RAPOARTE MONITORIZARE 3 noiembrie 2016
CCIR
Dcnews.ro, preluată de Ziarelive.ro, Instiri.com, Infoziare.ro, Stirilazi.ro:
Klaus Iohannis felicită o acțiune a Camerei de Comerț și Industrie a
României
Mesagerulhunedorean.ro,

preluată

de

Ziare.com,

Afaceri-net.info,

Ziar.com: Potenţialul oraşului Uricani, prezentat la Bucureşti
Bucurestitv.net: S-a deschis târgul agricultorilor!
Comunicatedepresa.ro: Constanta este bine reprezentata la Conferinta
Internationala Different City – Smart City 2016 Bucuresti 3-4 noiembrie
Novotel Events
MIHAI DARABAN
Dcnews.ro, preluată de Portalpresa.ro, Discard.ro, News.ournet.ro,
Infoziare.ro: Comerțul România-SUA trebuie să crească. Mihai Daraban
vrea mai multă implicare
Observator.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Diacaf.com: Mihai Daraban
vrea ca SUA și România să lucreze mai mult pentru creșterea comerțului
bilateral
Economica.net: Daraban, CCIR: România şi SUA trebuie să lucreze mai
mult pentru a creşte comerţul bilateral
Agerpres.ro,

preluată

de

Capital.ro, Adnews.ro,

Banknews.ro,

E-

stireazilei.ro, Us24.ro, Profitinfo.ro, Portal-ro.com, 2am.eu, Ziare-penet.ro, Discard.ro, Allbiz.ro, Ziare.www.ro,
Ultimele-stiri.eu,

Voxcapital.ro,

Revistapresei.eu, Palo.ro,

Pfinance.ro,

Ziar.com,

Diacaf.com,

Feedler.ro, Pescurt.ro, Infoziare.ro: Daraban (CCIR): România și SUA
trebuie să lucreze mai mult pentru a crește comerțul bilateral
Capital.ro, preluată de Ziar.com, Pfinance.ro, 2am.eu, News.ournet.ro,
Discard.ro, Feedler.ro, Portal-ro.com, Ziare.www.ro, Revistapresei.eu,
Diacaf.com: Mihai Daraban: În cadrul INDAGRA vedeți echipamente,
utilaje produse în SUA care funcționează foarte bine în agricultura
românească
Agrointel.ro, Agroinfo.ro, Ziarulfermierului.ro, preluată de Roportal.ro:
GALERIE FOTO. Deschiderea Târgului Indagra 2016
Replicaonline.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Feedler.ro, Ziare-pe-net.ro:
Daraban, despre comerţul bilateral România-SUA
Evz.ro: Un președinte printre orătănii și bovine
CCI BRAȘOV
Bzb.ro, preluată de Monitorulexpres.ro: Curs de ghid şi agent de turism
la CCI Braşov
Monitorulexpres.ro: Peste 500 de firme braşovene în Topul Naţional al
Firmelor
CCINA CONSTANȚA
Ghidulmiresei.ro: Targul Ghidul Miresei in premiera la Constanta!
Ziuaconstanta.ro: Eveniment în colaborare cu CCINA Bianca Drăguşanu,
Bambi şi Mihai Trăistariu, la Târgul Ghidul Miresei din Constanţa!
CCIA VRANCEA
Ziaruldevrancea.ro, preluată de Stirimoldova24.ro, Stirionline24.ro: Topul
firmelor de succes din Vrancea

Monitorulvn.ro, preluată de Ziare.com: Camera de Comert premiaza cele
mai performante firme vrancene
AMCHAM
Administratie.ro: Ambasadorii transformării digitale pe scena Microsoft
Summit 2016
Legalmagazin.ro: Curtea de Arbitraj Internațional București (BIAC) a fost
lansată oficial
Infolegal.ro: Curtea de Arbitraj Internațional București va funcționa din
această lună sub auspiciile AmCham România
Juridice.ro, preluată de Avocatul-online.ro: A fost lansată o nouă curte de
arbitraj independentă în România
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Zf.ro,

