RAPOARTE MONITORIZARE
04.04.2016
CCI ARGEŞ
Curier.ro, preluată de Ziare.com: Tîrgul de Utilaje Agricole
CCI BISTRIŢA NĂSĂUD
Timponline.ro: ”Primăvara cadourilor” – Târg de Florii și Paști, la Bistrița
în 13-17 aprilie
CCINA CONSTANŢA
Agerpres.ro, preluat de Ziare-pe-net.ro, Stiri-live.ro, Ultimele-stiri.eu,
Actualitati.net, Cugetliber.ro, Radioconstanta.ro, Observator.ro, Ziarelive.ro: Comunicat de presă - CCINA
CCI PRAHOVA
Vptv.ro: Acord de cooperare
CCI SATU MARE
Actualitateasm.ro:

Întâlnire

de

lucru

la

Negrești

Oaș,

pentru

implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020
CCI SUCEAVA
Obiectivdesuceava.ro,

preluată

de

Ziare.com,

Ultimele-stiri.eu:

Perchezițiile de săptămâna trecută de la Marelbo, efectuate în urma unui
ordin al Judecătoriei Galați
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Vremea nu mai ţine cu noi. Motivul pentru care România a pierdut 3
milioane de tone de cereale: seceta
Zf.ro: Ghenadie Bobeică, Alira: Aproape 40% din producţie merge la
export. După Europa şi China, în 2016 intrăm în SUA
Agerpres.ro: Producătorii din sectorul agroalimentar vor să declanșeze
în supermarketuri o campanie de promovare a produselor românești

ENERGIE
Zf.ro: Din disperare, Rusia îşi sacrifică viitorul pentru a supravieţui
prezentului
Zf.ro: Veniturile CEZ din România au crescut cu 10% şi se apropie de
pragul de 500 mil. euro. Persistă problemele la parcul eolian
Zf.ro: Andreea Vlad, KDF Energy: Cea mai mare bătălie este să câştigi
consumatori. Apoi să-i păstrezi
Economica.net: Preţurile producţiei industriale au scăzut în februarie în
ritm anual cu 3,3% şi cu 1% faţă de luna precedentă
Economica.net: Roşia Montană şi privatizările Rafo şi Alro apar în
"Panama Papers" – Rise Project
Bursa.ro: OMV şi Gazprom fac schimb de active
Agerpres.ro: Acordul privind schimbul de active între OMV și Gazprom
va fi finalizat în 2016
gerpres.ro: Reuters: Gazprom vrea să folosească influența OMV pentru
extinderea gazoductului Nord Stream
Agerpres.ro: VIDEO Borza: CE Hunedoara va intra în faliment; poate fi
salvat doar dacă dăm afară jumătate dintre mineri
Agerpres.ro: Borza (Hidroelectrica): Marele handicap al României este
lipsa de asumare a deciziilor
Agerpres.ro: Hidroelectrica intenționează să vândă o participație
minoritară până în noiembrie, printr-o ofertă publică inițială
FISCALITATE
Bursa.ro: Multinaţionalele trebuie să plătească impozite unde realizează
profit
Agerpres.ro:

Panama

Papers:

Scurgerile

de

informații

financiare

dezvăluie cum sunt ascunși banii, folosindu-se paradisurile fiscale
offshore

GUVERN
Economica.net: Oferta Guvernului: Creştere medie de 19% a salariilor
bugetarilor, dar salariul minim creşte cu doar 25 de lei pe an. UPDATED
Economica.net: Dragu: Avem încasări bugetare cu 6% mai mari faţă de
programul pentru trimestrul I, după datele preliminare
Economica.net: Anca Dragu: Cred că situaţia economică a României,
echilibrele macroeconomice nu justifică nevoia unui acord cu FMI
Economica.net:

Dragu:

Există

recomandarea

FMI

de

a

amâna

introducerea de noi măsuri de relaxare fiscală. Trebuie să vedem cum va
fi 2016
INVESTIŢII
Zf.ro: Arabia Saudită se pregăteşte să vândă o parte din bijuteria de
2.000 de miliarde dolari a coroanei pentru a finanţa stabilitatea
economică a regatului din deşert
Zf.ro: Statistică. Comerţul, o treime din insolvenţele din 2015
Zf.ro: Oţelul, o criză căreia Londra îi răspunde cu haos
Zf.ro: Salad Box a pornit în urmă cu patru ani ca o afacere românească
ambiţioasă. Acum este al treilea lanţ de restaurante fast-food din ţară şi a
început să cucerească şi Vestul
Zf.ro: Grupul de jucării Noriel a ajuns la o cotă de 20% dintr-o piaţă de
150 de milioane de euro
Zf.ro: Topul exportatorilor de electrocasnice: Arctic, De’Longhi, Philips
Zf.ro: Warren Buffett, cel mai mare investitor american, la prima mişcare
directă în businessul românesc: 10 milioane de dolari într-o firmă de
chimicale
Economica.net: KPMG: Deloitte urmează să finalizeze săptămâna viitoare
evaluarea activelor Astra, apoi decidem dacă vindem sau lichidăm
Economica.net: Banca Transilvania, Fondul Proprietatea şi BRD au fost
cele mai tranzacţionate pe bursă, în martie
Bursa.ro: CERÂND DISTRIBUIREA A 80% DIN PROFITUL SIF BANATCRIŞANA - Erste şi NN îl contrează pe Bogdan Drăgoi

