RAPORT MONITORIZARE
13 IUNIE 2016
MIHAI DARABAN
Zf.ro: Capitalul privat românesc - o şansă pentru dezvoltarea economică
a României
CCI ARGEȘ
Ziarulargesul.ro: Doar săptămâna aceasta- Copiii se pot înscrie să înveţe
o meserie!
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistrita24.ro,

Timponline.ro,

Revistabistritei.ro,

I-ziare.ro:

Finanțări

nerambursabile pentru microîntreprinderi
CCINA CONSTANȚA
Replicaonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Sunt
așteptați electricienii și nu numai - Expoziție Electrică Demonstrativă,
organizată de CCINA la Pavilionul Expozițional
Radioconstanta.ro: CONSTANȚA: Salonul Nautic și Auto – TOMIS YACHT
2016
CCI IAȘI
Iasitvlife.ro, Ziarulevenimentul.ro, preluată de Iasi.eventya.eu, Ziare-penet.ro: SESIUNI DE INSTRUIRE PRACTICĂ pentru buna administrare a
afacerii
CCIA SUCEAVA
Monitorulsv.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Ediţia de anul acesta a
Salonului Auto Bucovina va avea loc pe esplanada Casei de Cultură
Suceava
Crainou.ro, preluată de Ziare.com: Salonul Auto Bucovina 2016
CCI TÂRGU MUREȘ

Zi-de-zi.ro, preluată de Comisarul.ro, I-ziare.ro: Seminar despre fonduri
nerambursabile, la Târgu-Mureş
CCIA TIMIȘ
Sursadevest.ro: O nouă PREMIERĂ în Timișoara, de data aceasta la
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Telenova.ro:

BIROUL UNIC AL CCIAT:

PREMIERA IN SISTEMUL

CAMERAL ROMANESC
Opiniatimisoarei.ro, preluată

de Comisarul.ro, Timisoaraexpress.ro,

Ultimele-stiri.eu: Premiera in sistemul cameral romanesc. Birou unic la
Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Tion.ro, preluată de Realitatea.net, Stirilazi.ro, ZIarelive.ro: La Timisoara
se va deschide un Birou Unic, destinat firmelor
Telenova.ro: O NOUA SERIE A CURSULUI PENTRU MANAGERI DE
PROIECT
Banatulazi.ro: O nouă serie a cursului pentru Manageri de Proiect la
CCIAT
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Tămâioasă Românească 1975 de Pietroasele şI Chardonnay 2013
Botrytis de la Chateau Vartely au câştigat concursul de vinuri IWCB 2016
Economica.net: Ţigările ar putea deveni cel mai exportat produs agro
românesc al acestui an
Economica.net: Comisia Europeană a prelungit până pe 15 octombrie
termenul-limită pentru efectuarea plăţilor directe către agricultori
Economica.net: Rezerva de umiditate la culturile de grâu şi porumb se va
încadra în limite satisfăcătoare
Bursa.ro: UE prelungeşte până în luna iunie 2017 măsurile de sprijin
pentru sectorul fructelor şi legumelor
ENERGIE
Zf.ro: Cel mai mare jucător privat de pe piaţa de energie a încheiat 2015
cu afaceri de 700 mil euro, dar profit în scădere

Zf.ro: Au investit aproape 3,5 miliarde de euro în România, dar au pierdut
750 mil. euro în doi ani de coşmar pe eoliene şi solare. Cum a ajuns
România din El Dorado al Europei în cel mai negru coşmar
Zf.ro: Petrom a vândut anul trecut cafele şi sendvişuri de 500 mil. Euro
Economica.net: Situaţie inedită: turbinele eoliene au ajuns să consume
energie, în loc să producă. România importă curent
Economica.net: Românii vor arde din nou gaz din import, pentru că este
mai ieftin. ANRE va schimba legea
Economica.net: Ministrul Energiei: Gazoductul care va lega România de
Bulgaria pe sub Dunăre va fi gata până la finele acestui an
Economica.net: Iranul a semnat contracte cu Lukoil, Eni, Repsol şi Total
Economica.net: Gazoductul BRUA: Polonezii au câştigat lupta cu italienii
pentru un contract de 1,5 milioane de euro cu Transgaz
Bursa.ro: EXCLUSIVITATE Michael Ruehle, NATO: "România are o
situaţie energetică foarte bună, per ansamblu"
Bursa.ro: CRIZĂ ÎN SISTEMUL DE TERMOFICARE AL BUCUREŞTIULUI.
Cearta ELCEN şi RADET lasă bucureştenii fără apă caldă
Bursa.ro: Noi schimbări în conducerea SMART
Bursa.ro: INS:Consumul de energie electrică a crescut, în primele 4 luni,
cu 11,3%
Agerpres.ro: China: Pentru a doua oară în acest an, producția de oțel
depășește nivelul de 70 de milioane de tone
Capital.ro: Gazprom a majorat cu aproape 20% livrările de gaze naturale
spre Austria
IMM
Bursa.ro: Florin Jianu a fost ales vicepreşedinte al Uniunii Europene a
Artizanatului şi IMM-urilor
INVESTIȚII
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, Director Editorial ZF

