RAPORT MONITORIZARE
14 IUNIE 2016
CCIA ARAD
Arq.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: “Ziua Mondială a Expoziţiilor,
organizată la CCIA Arad
Glsa.ro, preluată de I-ziare.ro: Curs pentru cei care doresc să îşi
îmbunătăţească afacerea, la Camera de Comerţ
CCIA ARGEȘ
Ziarulancheta.ro, preluată de Comisarul.ro: ADR Sud Muntenia îi învață
pe antreprenorii argeșeni să acceseze fonduri europene
Ceccarbusinessmagazine.ro: Evenimente dedicate doamnelor
CAMERA DE COMERȚ BRITANICĂ-ROMÂNĂ
Agerpres.ro, preluată de Stirionline.org, Romania.shafaqna.com, Ziarepe-net.ro, Infoziare.ro, Stiri-live.ro: Charles Crocker, desemnat CEO al
Camerei de Comerț Britanică-Română
Revistabiz.ro: Charles Crocker, noul CEO al BRCC
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net, Ultimele-stiri.eu: Veniţi la "Tomis
Yacht & Salonul Auto"!
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Comisarul.ro,

Ziare-pe-net.ro:

Balul

oamenilor de afaceri din Constanţa, organizat de CCINA
CCI PRAHOVA
Ceccarbusinessmagazine.ro: Filiala CECCAR Prahova, prezentă la Târgul
de Joburi
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-AMERICANĂ
Researchromania.ro:

România

inovativă:

dezvoltare au crescut cu 73%
CCI SUCEAVA

Investițiile

de

cercetare-

Svnews.ro, preluată I-ziare.ro, Ziareaz.ro: Biroul Virtual din cadrul CCI
Suceava oferă facilităţi pentru mediul de afaceri
CCIA TIMIȘ
Timisplus.ro: Birou unic de consultanţă pentru oamenii de afaceri
Debanat.ro, preluată Ziarelive.ro: O noua serie de cursuri pentru
manageri de proiect, oferita de CCIAT
AGRICULTURĂ
Economica.net: Cum se vede dezastrul din producţia de porumb a anului
trecut în exporturile de cereale. Vânzările au scăzut de cinci ori
Economica.net: Irimescu: Termenul pentru finalizarea plăţilor directe
către agricultori va fi prelungit cu cel mult o lună
Agerpres.ro: Irimescu: În aceste zile intră la plată fermierii mari care sunt
controlați an de an și cei din zootehnie
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii: Anul acesta dăm 1.248 de euro pe
vaca de carne; mai cumpăr încă o dată vaca
Agerpres.ro: Irimescu: România trebuia să fie mai atentă la Legea privind
achizițiile de terenuri agricole și să impună anumite cerințe
Capital.ro: APIA: Beneficiarii plăţilor pe bunăstare pot depune cererile
clauzei de revizuire fără penalităţi, până pe 15 iunie
ENERGIE
Zf.ro: Lumea se apropie de punctul de vârf al utilizării combustibililor
fosili pentru electricitate
Zf.ro: Un nou incident la centrala nucleară Tihange 2 din Belgia
Zf.ro: Anuar ZF Cei mai mari jucători din economie. Top 10 cei mai mari
jucători din siderurgie, industria în care pierderile fostului Sidex ţin încă
balanţa pe minus
Bursa.ro: BNEF: Energiile regenerabile vor fi responsabile pentru 70%
din producţia de electricitate a Europei în 2040

Agerpres.ro: Romelectro: Statul ar trebui să acorde subvenții pentru
stocarea de energie
Capital.ro: Expert: Coridorul sudic de transport al gazelor va aduce în
Europa tot gaze rusești
FISCALITATE
Zf.ro: Evaziunea este boală grea în Grecia
GUVERN
Economica.net: Dorin Măntescu, omul care a prezis criza în România, a
fost adus consilier al premierului Cioloş
Economica.net: Ministerul Mediului a stabilit un grup de lucru care ar
putea schimba legea timbrului de mediu
Capital.ro:

MAE:

Comănescu

a

prezidat

deschiderea

Comisiei

Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului privind Interzicerea Totală a
Testelor Nucleare
Hotnews.ro: Finantele vor infiinta functia de economist sef, similara celei
din Banca Nationala. Masura, luata in perspectiva exercitarii presedintiei
Consiliului Uniunii Europene din 2019
INVESTIȚII
Capital.ro: Covasna: Autorităţile caută investitori pentru trei parcuri
industriale din Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc
Zf.ro: Ponderea investitorilor la bursă prin bănci s-a dublat în opt ani. Dar
totalul investitorilor a scăzut cu 23%
Zf.ro: Popescu, Ergo: 2015 a fost primul an fără pierdere de la intrarea pe
piaţa românească
Zf.ro: Antreprenorii aflaţi la prima afacere au pus pe picioare 30.000 de
companii în cinci ani
Zf.ro: Filiala locală a britanicilor de la Petrofac, obiectul unei tranzacţii
după eşecul cu Petrom

