RAPORT MONITORIZARE
15 MARTIE
CCI IAŞI
Ziaruldeiasi.ro,
Ziarulevenimentul.ro,

preluată

de

Realitatea.net,

Stirilocale.info.ro,

Ziare-pe-net,

Ziarelive.ro: Şeful ITM explică la un seminar ultimele
noutăţi privind legislaţia muncii
Ziaruldeiasi.ro,
Ziarulevenimentul.ro,

preluată

de

Realitatea.net,

Ziarelive.ro,

Ziare-pe-net,

Actualitati.net, Ultimele-stiri.eu, Stirilocale.info.ro: Cursuri
intensive pentru firme la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
AGRICULTURĂ
Economica.net: Mii de fermieri au ieşit în stradă. "UE nu va
mai putea hrăni populaţia tot mai numeroasă"
ENERGIE
Zf.ro: Fondul Templeton continuă să vândă din acţiunile
OMV Petrom
Zf.ro: Furnizorii de energie cer tarif unic naţional de
transport

Zf.ro: Comelf Bistriţa propune dividende de 2,3 mil. lei,
ceea ce înseamnă un randament de 4,5%
Zf.ro: Antreprenorii de la Bulrom, un business de 95 de
milioane de euro, atacă piaţa carburanţilor cu benzinăriile
OCTANO
Economica.net:

România

e

deja

verde:

Resursele

alternative de energie le-au redus la tăcere pe cele clasice
Economica.net:

Atacul

discret

al

Chinei:

Rompetrol,

Smithfield şi Pirelli ar putea fi doar începutul influenţei în
economia României
Zf.ro: Preţul barilului de petrol ar putea să scadă din nou,
dacă SUA nu-şi ajustează producţia
Economica.net: Gazprom este îngrijorat că Bulgaria,
Grecia, Macedonia şi Serbia ar putea amâna plata gazelor
Economica.net: CEZ se aşteaptă ca profitul său net să
scadă cu o treime în acest an
FISCALITATE
Zf.ro: FMI: Politica bugetară pune în pericol consolidarea
economică din ultima vreme
Zf.ro: FMI recomandă amânarea măsurilor de relaxare
fiscală programate pentru 2017

GUVERN
Zf.ro: Finanţele au împrumutat 400 mil. lei pe şapte ani la
un cost în urcare
Economica.net: Laptele şi carnea românească, "situaţie
excepţională". Procesatorii ar putea fi obligaţi să cumpere
lapte românesc
Economica.net: Statul a încasat peste 18,7 milioane euro
din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, în
februarie
Hotnews.ro: Cum raspunde Ministerul Comunicatiilor la
suspiciunile ca noul sistem IT de plata a taxelor si
impozitelor duplica platforma Ghiseul.ro: Efortul e orientat
spre zona de interoperabilitate a sistemelor, de reutilizare a
datelor si nu spre duplicare
Agerpres.ro: Telemeaua de Ibănești a primit recunoașterea
europeană și denumirea de Indicație Geografică Protejată
Agerpres.ro:

Aplicația

pentru

depunerea

online

a

proiectelor europene este testată de peste 1.000 de
utilizatori
Zf.ro: Ministrul Agriculturii a cerut noi ajutoare financiare
de UE plus mărirea ajutorului de minimis la 30.000 de euro,
măsuri anti-criza din sectorul laptetul şi al cărnii de porc

Zf.ro: Premierul Cioloş despre darea în plată: Guvernul
susţine rezolvarea cu înţelepciune a cazurilor sociale. Dar
legea dării în plată nu trebuie să fie în beneficiul unor
speculatori
INVESTIŢII
Zf.ro: Fond de sute de milioane de zloţi pentru inovaţie în
Polonia
Zf.ro: Cel mai bun an pentru expansiune: Retailerul de
echipamente sportive Hervis vrea 5 magazine noi, după un
avans de 25% al vânzărilor
Zf.ro: Dedeman plăteşte 6 mil. € pentru terenul unei fabrici
din sectorul 5
Zf.ro: H&M pariază pe oraşele medii de provincie şi merge
cu primul magazin în Focşani
Zf.ro: Familia Rapotan a investit 10 mil. euro pentru a
deschide un magazin Arabesque la Piteşti
Mediafax.ro: Investiţiile în renovarea clădirilor istorice din
Bucureşti au depăşit 100 milioane euro
ITZf.ro: Un român este cofondator al unei platforme de
schimb valutar online în Spania, cu tranzacţii de 10 mil.
euro pe lună