Economica.net,

preluată

de

Mediafax.ro,

Economiczoom.ro,

Bancibancomate.ro, Ziuadecj.realitatea.net, Finantare.ro, Ziare-pe-net.ro,
Ultimelestiri.com,

News.ournet.ro,

Presaonline.com,

Afaceri-net.info,

Diacaf.com: Strategia „România Competitivă” este finalizată. Ce prevede
proiectul şi ce buget are
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Preşedintele Klaus Iohannis: „Proprietarii a 30% din terenul agricol
din România sunt alţii decât românii. Nu cred că se poate merge la infinit
aşa”
ENERGIE
Zf.ro: Ce beneficii va aduce Romgazului investiţia de 1 ,2 mld. lei în
modernizarea centralei termoelectrice de la Iernut

Zf.ro: Preţul petrolului a scăzut la 45 de dolari barilul. Investitorii s-au
aliniat din nou la coadă să cumpere aur, în speranţa că îi va proteja de
agitaţia din piaţă
Economica.net: Firma care deţine Petromidia, cea mai mare rafinărie din
ţară, risca dizolvarea. Kazahii promit rezolvarea situaţiei
Agerpres.ro: Guvernul a decis majorarea ajutorului de stat acordat
pentru închiderea minelor Lonea și Lupeni
Capital.ro: Reactoarele trei şi patru de la Cernavodă pot fi un proiect
sortit eşecului
Bursa.ro: REACŢIA KAZAHILOR DUPĂ ARTICOLUL PUBLICAT IERI DE
ZIARUL BURSA Acţionarii Rompetrol Rafinare urmează să fie convocaţi,
ca să decidă continuarea activităţii
Hotnews.ro: Drept la replica al Romelectro: Este adevarat ca s-au
castigat numeroase competitii organizate de companii detinute de statul
roman, insa nu numai, ci si internationale
Mediafax.ro: Marile companii petroliere îşi unesc forţele şi creează un
fond pentru energia regenerabilă
FISCALITATE
Economica.net: Stoparea exportului de profit în trei pași de impozitare.
Care sunt metodele prin care multinaţionalele scot banii din ţară
Capital.ro: ANAF va furniza doar în format electronic informații
referitoare la conturile bancare autorităților publice îndreptățite
GUVERN

Economica.net: Cioloş: E o prăpastie majoră între sistemul public şi cel
privat în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţiei
Economica.net: Cioloş: Dacă transferăm în mod populist creşterea
economică în creşterea salariilor, riscăm viitorul oamenilor şi al ţării
Capital.ro: Anca Dragu: Creşterile salariale aprobate recent nu pot fi
incluse în bugetul pe 2017
Bursa.ro: EXCLUSIVITATE - TREI FEŢE: UNA ÎN PUBLIC, ALTA LA CJUE
ŞI ALTCEVA LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ - Ipocrizia tehnocratului
Cioloş
INVESTIȚII
Zf.ro: Randamentele la titlurile de stat au oscilat în octombrie în jurul
nivelurilor minime
Zf.ro: Ascensiunea lui Trump apasă greu pe dolar: moneda americană
continuă să se deprecieze, iar volatilitatea urcă la maximul ultimelor
şapte săptămâni
Zf.ro: Uztel vrea să prelungească contractul cu auditorul Ecotech, firmă
care figurează cu afaceri 0 la Finanţe
Zf.ro: Compania AAGES Târgu-Mureş, care dă târcoale bursei, ar putea
avea 46 mil. lei capitalizare
Zf.ro: Laura Pascu, Centrul European al Consumatorilor din România: De
Black Friday ar fi bine să comparăm preţul cu cel din vară, nu cu cel din
urmă cu o lună
Zf.ro: Producătorul berii Heineken i-a prelungit mandatul directorului
general cu încă patru ani