Bursa.ro: Arabesque a investit 10 milioane de euro în Piteşti
Bursa.ro: IONEL BLĂNCULESCU: "2015 a fost un an greu pentru
companii, iar 2016 se anunţă la fel"
Bursa.ro: Emisiunile de bonduri corporative din zona euro, aproape de
record
Bursa.ro: Gabriel Rotaru, Intercapital Invest: "«Blue chip»-urile de la BVB
s-au conformat tendinţei externe"
Agerpres.ro: AFIR: Peste 3.600 de utilizatori, înregistrați în modulul
online de achiziții, până în prezent
Agerpres.ro: Tranzacțiile cu spații de birouri pentru companiile de talie
medie au crescut în T1 în volum cu 15%; majoritatea, în zona de centrunord (studiu)
IT
Zf.ro: EBS, parte a gigantului japonez NTT, va recruta în următorii trei ani
500 de oameni pentru o nouă linie de business
Zf.ro: În ultima lună din 2015 s-au vândut mai multe telefoane inteligente
decât în întreg anul 2010
Zf.ro: Samsung şi Apple au încasat 68% din banii cheltuiţi de români pe
smartphone-uri în 2015
Zf.ro: Românii încep să utilizeze tot mai mult dispozitivele mobile pentru
informare, în cazul călatoriilor
Zf.ro: Platforma de mesagerie pentru companii Slack, evaluată la 3,8 mld.
dolari după o nouă finanţare, de 200 mil. dolari
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Ecouri la interviul acordat ZF de ministrul agriculturii Achim
Irimescu: ANPC spune că a confiscat marfă de 7 milioane de lei
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Fitch a înrăutăţit perspectiva UniCredit Bank România de la stabil
la negativ

Zf.ro: După retrogradarea băncii-mamă a venit şi rândul fiicei: Fitch a
înrăutăţit perspectiva UniCredit România de la „stabil“ la „negativ“
Zf.ro: BNR şi-a majorat rezervele valutare cu o jumătate de miliard de
euro într-o lună
Zf.ro: BNR ar putea fi pusă în faţa unei situaţii dificile: acomodarea
politicii monetare, când alte bănci centrale continuă relaxarea
Zf.ro: Cele mai importante evenimente care au marcat luna martie 2016
pe piaţa financiară
Economica.net: Societe Generale face concedieri la divizia de investiţii GBIS
Economica.net: Garanţiile pentru "Prima Casă" se epuizează rapid. Mai
sunt bani pentru 7.000 de credite, două bănci au terminat fondurile
Economica.net: Libra Internet Bank, cele mai bune rezultate din istoria
băncii: profit net de aproape 24 milioane lei, în 2015
Bursa.ro: MIHAI BOGZA/INTERVIU: "Legea dării în plată - este obligatorie
consultarea prealabilă cu Banca Centrală Europeană şi Comisia
Europeană"
Bursa.ro: LEGEA CLAUZELOR ABUZIVE, ÎN ATENŢIA DEPUTAŢILOR Ciprian Nica, către bancheri: "Veniţi la discuţii, că pierdeţi procesele pe
bandă!"
Bursa.ro: Fuziunea dintre Carpatica şi Patria Bank este ameninţată de
subcapitalizarea cronică
Agerpres.ro: Producătorii români vor ca toate produsele din carne
importate să aibă certificări de calitate și securitate alimentară

TELECOM
Zf.ro: Megatranzacţia de 11 mld. euro dintre Orange şi Bouygues de pe
piaţa de telecom franceză a eşuat
Economica.net: BNR îşi trage cablu de la RCS & RDS. Angajaţii
companiei nu calcă în sediile băncii centrale

Economica.net:

Staţiunea

TURISM
Mamaia va

avea

regulament:

poneii,

bicicletele, minicarul şi muzica dată tare vor dispărea de pe promenadă
Economica.net: Lovitură pentru bucureşteni: Primăria a eşuat să facă
paradisul din lacurile Floreasca şi Tei pe bani europeni
CCIA TIMIŞ
Sursadevest.ro, preluată de Opiniatimisoarei.ro, Timis.comisarul.ro,
Ultimele-stiri.eu: Agenții economici, instruiți cu privire la respectarea
normelor privind siguranța alimentelor, în prag de sărbători

