la noi vor să intre pe piaţa iraniană
Eoficial.ro, Zf.ro: Romexpo: 22.000 de vizitatori la ediţia de primăvară a
Târgului de Turism al României
Amosnews.ro: 22.000 de vizitatori la ediţia de primăvară a Târgului de Turism al
României
CCI BRAŞOV
Uzp.org.ro, Infoest.ro, Amosnews.ro: Forum economic ”Redăm încrederea
investitorilor români și italieni în economia românească”, Braşov: «Avem soluţii
pentru recâştigarea încrederii investitorilor români din diaspora»
CCI HUNEDOARA
Ziarulexclusiv.ro: Seminar de afaceri gratuit, pentru atragerea de fonduri
europene pentru IMM-uri, la Deva

CCI IAŞI
Nordestnews.ro: Deloitte prezintă la Iaşi noul climat fiscal
7est.ro, preluată de Actualitati.net, Ultimele-stiri.eu, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro:
Dezbatere cu oficiali din Ministerul Fondurilor Europene, la Camera de Comerţ
şi Industrie Iaşi
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: Vrei să accesezi fonduri
UE? Află detalii cruciale la o dezbatere la Camera de Comerţ!
CCI NEAMŢ
Ziare.com: Transportatorii acuza abuzuri ale autoritatilor
Ziarulceahlaul.ro, preluată de Diacaf.com, Stirionline24.ro:
Problemele afacerilor din domeniile transporturi, reparații auto, comerț cu piese
și accesorii auto
CCI SUCEAVA
Svnews.ro: CCI Suceava explică modul în care pot fi accesate finanţările pentru
afaceri în mediul rural
CCIA TIMIŞ
Banatulazi.ro, Ultimele-stiri.eu, Actualitati.net: Calitatea, o prioritate pentru
mediul de afaceri din Timiș
AGRICULTURĂ
Zf.ro: În România sunt peste 140 de crame active, iar mai mult de 30 dintre
acestea practică turismul viticol
Capital.ro: George Stanson: «Fermierii mici și medii rămân nucleul agriculturii
și în următorii 10 ani»

Agerpres.ro: Deputații Comisiei pentru agricultură cer ANSVSA să controleze și
produsele alimentare provenite din Uniunea Europeană
ENERGIE
Zf.ro: Scăderea preţului barilului de petrol a adus o economie de peste 1,2 mld.
euro la importurile de petrol ale României
Zf.ro: Cine sunt acţionarii instituţionali din spatele Romgaz
Zf.ro: Sediul Complexului Energetic Oltenia rămâne momentan la Târgu Jiu
Economica.net: Transgaz estimeaza o cerere totala de gaze naturale de 13,2
milioane MWh, în martie 2016
Economica.net: Reactorul 1 de la Cernavodă intră în procedura de revizie
completă de 30 de ani. Va fi oprit mai mult de un an
Capital.ro: Vladimir Putin: Firmele ruseşti nu vor majora producţia de ţiţei în
2016
Hotnews.ro: Ursache: Mentinerea Hidroelectrica in starea de insolventa este un
semnal prost pentru economie
FISCALITATE
Bursa.ro: Bilanţul primului an de jocuri de noroc on-line în România - Opinia
specialistului juridic
GUVERN
Zf.ro: Ministrul finanţelor: Creşterea economică trebuie să vină din investiţii şi
exporturi; consumul este deja ridicat
Zf.ro: Dragu: Salariu minim creşte de la 1 mai. Modificarea Codului Fiscal, în
curs de avizare
Economica.net: Guvernul discută miercuri despre legea dării în plată

Agerpres.ro: Ministerul Fondurilor Europene: Comisia Europeană a trimis o
notificare cu privire la întreruperea plăților aferente POSDRU 2007-2013
IMM
Zf.ro: Ministerul de Finanţe aduce un executiv din mediu privat în fruntea
Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, instituţia care gestionează
programul Prima Casă
INVESTIŢII
Zf.ro: Consumul şi investiţiile nu au mers de mână
Zf.ro: Producătorul de condimente Supremia vrea să construiască un depozit de
8.000 mp în Alba-Iulia
Capital.ro: Bucureştiul şi Budapesta, pe listele marilor investitori în retail în 2016
IT
Zf.ro: Netopia mobilPay a intermediat tranzacţii online de 135 mil. euro în 2015,
plus 60%
Zf.ro: Procesatorul de tranzacţii cu cardul Provus Group a fost cumpărată de
germanii de la Wirecard cu 32 mil. €
Zf.ro: De la producţie alimentară la IT: directorul de HR al Scandia Sibiu a
trecut în echipa Teamnet
Zf.ro: Vânzările Flanco Retail au crescut cu 17% la 777 mil. lei. Dragoş Sîrbu: A
fost cel mai bun an al nostru
Zf.ro: Veracomp preia distribuţia gigantului american Trend Micro în România
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cel mai cunoscut bancher din America spune ca dobânzile negative sunt un
dezastru pentru pietele financiare: „Sunt clar total neproductive”

Zf.ro: Darea în plată, aproape de final. În ce formă va ajunge la promulgare?
Zf.ro: Laurenţiu Mitrache, care a condus vreme de zece ani Leumi Bank, a fost
înlocuit cu un israelian
Zf.ro: Garanti Bank a accelerat creditarea corporate cu aproape 30% anul
trecut. Profitul a fost de 65 mil. lei
Zf.ro: BCR este a doua cea mai mare subsidiară a Erste după numărul de
angajaţi. Profit per angajat de 27.000 de euro în 2015, cu 60% peste medie
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: „Darea în plată“: senatorii au votat legea în bloc şi
o contestă unul câte unul
Zf.ro: Bancherii încep anul cu stângul: În ianuarie au vândut populaţiei credite
noi în lei de 1,3 mld. lei, cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni
Zf.ro: Includerea companiilor mari în schema de garantare a dus la majorarea
depozitelor bancare garantate cu 30% în T4
Economica.net: Un nou proces pe clauze abuzive: ANPC se judecă cu BCR Banca
pentru Locuinţe
Economica.net: Profitul brut al ING România a crescut cu 22%, în 2015, la 392
milioane lei
Bursa.ro: DUPĂ CE A VOTAT PLAFONUL DE 150.000 EURO - PSD
"analizează" dacă s-o dea la-ntors cu Legea dării în plată
Bursa.ro: Bilanţul primului an de jocuri de noroc on-line în România - Opinia
specialistului juridic
TELECOM
Zf.ro: Obiectivul noului CEO al Telekom România: stabilizare şi „restart“ pentru
business în 2016. Bugetul de investiţii creşte cu 35%, la 180 mil. euro

Zf.ro: Orange România îşi schimbă şi directorul financiar de la 1 mai