Zf.ro: Lidl: România a exportat peste 50 de manageri în toată lumea, din
Germania în SUA, Ungaria sau Marea Britanie
Zf.ro: Producătorul Vascar Vaslui mai deschide trei magazine până la
finalul anului
Zf.ro: Nu mai construiţi malluri în sectoarele 2 şi 3! „Încă un proiect de
mari dimensiuni ar putea deveni nesustenabil!“
Economica.net: Autostrada cu cele mai multe expertize din România. Un
consultant BEI ar putea analiza dezastrul de pe Sibiu-Orăştie
Agerpres.ro: GastroPan 2017: Soluții și tehnologii profesionale pentru
industria panificației, cofetăriei și gastronomiei; 85% dintre standuri au
fost ocupate
Capital.ro: Autostrăzile blocate frânează consumul de prefabricate din
beton
Bursa.ro: LIDERUL OPOZIŢIEI: "Germania nu ar trebui să-i oprească pe
investitorii din China"
IT
Zf.ro: În ce domenii îşi doresc să muncească studenţii din România:
ingineria şi IT-ul sunt în top
Zf.ro: Liviu Drăgan, TotalSoft: Am dat pentru un om de vânzări în Austria
mai puţin decât în România. Directorul general al TotalSoft afirmă că în
prezent în România există o criză de specialişti în IT
Zf.ro: Consumul video online a explodat: peste 70% din utilizatorii de
internet se uită la conţinut video pe net. Clipurile video au un impact mult
mai mare, 90% din informaţiile procesate de creierul uman fiind vizuale

Economica.net: MCSI: Implementarea rapidă a tehnologiei 5G şi trecerea
la societatea GigaBit sunt o necesitate, nu o opţiune pentru România
Economica.net: Oettinger: România va fi un actor important pe piaţa
digitală europeană
Bursa.ro: KLAUS IOHANNIS: "Digitalizarea va contribui la reducerea
corupţiei"
Bursa.ro: RUMYANA TRENCHEVA, SAP: "Transformarea digitală în
România este un proces cu o dezvoltare exponenţială"
Hotnews.ro: Facebook este de neoprit - Veniturile au depasit pentru
prima oara 7 miliarde dolari trimestrul trecut
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Consilierii guvernului german cer reforme structurale în Germania
şi în zona euro. „La noi întotdeauna este vremea reformelor. Cred că
guvernul federal simte şi crede că introduce permanent reforme”
Zf.ro: Asigurătorii vor emite poliţe RCA respectând tarifele maximale de
la jumătatea lunii
Zf.ro: România ia 500 mil. euro de la Banca Mondială să majoreze
salariile bugetarilor
Zf.ro: Florin Cîţu, economist, candidat la Senat din partea PNL: Scăderea
taxelor nu înseamnă neapărat majorarea deficitului, problema este la
nivelul cheltuielilor
Economica.net: Asigurătorii cer Uniunii Europene să sancţioneze
România pentru că a plafonat tarifele RCA

Economica.net: Inflaţia globală este pe cale să explodeze din cauza
preţurilor mărfurilor - Saxo Bank
Agerpres.ro: ITM București primește anual 15.000-16.000 de petiții de la
salariați privind încălcarea legislației muncii
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cât de corelată este dimensiunea activelor băncilor cu salariile
plătite. Doar jumătate din top 20 bănci după active sunt printre cele mai
generoase 20 la salarii
Zf.ro: Un gigant bancar francez obţine profituri mai mari din leasing auto
decât din operaţiuni bancare
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Până unde poate fi întinsă coarda inovării
în drept? Ce răspunde Curtea Constituţională după prima examinare a
legii dării în plată (2)
Zf.ro: Băncile americane sunt pe val graţie comisioanelor grase din M&A
Zf.ro: Analiştii: Politica monetară ar putea să rămână în stand-by la
ultima şedinţă a boardului BNR din acest an
Zf.ro: Creditele pentru populaţie, la un nou vârf: băncile au dat finanţări
noi de 22,7 mld. lei în nouă luni
Zf.ro: Grupul BRD Societe Generale a încheiat primele nouă luni cu un
profit de 606 mil lei, în creştere cu 68%
Economica.net: Prima Casă va mai dura cinci ani
Economica.net: Profitul ING Groep NV a crescut cu 22% în T3, pe fondul
majorării depozitelor
Bursa.ro: DNA, între Curtea de Conturi şi băncile pentru locuinţe