Zf.ro: Fiecare angajat al importatorului Snickers a adus un profit de
40.000 de euro
Zf.ro: Unirea Shopping Center raportează prima pierdere din 2004
încoace
Zf.ro: O companie din Piteşti care produce pentru Debenhams şi Zara
caută 450 de oameni
Zf.ro: Florin Rădulescu pleacă de la Stalinskaya şi preia cârma PepsiCo
în Georgia
Economica.net: România va primi 439 milioane euro din fonduri UE
pentru anveloparea clădirilor
Economica.net: Bosch caută 340 de oameni pentru fabrica de
componente auto din Jucu
Bursa.ro: DUPĂ NUMAI PATRU LUNI Adrian Lupşan a părăsit funcţia de
adjunct la Departamentul Dezvoltare şi Marketing al BVB
Bursa.ro: Primele obligaţiuni emise de NBD (BRICS) vor fi denominate în
yuani
Bursa.ro: BVB Scăderile continuă la BVB, pe fondul unui rulaj de doar
3,7 milioane euro
Bursa.ro: VOCI Despre corecţii şi prognoze
Capital.ro: Estimări record pentru un retailer cu 404 magazine
Capital.ro: INS: A crescut volumul lucrărilor de construcţii
IT
Zf.ro: Facebook a decis încă din aprilie 2015 să închidă Liverail. Firma
din Cluj, dizolvată
Zf.ro: Afacerile distribuitorului Lasting System din Timişoara au crescut
cu 26%, la 129 mil. lei
Zf.ro: Aurel Neţin, Lenovo România: IT-ul ar trebui să fie motorul de
creştere al României, gândit ca politică de stat
Zf.ro: Tranzacţia Microsoft - LinkedIn în România: 120 mil. $ din 26 mld. $

Zf.ro: Aurel Neţin, director general, Lenovo România: Piaţa de IT a
început anul cu scăderi la PC-uri şi tablete, dar cu creştere pe
smartphone-uri
Bursa.ro: CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE CYBERSECURITY - Ediţia a II-a.
RADU HORIA DORCIOMAN, MINISTERUL COMUNICAŢIILOR: "Legea
securităţii cibernetice se află pe circuitul de avizare"
Agerpres.ro: Marketingul și creșterea vânzărilor, cele mai mari provocări
pentru proprietarii de magazine online (studiu)
Capital.ro: Oficial SRI: Noua lege a securităţii cibernetice nu are un
caracter intruziv
Hotnews.ro: ANALIZA De ce Microsoft a cumparat Linkedin pentru 26
miliarde dolari - Un "mariaj" intre doua companii care au probleme de
rezolvat
Mediafax.ro: Eveniment ZF&GO4IT: Vânzările de drone, 2500-3000 bucăţi
pe an în România. Este ilegal să decolezi şi să aterizezi o dronă în oraş
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Explozia vânzărilor se vede în deficite. Datoria rămâne însă sub
control
Economica.net: Senatul a votat reducerea CAS cu 5 puncte procentuale 2 la angajator şi 3 la angajat, în ciuda opoziţiei Guvernului
Economica.net: Grevă generală pe termen nelimitat în administraţia
publică locală, începând cu 19 iulie
Agerpres.ro: Ritmul de creștere al exporturilor s-a înjumătățit, iar
importurile urcă în ritm dublu față de exporturi (consilier prezidențial)
Hotnews.ro: Franks, FMI: Prefer sa vad o crestere economica de 3,5% pe
an timp de 10 ani decat o crestere economica de peste 4,5% pe o
perioada de 5 ani, dupa care sa urmeze o criza
Hotnews.ro: TTIP: Kate Kalutkiewicz/Misiunea SUA la UE discuta online
despre pozitia americana in negocierile pentru acordul de liber schimb
cu Uniunea Europeana