Scăderea ponderii şi a puterii companiilor româneşti în economie se
îndreaptă spre o problemă de securitate naţională, iar paradoxal, băncile
străine sunt cele mai afectate de acest lucru
Zf.ro: LIG are la dispoziţie o lună să vină cu un plan de finanţare pe
termen scurt
Zf.ro: Al doilea faliment în asigurări. Companiile cu capital românesc
sunt măturate din piaţă
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. Şefi de companii antreprenoriale cu
afaceri de 1,5 mld. lei vin la Constanţa să discute viitorul capitalului
privat românesc.
Zf.ro: Ciprioţii de la Framecell vând 354.000 de acţiuni dintr-o companie
care se ocupă cu proiecte de energie regenerabilă
Zf.ro: Tiberiu Smaranda pleacă din funcţia de director executiv al NEPI
Zf.ro: INTERVIU Şeful producătorului Ursus: Anul 2015, unul dintre cei
mai buni ani din istoria firmei. Am atins o producţie record
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. Pariul pe export al unui producător
român: „Dacă investeşti în marketing, poţi vinde oricât“
Zf.ro: Afaceri de la zero - Se cunosc de mici, au studiat designul şi au
lansat un business cu covoare inspirate din motive tradiţionale
româneşti: „Lucrăm la o nouă colecţie“
Zf.ro: Antreprenorul care aduce boxele danezilor de la Bang & Olufsen:
În 2008, bonul mediu era de 8.000 €. Acum este de 2.500 €. Sunt prudent
pentru 2016
Zf.ro: Profi ajunge la 404 magazine după trei noi deschideri
Zf.ro: Coca-Cola: Vindem în 70.000 de magazine. Creşterea economică le
ţine în viaţă
Economica.net: BREXIT Soros iese din hibernare: Miros de sânge,
pariuri de vreme rea
Economica.net: Efectele imediate ale unui Brexit asupra României
Economica.net: Multinaționalele nu mai reinvestesc, ci își scot profiturile
din țară. Deficitul de cont curent o dovedește

Economica.net: Autostrăzile blocate de urşi, morminte şi stâlpi de
electricitate: Unde stau constructorii pe loc din lipsă de autorizaţii?
Economica.net: Autostrada fără parcări la 4 ani de la deschidere: De ce
nu se lucrează la spaţiile de servicii de pe Bucureşti-Ploieşti?
Economica.net: Cum arată singurul hipodrom din ţară, modernizat cu 53
de milioane de lei VIDEO
Bursa.ro: S-A ÎNTORS NOROCUL CONDUCERII BURSEI Cotaţia BVB a
scăzut sub nivelul de dinaintea venirii lui Sobolewski
Bursa.ro: DUPĂ CE THE NOVA GROUP A FĂCUT SESIZĂRI PRIVIND
NECOMPLETAREA CONVOCATORULUI. ASF cere explicaţii urgente de la
Unirea Shopping Center
Bursa.ro: Peste 140 de milioane de euro din Fondul european de
dezvoltare regională - alocate proiectului ELI-NP
Bursa.ro: OPINII De ce scade numărul investitorilor la bursă şi ce vor cei
care vin acolo
Agerpres.ro: China: Vânzările auto au înregistrat în luna mai ritmul cel
mai rapid de creștere din acest an
Capital.ro: Banca Mondială: Spaţiile comune ale blocurilor comuniste
trebuie refăcute odată cu reabilitarea termică
Capital.ro: Nestlé îşi închide depozitul de îngheţată din Clinceni
Capital.ro: C&A și-a dublat profitul în 2015, în timp ce concurentul
principal a avut o cădere de 73%
Capital.ro: STUDIU: Ce se va întâmpla cu internetul în următorii cinci ani
Capital.ro: Banca Mondială: Rolul actual al ANL este inutil. Trebuie
desfiinţat programul de locuinţe pentru tineri
Capital.ro: Acţionarii portului Pireus au aprobat acordul cu firma chineză
Cosco
IT
Zf.ro: QuickMobile: 10% din afacerile din 2015 au fost generate de
ceasurile inteligente. Vânzările se dublează în 2016

