RAPOARTE MONITORIZARE 8 noiembrie 2016
CCIR
Evenimente.juridice.ro: Legea insolvenţei persoanei fizice. Falimente
bancare / 17 noiembrie 2016, București
Ramnic.ro: Indagra 2016: Echipamente, utilaje şi animale performante,
"vedete" la actuala ediţie a târgului de agricultură
MIHAI DARABAN
Dcnews.ro: Alexandru Cumpănașu a fost ales președinte al CNMR
Radioconstanta.ro: CONSTANȚA: Posibilele majorări salariale riscă să
afecteze bugetul de stat
Stiripesurse.ro, Realitatea.net, Ziarulprofit.ro, preluată de Ziare-penet.ro, Vrajitorul.us, Us24.ro: Alexandru Cumpanasu a fost ales
presedinte al CNMR, alaturi de 32 de vicepresedinti
Ziuaconstanta.ro: Aniversaţii zilei - Constănţeni celebri care îşi
serbează onomastica de Sfinţii Mihail şi Gavril, cei ce poartă cheile
Raiului
CCIA ARAD
Vestic.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Ambasadorul Chinei vine,
astăzi, la Arad!
Vestic.ro, Actualitati-arad.ro, Specialarad.ro, preluată de Ziare-penet.ro, Ziar.com: Aradul vrea să învețe din modelul austriac de
agroturism!
CCI BACĂU
Agerpres.ro, preluată de Radioiasi.ro, Ordineazilei.ro, Ziarulprofit.ro,
Us24.ro, Radioromanul.es: Tribunalul Bacău a admis solicitarea
societății Rafo Onești de a se deschide procedura insolvenței
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Firmele premiante din
cercetare, industria extractivă şi industria alimentară
CCI PRAHOVA

Prahovabusiness.ro: Firmele premiate cu trofeul RSI la Topul Firmelor
Prahovene 2016
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: Piața de Crăciun europeană, vizată de CCI Suceava
Radioimpactfm.ro: Curs de specializare la CCI Suceava
CCI VÂLCEA
Ramnic.ro: Pe data de 18 noiembrie, CCI Vâlcea organizează Galei
Economiei Vâlcene
CCIA VRANCEA
Vranceamedia.ro,

preluată

de

Presaonline24.ro,

Ziarelive.ro,

Ziare.com: Ion Ștefan, directorul firmei Balcanic Prod, premiat la Topul
firmelor vrâncene
AGRICULTURĂ
Zf.ro: ZF 10 ani de UE: Cu 7,6 miliarde de euro din fonduri europene,
valoarea producţiei agricole a crescut cu 35% în 10 ani
Economica.net: Speculatorii vor să facă profit pe piaţa chineză a
usturoiului - WSJ
ENERGIE
Zf.ro: Nuclearelectrica cere acordul acţionarilor, adică statului, să le
dea membrilor în CA salarii de şase ori mai mari faţă de media din
energie
Zf.ro: Oil Terminal îşi caută director general după ce ministrul energiei
i-a cerut celui actual demisia
Zf.ro: Grupul maghiar de petrol şi gaze Mol vrea să investească două
miliarde de dolari în cinci ani
Capital.ro: Aurul şi argintul AU EXPLODAT!
Capital.ro: Doar 1,2% din flota de autobuze din toată Europa este
”eco-friendly”
Capital.ro: Rusia speră să obţină 12 miliarde de dolari din vânzarea
unei participaţii la Rosneft
FISCALITATE

Bursa.ro: MFP propune o nouă modificare a Codului Fiscal
Bursa.ro: UE: Grecia, în grafic cu realizarea ţintelor fiscale
GUVERN
Economica.net: Mănescu (MCSI): Ministerul a iniţiat o serie de acţiuni
menite să accelereze implementarea conceptului Smart
Agerpres.ro: Anca Dragu participă la reuniunea miniștrilor Economiei
și Finanțelor din UE
Capital.ro: Serviciile de e-Guvernare pot fi folosite doar dacă va exista
internet în cele mai îndepărtate cătune din ţară
Capital.ro: Camera Deputaţilor a adoptat OUG 30/2016 privind
Consiliul Economic şi Social
Capital.ro: Ministrul Tudorache şi ambasadorul Canadei au discutat
despre ridicarea vizelor pentru români
Capital.ro: Ministrul Muncii le cere parlamentarilor să nu modifice
OUG privind salarizarea din sectorul bugetar pentru a nu „vinde iluzii”
INVESTIȚII
Zf.ro: Pentru acest investitor Brexitul este mai înfiorător decât victoria
lui Donald Trump în SUA
Zf.ro: La doar o lună după ce s-a listat la Frankfurt, acţiunile Uniper
intră şi la Bucureşti: tranzacţii de 11.400 de lei în două şedinţe
Zf.ro: Americanii de la KKR s-au retras din cursa pentru Profi. În joc
mai sunt trei fonduri de investiţii
Zf.ro: China lansează un fond de 11 miliarde dolari pentru Europa
Centrală şi de Est în domeniile infrastructurii, high-tech şi retail
Zf.ro: Dedeman a dat startul recrutărilor pentru magazinul din
Băneasa, vecin cu IKEA. Caută 200 de oameni
Zf.ro: Familia Pogonaru, proprietara Veranda Mall: De la 100 mil. euro
în sus ne putem gândi la vânzarea proiectului
Zf.ro: De la imobiliare la bere. Cel mai bogat ceh intră în cursa pentru
preluarea operaţiunilor Ursus, liderul pieţei berii