ENERGIE
Zf.ro: Hidroelectrica scoate la vânzare ultimul lot de microhidrocentrale
FISCALITATE
Hotnews.ro: Autoritatile fiscale au publicat noul formular 394. Din pacate,
operatia de simplificare nu a rusit. Poate alta data....
Zf.ro: Cel mai mare plan de reorganizare, din istoria Arabiei Saudite, va
aduce 100 mld. dolari pe an
Zf.ro: Panama Papers: Încă un român vehiculat în cel mai mare scandal
de evaziune fiscală al deceniului
Economica.net: Panama Papers: Insulele Virgine Britanice sunt paradisul
fiscal cel mai popular
Agerpres.ro: RISE Project: Birourile casei de avocatură Mossack
Fonseca au depozitat și secretele unor mari afaceri din România
GUVERN
Mediafax.ro: SURPRIZELE din noua lege a salarizării scrisă de Guvern:
Care vor fi cel mai mic salariu de bugetar şi cea mai mare leafă de
angajat la stat în România, în următorii patru ani

Mediafax.ro: Suciu: Declaraţiile lui Irimescu - interpretări bazate pe date
vehiculate de Curtea de Conturi, neclare
Capital.ro: Președintele BNS: Proiectul privind noua lege a salarizării
este "un model extrem de toxic”
Capital.ro: Surse guvernamentale: Doi miniștri ar putea pleca din
Guvern, imediat după Paşti
Economica.net: România va contracta 4 miliarde euro, în aprilie, din
fondurile europene destinate perioadei 2014 - 2020
INVESTIŢII
Zf.ro: Investitorii înregistraţi în Panama sunt pe locul 36 în topul
capitalului străin, cu 45 milioane de euro în România
Zf.ro: Secom face primii paşi în vestul ţării cu un magazin propriu la
Timişoara
Zf.ro: Kaufland se alătură „revoluţiei electrice” şi lansează o reţea
naţională de staţii de reîncărcare a masinilor verzi
Zf.ro: Profitul producătorului român de seminţe Agrosel a crescut anul
trecut cu 50%
Capital.ro: Clasamentul băncilor de investiții: JPMorgan, Goldman
Sachs, Citigroup, Bank of America și Deutsche Bank
Capital.ro: Aveți un proiect de investiții în infrastructura de turism?
MDRAP are pregătite 97 mil. euro
Hotnews.ro: Daimler a lansat la Sebes productia de cutii de viteze
automate cu 9 trepte, ca parte a unui plan de investitii in valoare de 300
milioane euro
Zf.ro: Un nou jucător de piaţa asigurărilor generale din România: Grupul
german Ergo intră pe piaţa asigurărilor generale

IT
Capital.ro: Huawei devine primul brand de smartphone-uri din China

Capital.ro: Încălzire globală. Google, Apple, Microsoft şi Amazon susţin
planul de combatere al administraţiei Obama
Economica.net: Compania turcă Logo este în discuţii preliminare pentru
preluarea unui pachet de acţiuni la TotalSoft
Economica.net: Serviciul SMS şi aplicaţie pentru smartphone la bonul de
masă electronic de la Up România
Zf.ro: Turcii de la Logo Yazilim discută achiziţia acţiunilor Global Finance
la Totalsoft

SISTEM BANCAR
Hotnews.ro: Bancpost isi schimba iar CEO-ul. In ultimii 4 ani banca a
schimbat 3 presedinti executiv
Zf.ro: Acţionarii Carpatica au ales cei cinci membri ai Consiliului de
Administraţie
Zf.ro: Elveţienii preferă, în continuare, plăţile cash şi banii lichizi
Zf.ro: Alpha Bank a fost consultantul exclusiv al acţionarilor IHS în
vânzarea către Diaverum
Zf.ro: ING: Piaţa va rămâne prudentă înaintea reînceperii discuţiilor în
comisia Camerei Deputaţilor pe marginea legii dării în plată
Economica.net: Băncile austriece sunt implicate în scandalul Panama
Papers. Printre ele, Raiffeisen şi Hypo Vorarlberg
Capital.ro: Dana Demetrian, BCR: România are un grad mic de
alfabetizare financiară
Hotnews.ro: Adrian Vasilescu: Va trece darea in plata examenul la Drept
Civil?
TELECOM
Hotnews.ro: Breaking News: Consiliul Concurentei a declansat o
investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al Orange

Zf.ro: Maia Novolan, Syscom Digital: Nu am date că Orange ar fi favorizat
vreun agregator
TURISM
Zf.ro: Trei din primii cinci transportatori aerieni sunt companii low-cost.
Locul doi, ocupat de Tarom, „sub asediu“