Zf.ro: ICEEFEST 2016. Realitatea augmentată şi cea virtuală schimbă
interacţiunea dintre branduri şi clienţi
Zf.ro: Peste 600.000 de români folosesc lunar aplicaţia mobilă Google
Waze ca să evite radarele şi blocajele din traffic
Zf.ro: Cei mai mari patru dezvoltatori de jocuri de pe piaţa locală au avut
afaceri cumulate de 430 mil. lei în 2015, plus 18%
Zf.ro: Revoluţia dronelor: Conferinţă ZF, marţi, 14 iunie
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Câţi pensionari erau în România la sfârşitul primului
trimestru din 2016 şi care era pensia medie lunară
Economica.net: Fitch Ratings a revizuit în creştere, de la stabilă la
pozitivă, perspectiva ratingului municipiului Braşov
Economica.net: De la 1 iunie, liber la muncă în Elveția. Ce firme fac
angajări
Economica.net: ANOFM: Absolvenţii instituţiilor de învăţământ pot
beneficia de o indemnizaţie de şomaj şase luni
Bursa.ro: MIHAI BOGZA: "Consiliul Economic şi Social nu funcţionează"
Agerpres.ro: Germania: Sunt necesare mai multe negocieri privind
acordarea statutului de economie de piață pentru China
Agerpres.ro: Președintele ONJN, Odeta Nestor, a primit premiul
Femininul în Gambling pentru implicare în industria jocurilor de noroc
Capital.ro: Legile care resetează comerțul alimentar
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Ce se întâmplă pe piaţa imobiliară din Bucureşti după legea dării în
plată: Chiriile au început să crească, iar cei care vor să cumpere un
apartament oferă mai puţin
Zf.ro: BNR: Băncile din România încă nu şi-au ajustat modelul de afaceri
la ratele de dobândă scăzute

Zf.ro: Lira sterlină scade la minimul ultimelor patru luni în faţa euro. La
Bucureşti este la 5,76 lei
Zf.ro: Rata creditelor neperformante a scăzut cu 30% într-un an, la 13,5%
Zf.ro: Creditele acordate de IFN-uri, la maximul din 2011 încoace
Zf.ro: Creditele de consum au crescut cu 15%, la fel ca înainte de criză
Zf.ro: Dobânzile mici şi încrederea în economie duc ritmul de creştere al
creditelor de consum spre nivelul de dinaintea crizei
Economica.net: CAR-urile înfloresc: creştere de 70% în zece ani.
Valoarea medie a împrumutului, 6.000 de lei
Economica.net: UniCredit nu se grăbeşte cu numirea noului directorul
general
Bursa.ro: ANA POCHI, MASTERCARD: "Anul trecut am avut mai multe
tranzacţii la POS decât tranzacţii la ATM"
Bursa.ro: BCE va interveni dacă un eventual Brexit va şoca pieţele
TELECOM
Zf.ro: Afacerile producătorului german de antene telecom Kathrein au
scăzut în 2015 cu 15%, la 600 mil. lei
TURISM
Economica.net: Ryanair zboară pe urmele Wizz Air şi se face agenţie de
turism
Economica.net: Circa 20% dintre zborurile operate de Air France,
suspendate pe fondul grevei naţionale
Bursa.ro: ANSVSA efectuează controale în zonele de agrement şi în
localităţile de interes turistic
VIOREL MIHAI CIOBANU, CURTEA DE ARBITRAJ
Antena3.ro, Stiripesurse.ro, Romaniatv.net, preluată de Jurnalul.ro,
Ziuaconstanta.ro, Comisarul.ro: Viorel Mihai Ciobanu, fost judecător al
Curții Constituționale, a murit la 65 de ani

CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro, Special-arad.ro, preluată de Stirilazi.ro, Ziare-penet.ro, I-ziare.ro: Curs “Comunicare în vânzări”, organizat de CCIA Arad
Newsar.ro: Curs “Comunicare în vânzări”, organizat de CCIA Arad
CCI BRAȘOV
Mytex.ro: BRAŞOV. Maratonul DHL se apropie! Ce drumuri vor fi închise,
pentru buna desfăşurare a evenimentului
CCI IAȘI
Sapteseri.ro: Conferinţa #WebBiz 2016 „Dezvoltarea afacerilor de succes
în mediul online”
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ITALIANĂ
Agerpres.ro: Regal al industriei alimentare, desfășurat la Hotel Sport din
Poiana Brașov, în zilele de 15-16 iunie
CCI SUCEAVA
Radioas.ro: Se pregateste o noua editie a Salonului Auto de la Suceava
ENERGIE
Economica.net: Alro, cel mai mare consumator de energie din România,
investeşte în eficienţa energetică
Economica.net: Românii vor arde din nou gaz din import, pentru că este
mai ieftin. ANRE va schimba legea
Hotnews.ro: Romgaz a incheiat noi acorduri petroliere in locul celor
expirate in ultimii 12 ani. Acordurile trebuie aprobate si de Guvern
Capital.ro: Consumul naţional de gaze a scăzut în această perioadă cu
66% faţă de o zi normală de vară
Economica.net: Energiile regenerabile vor fi responsabile pentru 70% din
producţia de electricitate a Europei în 2040 - BNEF