SISTEM BANCAR
Zf.ro: BCR: Banca nu a fost citată până la această dată în niciun dosar
penal
Zf.ro: Cel mai puternic grup austriac din Europa susţine: Erste ar putea
să cumpere 6% din BCR de la SIF5, iar Banca Românească ar putea
fuziona cu Bancpost
Zf.ro: BCR neagă că este investigată de DIICOT
Zf.ro: Costul leilor, din nou în scădere
Zf.ro: Ponderea activelor bancare în PIB-ul României, la jumătate faţă de
Cehia sau Ungaria
Economica.net: Trei proiecte de lege şi 100 de sentinţe judecătoreşti
"militează" pentru conversia creditelor la cursul istoric
Economica.net: Au început negocierile între bancheri şi ANPC pe
ordonanţa care impune comisioane zero la conturile şi cardurile bancare
Economica.net: BCE a cumpărat obligaţiuni emise de companii în
valoare de 348 milioane de euro
Bursa.ro: SCANDALUL DIN JURUL SILVER MOUNTAIN Fantoma lui Dan
Fischer bântuie BCR
Bursa.ro: SCANDALUL DIN JURUL SILVER MOUNTAIN / EURO INSOL.
"În mod cert, nu putem vorbi de o infracţiune de spălare de bani în
sarcina BCR"
Bursa.ro: SCANDALUL DIN JURUL SILVER MOUNTAIN / JUDECĂTORUL
CAMELIA BOGDAN "Îmi rezerv dreptul să formulez o cerere de apărare a
reputaţiei"
Bursa.ro: GEORGE MITRAŞCĂ, INSOLVENCY RECOVERY SOLUTION:
"Hotărârea Curţii de Apel se referă la fapte de abuz în serviciu ale Euro
Insol SPRL, în conivenţă cu reprezentanţii BCR"
Bursa.ro:

SĂPTĂMÂNA

VIITOARE

Deputaţii

jurişti

vor

amendamentul lui Zamfir privind conversia creditelor
Bursa.ro: OPINII Viaţa debitorului, o carte deschisă pentru bănci

dezbate

Capital.ro: Inflația și-a pierdut influența asupra dobânzilor la depozite
Capital.ro: Tranzacţie record: BCR a vândut neperformante în valoare de
1,1 mld. euro. Oficial BCR: Vor mai fi şi altele
TELECOM
Economica.net: Senatorii au respins propunerea legislativă pentru
eliminarea taxei radio-tv
CAMERA DE COMERȚ BRITANICĂ-ROMÂNĂ
Agerpres.ro, preluată de Stirionline.org, Romania.shafaqna.com, Ziarepe-net.ro,

Infoziare.ro,

Stiri-live.ro,

Banknews.ro,

Bizlawyer.ro,

Diacaf.com. Newslist.ro, Ultimele-stiri.eu: Charles Crocker, desemnat
CEO al Camerei de Comerț Britanică-Română
Bursa.ro, preluată de Pfinance.ro, Ziareonline.com, Revista-presei.com,
Saptamana.com, Allbiz.ro: Charles Crocker, desemnat CEO al Camerei de
Comerţ Britanică-Română
Prwave.ro: Charles Crocker a fost desemnat CEO al Camerei de Comerț
Britanică-Română
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Realitatea.net: Cursuri noi la Camera de
Comerţ şi Industrie Iaşi
Newspascani.com: Cursuri noi la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro:

Despre

certificatul

RISC

PARTENER
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro: Facilităţi
oferite de CCI Suceava prin intermediul Biroului Virtual

AGRICULTURĂ
Capital.ro: Apicultorii solicită ajutor. 2016, unul dintre cei mai slabi ani
din ultimii 30
ENERGIE
Zf.ro: Isabelle Kocher, CEO Engie: Aproape 50% din energia pe care o
consumăm ar putea veni din alte resurse
Economica.net: Criza petrolului: Piaţa se apropie de echilibru - IEA
Capital.ro: Enel intră pe piața energiei regenerabile din Zambia
Economica.net: RADET cere ELCEN pornirea CET Grozăveşti până la
finalizarea lucrărilor de revizie la CET Sud
Economica.net: Romelectro: Statul ar trebui să acorde subvenţii pentru
stocarea de energie
Zf.ro: 15 antreprenori ţin 6.000 de angajaţi şi fac 2 mld. euro: Care sunt
afacerile dezvoltate de la zero care au rezistat în jungla de 30 mld. euro
din sectorul energetic
Economica.net: Nuclearelectrica: Nu negociem cu chinezii furnizarea de
echipamente pentru reactoarele 3 şi 4, ci partea financiară
FISCALITATE
Economica.net:

Preşedinţia

şi

FMI:

Sunteţi

prociclici.