Zf.ro:

Primii

antreprenori

din

producţie

care

intră

în

„liga

campionilor“. Producătorul de mobilă Aramis ţinteşte afaceri de 1 mld.
lei şi 4.500 de angajaţi
Economica.net: Marks & Spencer închide toate magazinele din
România
Economica.net: Cererea de aur a scăzut cu 10%, în T3. Cumpărătorii
de bijuterii şi băncile centrale au stat deoparte
Economica.net: Depozitarul Central va distribui dividende pentru
Stirom începând de marţi
Economica.net: Grupul PCC intenţionează să depună oferte pentru
toate pachetele de active ale Oltchim scoase la vânzare - surse
Capital.ro: Piața de electronice a ajuns la 92 mil. euro în T3, cu 24%
mai mult față de T3 2015
Bursa.ro: DEŞI COMPANIA A ANUNŢAT CĂ SE VINDE PE BUCĂŢI, ÎN
AUGUST Tribunalul decide modificarea planului de reorganizare
Oltchim, abia pe 23 noiembrie
Bursa.ro: Bonusurile plătite pe Wall Street scad pentru al doilea an
consecutiv
Bursa.ro: Impact investeşte 260 milioane euro în ansamblul rezidenţial
Greenfield
Zf.ro: Alexandru Gliga, cofondator BOX2M.com: Toţi antreprenorii
care inovează ar trebui scutiţi de impozite, nu doar dezvoltatorii de
software
Zf.ro: Bursa pierde companii pe zi ce trece: Simex Şimleu Silvanei, cu
6,3 mil. lei capitalizare, se retrage de la tranzacţionare
Economica.net: Companiile FMCG au înregistrat venituri în creştere
cu 26% în ultimii ani - analiză
Economica.net: SIF Banat-Crişana, profit net în creştere cu 96%
Capital.ro: Bursele, PRUDENTE înaintea alegerilor prezinţiale din SUA
IT

Zf.ro: Cel mai simplu mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. ZF
Digital '16, cel mai mare eveniment IT&C din România
Zf.ro: Ubisoft are în plan să facă sute de recrutări în Franţa
Zf.ro: Alexandru Gliga, cofondator BOX2M.com: Toţi antreprenorii
care inovează ar trebui scutiţi de impozite, nu doar dezvoltatorii de
software
Economica.net: Ce spune Teamnet despre sistemul REVISAL/REGES
Economica.net: Descinderi la sediul central Samsung din Coreea de
Sud
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Don Grantham, Preşedintele
Microsoft pentru Europa Centrală şi de Est: Până în 2025, peste 5
miliarde de persoane vor fi conectate. Cele mai multe date vor fi
stocate în platforma cloud
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Mehis Sihvart, directorul Registrului
Central şi Sistemelor Informatice din Estonia: Pentru a-ţi înfiinţa o
companie pe Internet durează numai câteva minute în Estonia
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Costi Neacşu, Microsoft Business
Unit Manager Likeit: Dacă înainte companiile „fugeau” de adoptarea
soluţiilor de tip cloud, acum cererile pentru implementarea acestora
vin direct de la ele
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Gabriela Matei, general manager
Microsoft România: Transformarea digitală este a patra Revoluţie
Industrială
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Thomas Ainscough, IT Security
Officer Gunvor: Avem 200 de hackeri experţi, dar 5 milioane de
copiatori
Economica.net: Piaţa IT a scăzut cu 15%, în trimestrul al treilea studiu
Capital.ro: Blue Point adaugă noi clienţi din banking şi asigurări şi
angajează 50 de consultanţi
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Creşterea consumului scade sub 10% pentru prima dată după
mai bine de un an
Zf.ro: Bătălia secolului pentru Statele Unite a început. Cum vor Donald
Trump şi Hillary Clinton să schimbe Statele Unite, ce promite fiecare,
şi care au fost cele mai mari atacuri din campania electorală. Cine va
câştiga?
Economica.net: Un magistrat ia 41.000 de lei pe lună, cea mai mare
pensie din România. Din cât a contribuit, ar merita doar 3.100 de lei
Economica.net: Plafonarea tarifelor RCA, pe masa UE. Comisia
Europeană a acceptat petiţia asigurătorilor din România
Economica.net: Scandal în Parlament după adoptarea creşterilor
salariale. PNL aduce acuzaţii de fraudă: În sală au fost 168 deputaţi,
nu 184
Bursa.ro: S-A DESCHIS LICITAŢIA PENTRU ALEGERI Cine dă mai
mult: PSD sau PNL?
Bursa.ro: JTI, DESPRE CONFERINŢA PĂRŢILOR DIN CONVENŢIA
CADRU PRIVIND CONTROLUL TUTUNULUI: "Organizaţia Mondială a
Sănătăţii continuă să cenzureze"
Ziare.com: Salariile majorate ale bugetarilor nu pot fi acoperite din
cresterea economica - 3 scenarii pentru 2017
Startupcafe.ro: DOCUMENT Se pregateste taxa pe cola: bauturile
carbogazoase ar urma sa fie interzise copiilor si suprataxate. Ce
amenzi ar risca magazinele
Economica.net:

