RAPORT MONITORIZARE
3 MARTIE
MIHAI DARABAN
Zf.ro, preluată de Ultimelestiri.eu, Ziare-pe-net.ro, Sursadestiri.net: România
face curte Iranului: Este un partener important pentru noi
Romania-actualitati.ro,

preluată

de

Politicaromaneasca.ro,

Actualitati.net,

Index.stiri.ro: Iran-România, colaborare în domeniul economic
Sursazilei.ro, preluată de Ziarelive.ro: Diplomație economică în Iran. Discuții
despre colaborarea în domeniul de petrol și gaze.
Oranoua.ro: Mihai Daraban: Camera de Comerţ şi Industrie a României
organizează o misiune economică în Republica Islamică Iran
Economiczoom.ro: Conferinta Curs de Guvernare: Strategia – the next level
CCIA ARAD
Glsa.ro: Liniile de finanţare pentru IMM-uri, prezentate la CCIA Arad
CCI BRAŞOV
Bizbrasov.ro, Bzb.ro: Finanţări europene de 200.000 de euro pentru dezvoltarea
firmelor braşovene
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Agrobusinessul mai face o victimă între multinaţionale. După Cargill, şi
canadienii de la Agrium iau în calcul închiderea diviziei de inputuri
Zf.ro: Muntenia concentrează un sfert din cele 140 de crame active din România
Zf.ro: SIF Oltenia încasează 1,6 mil. lei din exitul de la Cerealcom Alexandria.
Acţionarii au aprobat retragerea

Zf.ro: România se împrumută 48 mil. de euro de la BIRD pentru combaterea
poluării cu nutrienţi
Capital.ro: Recoltarea banilor europeni, îngreunată de birocrație și de lipsa
confinanțării
Capital.ro: Un sector prioritar, dar subfinanțat
ENERGIE
Zf.ro: Vasile Iuga, PwC: Care este relaţia dintre guverne şi companii, la 30 de
dolari pe baril
Zf.ro: Romgaz, una dintre cele mai mari companii din România, mizează pe un
profit net de 1,3 mld. lei în 2016
Zf.ro: O româncă se va ocupa de clienţii strategici ai Schneider la nivel european
Zf.ro: Transelectrica menţine dividendele la 54% din profitul net
Zf.ro: Cei mai mari producători de petrol ai lumii, forţaţi să acumuleze datorii
Zf.ro: Transelectrica se aşteaptă la profituri la jumătate în 2016, dar la bonusuri
în creştere cu 60%
Economica.net: Pierderi pe sârma de curent a statului. Transelectrica are de
recuperat 52 de milioane lei de la zeci de firme
Economica.net: Nou Regulament: Furnizorii de gaze trebuie să ne asigure
minimum 5 zile pentru transmiterea indexului autocitit. Cât e acum
FISCALITATE
Zf.ro: Efectele noului Cod fiscal. Fiscalitatea împinge PFA-urile în zona
întreprinderilor mici. Scădere de 50% la înregistrarea de PFA-uri în ianuarie
Economica.net: Biriş (MFP): Ani de zile, nu s-a făcut nimic în combaterea
evaziunii fiscale. A fost un joc de glezne

Economica.net: În România s-a schimbat Codul Fiscal, dar nu şi mentalitatea
autorităţilor fiscale - Consultant fiscal
GUVERN
Zf.ro: Guvernul a început să împartă funcţiile plătite cu mii de euro din consiliile
de administraţie
Zf.ro: Suciu: Legea dării în plată să-şi consolideze caracterul social, să nu se
aplice şi la Prima Casă
Zf.ro: Ministrul Agriculturii: Sper că nu am afectat grav un producător, dar
poate am salvat viaţa unor copii
Economica.net: Guvernul a modificat normele de aplicare a legii privind sistemul
asigurărilor de şomaj
Economica.net: Guvern: Autorităţile locale se vor putea împrumuta cu maxim 1,2
miliarde lei pe an
Economica.net: Aparatul executiv central şi local, obligat să afişeze pe internet
execuţia bugetară, posturile vacante şi achiziţiile
Economica.net: MFE îşi propune să contracteze 400 milioane euro, prin PO
Competitivitate, în martie - aprilie
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor a aprobat defrișarea unei suprafețe de
pădure, pentru realizarea tronsonului de autostradă Cluj Vest Gilău-Mihăiești
INVESTIŢII
Zf.ro: 18 investitori români lansează un nou fond pentru start-up-uri locale hitech. 50.000 de euro, valoarea maximă a investiţiei
Zf.ro: Familia Marcu ia 56 mil. euro de la un consorţiu de bănci pentru a susţine
politica de achiziţii a MedLife