Ministrul

Finanţelor: Relaxarea fiscală a ajutat şi bugetul, şi economia
Capital.ro: Epopeea formularului fiscal 088 continuă. Șeful ANAF: 088
„va deveni mai puţin antipatic”
Economica.net: Darea în plată: Ordonanţa pentru scutirea impozitului va
fi publicată în câteva zile - MFP
Capital.ro: Ministrul Finanţelor: Impactul reducerii CAS cu 5 puncte
procentuale este de 7,7 mld. lei
Economica.net: ANAF: Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi de 3,41
milioane lei

Capital.ro: Șeful misiunii FMIl în România: Sugerăm eliminarea sau
amânarea măsurilor fiscale programate pentru 2017
GUVERN
Capital.ro: Astăzi demarează, oficial, programul Rabla
Economica.net: Dragu: Avem o cerere internă suplimentară. Guvernul
vine cu un set de politici pentru a creşte oferta internă
IMM
Capital.ro: Jianu (CNIPMMR): Efectele Formularului de înregistrare în
scop de TVA (088) sunt negative pentru 97% dintre IMM-uri
INVESTIȚII
Zf.ro: George Copos vrea să renoveze cu 20 milioane de euro hotelul
Hilton din Bucureşti
Economica.net: Doi români, în topul celor mai buni vânzători de Pepsi
din lume
Economica.net: Creştere cu 12% a înmatriculărilor de vehicule noi, până
la aproape 9.900 de unităţi, în luna mai - DRPCIV
Hotnews.ro: Record istoric: Randamentul obligatiunilor pe 10 ani ale
Germaniei trece pe teritoriu negativ
Capital.ro: Eurostat: Țara noastră de află printre statele din UE în care
producţia industrială a crescut
Zf.ro: Producătorul brandului frufru a lansat o emisiune de obligaţiuni pe
AeRO
Zf.ro: Olandezii de la IIC Consortium care au vrut să cumpere Carpatica
Asig spun că ASF nu i-a informat de respingerea dosarului de preluare
Capital.ro: Corina Creţu: România are la dispoziţie peste 572 mil. euro
pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale
Capital.ro: Studiu: Brexitul ar putea creşte investiţiile străine în Irlanda

Hotnews.ro: Cupru Min a reluat o procedura de vanzare a 40.000 tone de
concentrat de cupru
IT
Zf.ro: conferinţa zf&go4it revoluţia dronelor
Matei Pericle, Conferenţiar în cadrul Academiei Tehnice Militare: Dronele
capătă un rol din ce în ce mai important
Zf.ro: Peter Stracar, General Electric Global Growth Organisation: Vrem
să recrutăm 700 de oameni pentru sectoarele IT şi digital
Zf.ro: Georgeta Cristina Crăciun, Comisar: Dronele trebuie folosite sub
directa supraveghere a unei persoane adulte
Economica.net:

Promoţie

Volkswagen-Vodafone:

Maşinile

mărcii

germane dotate cu aplicaţii smart vin cu net 4G gratuit timp de un an
Capital.ro: Companiile românești au investit cu 10% mai mult pentru
soluţii de securitate a informaţiilor
Zf.ro: De ce vrea Microsoft să cumpere LinkedIn cu bani împrumutaţi
deşi are destui? Răspunsul are de-a face cu taxele
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Dragoş Huru, profesor ASE: De ce să nu fie această creştere
economică sustenabilă? Ne speriem degeaba
Economica.net: Legea hipermarketurilor se discută din nou în Parlament.
Toţi cei implicaţi participă la dezbateri
Capital.ro: Vor fi închise supermaketurile din România?
Capital.ro: Franks, FMI: Este de preferat o creștere economică de 3,5%
uneia de 4,5% urmată de o criză
Economica.net: Taxe suplimentare vor fi inevitabile în România, pe
termen lung, dacă nu vom găsi resurse suplimentare - Păuna, BM
Capital.ro: Angela Merkel: China trebuie să-şi asume o responsabilitate
mai mare pentru piaţa globală a oţelului

Hotnews.ro: Marii retaileri: Schimbarea regulilor in timpul jocului
inseamna renegocierea contractelor si a bugetelor anterior incheiate si
previzionate pentru intregul an financiar
Economica.net: Numărul angajaţilor din UE a crescut cu 0,3% în primul
trimestru din 2016 - Eurostat
Capital.ro: Jianu: Ne este teamă că la un moment dat va fi mai interesant
să lucrezi la stat decât în mediul privat
Economica.net: FMI avertizează China în legătură cu riscurile creşterii
rapide a creditării şi a datoriilor
Mediafax.ro: BAT: Noul proiect de Ordonanţă de Urgenţă în domeniul
tutunului va afecta bugetul şi va susţine contrabanda
SISTEM BANCAR
Economica.net: Leul se depreciază: Euro atinge maximul ultimelor patru
luni şi jumătate. Francul, la un nou record al ultimelor cinci luni
Economica.net: Eurobank continuă transformarea digitală a subsidiarei
din România
Bursa.ro: Alpha Bank Romania a lansat serviciul Alpha TXT
TELECOM
Economica.net: Concedieri la Ericsson: 3.000 - 4.000 de angajaţi vor
pleca în această vară
Capital.ro: RCS&RDS oferă telefoane gratis luna aceasta
TURISM
Zf.ro: Filadelfia Group devine acţionarul majoritar al Ruefa Escape Travel