Iohannis: Referitor

la legea privind majorarea

salariilor în Educaţie şi Sănătate, eu sunt pozitiv. O aştept la
promulgare
Capital.ro: ASF, dezbatere pentru un proiect de Regulament privind
activitatea de control periodic
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Guvernul Cioloş atacă la Curtea Constituţională eliminarea
dublei executări, la sursă şi asupra conturilor salariaţilor

Zf.ro: Kruk a realizat în nouă luni un profit net de 194 mil. lei, în
creştere cu 16%
Zf.ro: Isărescu: Încercăm să evităm dobânzile negative. Nu suntem în
situaţia în care să descurajăm economisirea
Zf.ro: Companiile au mai mulţi bani în conturi: refuzurile la plată au
scăzut de trei ori la nouă luni şi au ajuns la nivelul din 2008
Zf.ro: Analiştii: Evoluţia cursului leu/euro va fi influenţată de politica
fiscală şi de interesul străinilor pentru titlurile de stat în lei
Zf.ro: BCR a ajuns la peste 12% cotă de piaţă pe creditarea nouă, după
ce în nouă luni a dat împrumuturi noi de 6 mld. lei
Capital.ro: Luni, la Comisia de Buget a Camerei Deputaților, nu s-a
stabilit cum va funcționa sistemul de economisire-creditare. După 4
ore de dezbateri, ședința s-a amânat
Bursa.ro: 169 DE SENTINŢE PE ÎNGHEŢAREA CURSULUI VALUTAR
Tribunalul Gorj nu se dezminte - trei definitive pe îngheţarea CHF, în
aceeaşi zi
Bursa.ro: ATACURI CIBERNETICE 20.000 de clienţi Tesco Bank şi-au
pierdut banii
Capital.ro: Ministerul Finanţelor Publice a împrumutat, marţi, de la
bănci, 60 de mil. lei
TELECOM
Capital.ro: Care sunt tendinţele pe piaţa telecom şi ce operator ar
putea intra pe segmentul mobil în ţara noastră
TURISM
Capital.ro: Vacanţe la Amsterdam sau Valencia, cu bugete de travel
peste medie
CCIA ARAD
Observatoraradean.ro, Pecicanul.ro, Arq.ro: Gheorghe Seculici: „Vrem să
învăţăm din modelul austriac de agroturism”

CCIA BOTOȘANI
Infobt.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Elsaco Electronic, compania
botosaneana cu cea mai mare cifra de afaceri
CCI DOLJ
Ceccarbusinessmagazine.ro:

CECCAR Dolj: Seminar pe teme de

fiscalitate, cu participarea unor reprezentanți ai AJFP
CCI SĂLAJ
Salajulpursisimplu.ro:

Reprezentanţii

fiscului

se

întâlnesc

cu

contribuabilii pe tema formularului 394
CCI SUCEAVA
Vivafm.ro: CURS DE SPECIALIZARE „EXPERT ÎN ACHIZIŢII PUBLICE”,
LA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SUCEAVA
AMCHAM
Curierulnational.ro: Nouă Curte de Arbitraj Internaţional – BIAC – lansată
la Bucureşti
CCI ROMÂNO-MAGHIARĂ
Bihon.ro: Capitalul românesc în atenţia parlamentarilor de Bihor
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Rusia, record la cantitatea de cereale recoltate
ENERGIE
Zf.ro: Preţul barilului de petrol a urcat peste pragul de 45 de dolari,
revenindu-şi de la minimul ultimelor două luni