Zf.ro: Cel mai puternic jucător din imobiliare în criză revine în real estate cu un
fond de investiţii înregistrat în Insulele Virgine Britanice
IT
Zf.ro: Softiştii de la AROBS caută 100 de oameni pentru centrele locale,
Republica Moldova şi Ungaria
Zf.ro: Loukas Tzitzis este noul CEO al integratorului Romsys
Zf.ro: Vânzările de bilete şi consumul de la restaurantele din cadrul Therme,
gestionate cu o soluţie TotalSoft
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Poziţie fără precedent. Şeful bancherilor ridică tonul: Să nu vă întrebaţi de
ce băncile nu mai acordă credite sau cresc costurile
Zf.ro: ING, profit brut de 392 mil. lei în 2015 după ce a crescut creditarea cu o
treime
Zf.ro: Românii au început să prefere împrumuturile pe termen mediu şi lung
celor pe termen scurt
Zf.ro: Sucursalele băncilor străine au peste 10% din activele, creditele şi
depozitele din sistemul bancar
Economica.net: Fondurile de pensii şi asiguratorii europeni se îndreaptă spre
sectorul imobiliar pentru randamente mari
Bursa.ro: Jurnal De Criza - Coeure, BCE: "Băncile din zona euro pot face faţă
dobânzilor foarte mici"
Bursa.ro: SERGIU OPRESCU, ARB: "Băncile au pierdut bătălia populistomediatică pe Legea dării în plată"
TELECOM

Zf.ro: Britanicii de la Faist aşteaptă afaceri de 80 mil. euro la fabrica de
componente din Oradea
Economica.net: Miroslav Majoroš, Telekom: Vom dezvolta propria infrastructură
4G+. Dacă am începe azi, ar dura doi ani
Zf.ro: Zece ani de la “Revoluţia” Cosmote: oferta cu 2.000 de minute în reţea la 3
euro care i-a făcut pe oameni să stea la cozi pentru cartele prepay. Cum arată
ofertele după un deceniu
TURISM
Zf.ro: Numărul de înnoptări în unităţile de cazare a crescut în ianuarie cu 16%,
la 1,14 milioane
Economica.net: Cum şi-au împărţit harta României companiile aeriene low-cost
CCIB
Businesspress.ro: Protocol de colaborare CCIB – ASRO
CCIA TIMIŞ
Tion.ro, preluată de Realitatea.net: Camera de Comert Timis vrea un birou unic
pentru firme. Deocamdata pentru informare
AGRICULTURĂ
Economica.net: Efectele E.coli: "E rău pentru toată industria laptelui. Vrem să
ştim sursa de contaminare. Consumatorii sunt vulnerabili"
Capital.ro: Agricover Credit a acordat credite în valoare de 950 milioane lei în
2015
Economica.net: Crescătorii de porci ameninţă cu proteste dacă autorităţile nu vor
lua măsuri urgente pentru salvarea sectorului
Capital.ro: Echivalentul a 24 de comune dispar anual din România

ENERGIE
Zf.ro: Începe lupta pentru 9 milioane de clienţi: care sunt capcanele care apar
odată cu deschiderea pieţei de energie pentru populaţie
Economica.net: China şi-a stabilit ca obiectiv construirea a 30 de centrale
nucleare pe drumul mătăsii
Economica.net: China vrea să stimuleze energiile regenerabile prin "certificate
verzi"
Ziare.com: Razboiul energetic intre Iran si Arabia Saudita intra intr-o noua faza:
Tinta vizata de ambele tari
Zf.ro: Comisia Europeană dă undă verde acordului între Grecia şi TAP pentru un
nou gazoduct în Europa
GUVERN
Economica.net: Finanţele au împrumutat 600 de milioane de euro de la bănci la
un randament mediu de 1,9% pe an
Bursa.ro: MAE: Stoenescu susţine promovarea membrilor comunităţii româneşti
în structurile de reprezentare din Italia
INVESTIŢII
Zf.ro: LC Waikiki vrea în 2016 creşterea afacerilor cu 50% şi extinderea cu încă
şase magazine
Zf.ro: Dragoş Pîslaru, consilier premier: Antreprenori români vor lansa în acest
an trei fonduri de investiţii

IT
Ziare.com: Candidat la alegerile prezidentiale din SUA: Bucurestenii au acces la
un Internet mult mai rapid decat noi

Economica.net: Sistemul Informatic Integrat Vamal va fi indisponibil în perioada
10-14 martie
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Revolta bancherilor continuă: o bancă de pe podium majorează la 50%
avansul pentru creditele ipotecare în euro
Economica.net: Victoria lor va fi o înfrângere a statului român
Capital.ro: Credit Europe a redus cu 20% ratele datornicilor în franci
Capital.ro: Avertisment de la doi mari bancheri: Dobânzile negative vor fi un
dezastru pentru economie
Zf.ro: Oprescu, ARB: Băncile vor plăti în prima fază „nota de plată” după
aplicarea legii dării în plată, dar pierderile pot fi suportate
Ziare.com: Nereguli la BNR? Explicatia bancii centrale despre raportul Curtii de
Conturi
TELECOM
Ziare.com: Firmele de telefonie, mai reclamate decat bancile la Protectia
Consumatorilor