Bursa.ro: Deutsche Bank acuză BCE că a trecut de "partea întunecată" a
politicii monetare
Bursa.ro: OPINII: Unde e buba sistemului de economisire-creditare
Hotnews.ro: DNA confirma: Dosarul constituit la sesizarea Curtii de
Conturi referitoare la cele doua banci pentru locuinte a fost declinat la
Parchet. "Aspectele sesizate nu sunt de competenta DNA"
TELECOM
Zf.ro: Germanul Mathias Hanel, fostul director comercial al Telekom
România, s-a dus în Azerbaidjan, la fel ca fostul său şef, Nikolai Beckers
Economica.net: Grecia pregăteşte vânzarea a 5% din acţiunile OTE cu
suma de 200 de milioane de euro
TURISM
Capital.ro: Care este cel mai bun moment pentru a-ți rezerva vacanța de
Crăciun
Capital.ro: Peste 60% dintre românii de la oraş au plecat în vacanţă în
această vară
Bursa.ro: ÎN 2016: Călătoriile de 1 Decembrie, preferate în detrimentul
celor de Crăciun sau Revelion
Mediafax.ro: Wizz Air introduce noi curse de pe Aeroportul din Craiova
spre Liverpool, Koln şi Madrid
CCIR
Infocons.ro: Reprezentanții InfoCons participă la Seminarul „Împreună
împotriva risipei alimentare, împreună împotriva sărăciei”
Bucurestifm.ro: Economia in putin alb si mult negru

Capital.ro, preluată de Bizlawyer.ro, Revistapresei.eu,

Diacaf.com:

Gabriel Sescu: „Banca pentru alimente, un mod de a lupta împotriva
risipei alimentare, a sărăciei şi a excluziunii”
Ttonline.ro: Misiune economică în Regatul Hașemit al Iordaniei
MIHAI DARABAN
Madr.gov.ro,

preluată

de

Cameraagriculavn.ro,

Sienaconsulting.ro:

Deschiderea târgului INDAGRA – ediţia 2016
Urban-constanta.blogspot.ro:

Topului

Judeţean

al

societăţilor

din

Constanţa
Jurnalul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Revistapresei.eu: S-a deschis
INDAGRA: sute de expozanţi şi mii de vizitatori
CCIA ARAD
Specialarad.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Ziar.com: Full house la Expo!
A început Târgul Internațional de Medicină AR-MEDICA
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bihon.ro: Întâlnire între universitari şi mediul de afaceri
CCI BRAȘOV
Infobrasov.ro, preluată de Ziare.com: Peste 500 de firme brasovene se
afla in Topul National al Firmelor
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Indexconstanta.ro, Ziare-pe-net.ro: CCINA
premiază cele mai performante firme din judeţul Constanţa

Observatorconstanta.ro, preluată de Stirilocale24.ro: Festivitate de
premiere pentru cele mai perfomante firme din judeţul Constanţa”
Ziuaconstanta.ro,

Ct100.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro:

CCINA

organizează Topului Judeţean al societăţilor din judeţul Constanţa
Radiosky.ro: “Topul Judeţean al societăţilor din judeţul Constanţa” se
desfăşoară astăzi în staţiunea Mamaia
Adevarul.ro,

preluată

de

News.yam.ro,

Ziar.com,

Ziaruldeiasi.ro,

Infoziare.ro: Cele mai performate companii constănţene vor fi premiate
de Camera de Comerţ
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Ambasadorul Republicii
Tunisiene în România, Boutheina Labidi, vizită la CCINA Constanţa
Agerpres.ro: Comunicat de presă - CCINA Constanța
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro: Parteneriat de afaceri
intre Romania si Austria, cu sprijinul CCIA Timis. Cand si unde are loc
evenimentul?
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro: Mobila si decoratiuni pe
alese, dar si preturi de producator, la cea mai mare expozitie, organizata
de CCIAT
Gazetadinvest.ro: Parteneriat de afaceri România-Austria organizat de
CCIA Timiș
CCIA VASLUI
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziare.com: Topul
firmelor de la polul sărăciei