Economica.net: Lovitură pentru RCS&RDS, chiar de la UE: Existenţa
unor reţele paralele de distribuţie a energiei este ineficientă
Capital.ro: Producţia mondială de petrol a scăzut cu 730.000 barili/zi în
mai
Capital.ro: Ne legăm la gaze cu bulgarii până la finalul anului!
Promisiunea unui ministru din cabinetul Cioloş
Hotnews.ro: Gabriela Firea face apel la ministrul Energiei sa discute cu
reprezentantii ELCEN
GUVERN
Bursa.ro:

PAŞCA PALMER: "Fiecare

ţară trebuie

să-şi evalueze

potenţialul competitiv pentru a face tranziţia la economia verde"
Capital.ro: Tăriceanu: Premierul ar fi trebuit să-l demită pe ministrul
Agriculturii, după adoptarea moţiunii simple
INVESTIȚII
Zf.ro: Gabriel Voicu, Coldwell Banker: Cumpărătorii finali de locuinţe
reprezintă 99% din clienţi acum, nu investitorii care cumpără ca să
revândă
Zf.ro: Gefco a înregistrat anul trecut afaceri în creştere cu 23%
Zf.ro: Bog’art va construi prima fază a proiectului The Bridge, în valoare
de 60 mil.euro
Zf.ro: Fraude cu bani U.E. la Oficiul pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
Neamţ; 20 de firme cercetate
Capital.ro: Investițiile străine au scăzut cu 23% în primele patru luni din
2016
Capital.ro: Investiție pentru 300 de noi locuri de muncă, la Brașov, în
piața de curierat
Economica.net: Daimler şi BAIC investesc 608 milioane de dolari în
extinderea fabricii de motoare din Beijing
Capital.ro: Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti prognozează
pentru 2016 un profit de peste 126 milioane de lei

IT
Hotnews.ro: Symantec va cumpara cu 4,65 miliarde dolari furnizorul de
solutii de securitate informatica Blue Coat
Economica.net: Cisco: Traficul pe internet se va tripla până în 2020
Economica.net: Microsoft cumpără LinkedIn într-o tranzacţie de 26,2 de
miliarde de dolari
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Timbrul de mediu a fost declarat ilegal, săptămâna
trecută, de Curtea Europeană de Justiție. Ce trebuie să facă proprietarii
Zf.ro: ANOFM: Peste 25.000 de locuri de muncă vacante la nivel naţional
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Românii ar putea plăti rate mai mici chiar din iulie: costul leilor, în
funcţie de care se calculează dobânda la creditele variabile, scade la
minimul istoric
Economica.net: BCR, suspectată de spălare de bani. Curtea de Apel
Bucureşti a sesizat DIICOT
Economica.net: Francul atinge maximul ultimelor cinci luni - curs BNR
13.06.2016
Economica.net: Deficitul de cont curent de 1,84 miliarde de euro, faţă de
un excedent de 282 mil. euro - date BNR ianuarie-aprilie 2016
Bursa.ro: EximBank, acord de cooperare cu agenţia de export a
Republicii Coreea
Capital.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 293,3 milioane de lei
de la bănci
Hotnews.ro: Reactia oficiala a BCR cu privire la acuzatia de spalare de
bani: Mentionarea sintagmei de "spalare de bani" reflecta o plangere
facuta cu rea credinta
Economica.net: Goldman Sachs intră pe piaţa de consumer banking

TELECOM
Zf.ro: ANCOM: Orange a pierdut pentru prima oară în faţa Vodafone
primul loc în topul vitezelor la net mobil pentru abonaţi. RCS&RDS
aproape că a bătut Telekom
TURISM
Adevarulfinanciar.ro: Patronii din turism îi cer ministrului Educaţiei ca
elevii să intre eşalonat în vacanţă, pe judeţe sau regiuni, pentru
extinderea sezonului estival