Economica.net: Preţul gazelor vândute de producătorii interni se va
liberaliza de la 1 aprilie 2017 - ANRE
Capital.ro: China şi-a redus ţintele în domeniul energiilor regenerabile
Economica.net: Havrileţ, ANRE: România ar putea importa 40% din
consumul naţional de gaze în această iarnă
Capital.ro: România va putea exporta 600 de MW de energie electrică în
Republica Moldova cel mai târziu în 2018
Economica.net: Total a semnat primul acord energetic cu Iranul după
ridicarea sancţiunilor
Agerpres.ro: Nicolescu (Deloitte): Există companii românești, europene
și americane care negociază proiecte în Republica Moldova
Economica.net: Lukoil este de acord cu propunerea OPEC privind
reducerea producţiei de petrol
Mediafax.ro:

Cererea

privind

deschiderea

procedurii

insolvenţei

Complexului Energetic Hunedoara a fost respinsă. Decizia e definitivă
GUVERN
Zf.ro: Premierul Dacian Cioloş: Guvernul va cere un control de
constituţionalitate pe legea care prevedere creşteri salariale pentru
bugetari
Hotnews.ro: Ministerul Fondurilor Europene vrea sa se mute la
Semanatoarea, tot cu chirie, dar procedura de inchiriere i-a fost
contestata in instanta
Capital.ro: Cioloș: O abordare populistă şi electorală a politicii salariale
riscă să pună în pericol o lege a salarizării unitare

IMM
Capital.ro: STUDIU: 8 din 10 firme vor să facă trecerea la procese fără
hârtie, până în 2017
INVESTIȚII
Zf.ro: Ţiriac Auto lansează pachetul Full Service, primul abonament
pentru service auto, disponibil de la 15 euro/lună pentru toate mărcile din
portofoliul companiei
Economica.net: AB InBev a primit cel puţin şase oferte pentru mai multe
mărci de bere
Hotnews.ro: Tot spunem ca in Romania consumul creste nesustenabil.
Dar hai sa ne uitam mai in detaliu: angrosistii de carne si fructe au trecut
pe plus, in timp ce comerciantii de dulciuri abia isi duc zilele. Vezi
principalele 9 tendinte in comert
IT
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Florin Popa, director B2B Orange
România: Cei patru piloni ai transformării digitale sunt produsele unei
companii, clienţii, operaţiunile şi angajaţii
Capital.ro: Black Friday: CEL.ro începe mai devreme şi livrează în 4-5 zile
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Laura Bercan, Associate Director ICT
Sustainanalytics:

Dacă

o

companie

nu

este

pregătită

pentru

transformarea digitală este posibil să rămână în urmă
Zf.ro: Andreea Mocanu, Konica Minolta Business Solutions Romania: A
început să se ceară din ce în ce mai accelerat zona de optimizare, pentru
că toate celelalte nivele în cadrul unei firme sunt acoperite

Capital.ro: ANCOM: Furnizorul de internet care oferă cea mai mare viteză
reală de download din România
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Oana Terteleac, Microsoft Romania:
Acum 10 ani cel mai rău lucru care se putea întâmpla era să ai un virus
pe calculator, acum hackerii sunt mult mai creativi
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Sasa Hederic, SEE Regional Manager
VEEAM: Business-urile nu trebuie să se mai întrebe dacă îşi pot recupera
datele în caz de dezastru, ci cât de repede se pot recupera
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Curtea de Apel a respins cererea de anulare introdusă de City
Insurance împotriva procedurii de redresare deschisă de ASF
Zf.ro: Mediul concurenţial de pe piaţa serviciilor de salubrizare, în atenţia
Consiliului Concurenţei
Zf.ro: Producţia industrială din Germania a scăzut cel mai mult din ultimii
doi ani
Hotnews.ro: DOCUMENT Posta vrea sa identifice salariatii vinovati de
greva spontana de saptamana trecuta pentru a-si recupera pagubele
produse/Parteneriatul cu eMAG a fost reluat
Zf.ro: OPINIE PRIMITĂ LA REDACŢIE Salarii decente există. Doar că din
ele pleacă prea mult la stat. Şi salariaţi în economie există. Doar că prea
mulţi la stat
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Raiffeisen Bank, prima instituţie care a majorat avansul la credite
după legea dării în plată, anunţă un credit cu dobândă de la 20%

Capital.ro: Fondul grec HFSF nu a rezolvat disputa cu privire la NBG
Zf.ro: BCR: Numărul clienţilor care folosesc Internet Banking a crescut
cu 30% în acest an