AMCHAM
Romania-insider.com: AmCham Romania launches new local arbitration
court
Avocatnet.ro: S-a lansat oficial Curtea de Arbitraj Internațional București
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Agerpres.ro: Cristian Popescu, Partener, Popovici Nițu, Stoica&Asociații
participă la PRIA IT&C and Intellectual Property Cluj-Napoca
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Irimescu: Fermierii români au costuri foarte mari cu energia
în sere; ar trebui să utilizăm tehnologie mai eficientă
Economica.net: APIA a autorizat plăţi în valoare totală de 485 ,4 milioane
de euro pentru aproape jumătate de milion de fermieri
ENERGIE
Agerpres.ro: Romgaz a încheiat două contracte cu Electrocentrale
București pentru livrarea gazelor până la 30 noiembrie 2016
FISCALITATE
Agerpres.ro: Jumătate dintre membrii FIC consideră povara fiscală ca
fiind necompetitivă (sondaj)
GUVERN
Economica.net: Tehnocraţii nu închid uşa după ei: Există un draft de
buget pentru 2017. Vistieria ţării, zguduită la trecerea între regimuri

Economica.net: Ministrul Comunicaţiilor: Planurile de redresare a Poştei
Române continuă
Economica.net: Finanţele au împrumutat 400 milioane lei pe şase ani, la
o dobândă în creştere la 2,76%
Agerpres.ro: Pîslaru: Banii cheltuiți pentru îmbunătățirea serviciilor
sociale reprezintă investiții, care duc la prevenție
INVESTIȚII
Zf.ro: Acord de 8 miliarde de euro între GEFCO şi PSA pentru
îmbunătăţirea lanţului de aprovizionare al producătorului francez de
maşini
Zf.ro: Mapei România mizează pe afaceri de peste 50 mil. lei în acest an,
un avans de 14%
Zf.ro: Renault confirmă ce anunţa ZF în mai 2016: Grupul francez va
opera într-un singur sediu din 2019
Economica.net: Interviu cu şeful FP: Piaţa de capital românească este
prea mică pentru dimensiunea ţării şi a Fondului Proprietatea
Economica.net: Premieră pe piaţa supermarketurilor. Mega Image a ajuns
la 500 de magazine. Urmează Profi
Hotnews.ro: Investitorii straini: Lipsa transparentei si a coerentei
politicilor

face Romania necompetitiva in raport cu alte tari in care

acestia au afaceri
Zf.ro: Investitorii străini prognozează o creştere a afacerilor anul următor,
dar spun că procesul legislativ s-a înrăutăţit

Zf.ro: Povestea Deutek, de la un antreprenor local, două fonduri de
investiţii până la gigantul PPG
Economica.net: Profi a finanţat cu 1,5 milioane de lei şase ONG-uri
Hotnews.ro: CEL.ro va organiza Black Friday intre 18 si 20 noiembrie
IT
Hotnews.ro: Pentru prima oara traficul generat de utilizatorii de
dispozitive mobile l-a depasit pe cel de pe desktop si laptop
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: A.T.Kearney: Maniera noastră, ca ţară, de a face lucrurile nu este
deloc sustenabilă şi trebuie schimbată pentru ca România anilor 2050 să
ajungă un lider în regiune
Economica.net: Zona euro: Cel mai mic şomaj din 2011. 10%, în
septembrie
Agerpres.ro:

Transportatorii

solicită

elaborarea

unei

noi

Legi

a

asigurărilor RCA, care să îndrepte neajunsurile legislației
Capital.ro: Contingentul de lucrători străini nou admişi, în 2017, pe piaţa
muncii din România – 5.500
Ziare.com: Majorarile salariale fara acoperire sunt periculoase pentru
buzunarul romanului - n-am invatat nimic din experienta lui 2008?
Agerpres.ro: Lira se apreciază în urma deciziei Înaltei Curți de la Londra
Agerpres.ro: BERD îmbunătățește estimările privind avansul economiei
românești până la 4,8%,cel mai ridicat nivel din Europa
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Banca Angliei a păstrat dobânda de politică monetară neschimbată
TELECOM
Ziare.com: Cum iti dai seama ca un numar de telefon este portat