Zf.ro: eMag: În cinci ani aplicaţiile mobile vor fi principalul
canal de vânzare pentru retaileri
Zf.ro: Simona Decuseară, Epson: Piaţa de imprimante este
în creştere, ţintim un avans de 20% în 2016. Companiile
încep să fie atente la costurile totale de exploatare şi să
opteze pentru echipamente mai scumpe
Zf.ro: Porsche caută 25 de ingineri software pentru un
centru de dezvoltare din Cluj
Zf.ro: Start-up-urile hi-tech incluse în programul local MVP
Academy au atras investiţii de 1 mil. dolari
Zf.ro: Finanţare de 171 mil. dolari pentru o platformă de
împrumuturi online pentru studenţi
Economica.net: Germania va investi 10 miliarde euro în
reţeaua de Internet până în 2025
Zf.ro: Altex a raportat pentru anul trecut venituri de 433
milioane de euro, in crestere cu 30% fata de 2014
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: FMI recomandă autorităţilor restructurarea
masivă a companiilor de stat aflate într-o situaţie financiară
dificilă
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Veşti bune pentru românii cu credite în euro: referinţa
costului creditului îşi continuă traseul în teritoriul negativ
Zf.ro: Schimbări în sistemul bancar local: Nextebank
devine Patria Bank
Zf.ro: Legea dării în plată, pe agenda Comisiei juridice.
Reprezentanţii băncilor şi ai BNR au lipsit de la dezbatere
Zf.ro: Supersăptămâna băncilor centrale începe cu o doză
de optimism. S-ar putea să fie nevoie pentru ce va urma
Zf.ro: Şeful BCR a fost numit membru în consiliul de
supraveghere al BCR Asigurări
Zf.ro: De ce stau bancherii atât de mult în funcţie în
România? Unii şefi de bancă au mandate chiar şi de un
deceniu,

însă

toate

pălesc

în

faţa

mandatului

guvernatorului BNR
Zf.ro: Isărescu: Educaţia financiară nu trebuie făcută doar
când băncilor le este greu. Reacţia poate fi adversă
Zf.ro: Mugur Isărescu, BNR: Nu vorbim despre deflaţie
pentru că avem o creştere puternică a consumului intern;
Prima casă nu trebuie să fie inclusă în darea în plată
Bursa.ro: MUGUR ISĂRESCU: "Personal nu am văzut
niciodată pericole mai mari la adresa stabilităţii"

Bursa.ro: DEZBATERE CU TOŢI ACTORII IMPLICAŢI PE
LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ - Scaunele bancherilor au rămas
goale până la final...
Bursa.ro:

DE

CE

M-AU

INTERESAT

MĂRUNTELE

PROBLEME DE COMUNICARE ALE SISTEMULUI BANCAR BNR frizează abuzul de independenţă
Bursa.ro: MUGUR ISĂRESCU, BNR: "Băncile nu au niciun
drept să ceară clientului să ştie cum funcţionează ele"
Bursa.ro: RADU SOVIANI, ANALIST: "Legea dării în plată va
normaliza piaţa economică şi folosirea creditului ipotecar"
Bursa.ro:

VICTOR

ALISTAR,

TRANSPARENCY

INTERNATIONAL ROMANIA: "Statul s-a împrumutat la
bănci chiar şi când nevoia nu era stringentă"
Bursa.ro: COSTEL STANCIU, APC: "Societatea a dat în
clocot, fiindcă Legea DIP ar afecta interesele financiare ale
industriei bancare"
Bursa.ro: PETRE ROMAN, FOST PREMIER: "Băncile nu au
adus argumente, ci au venit cu ameninţări, demonizând
legea"
Bursa.ro: ALIN IACOB, AURSF:"Legea dării în plată va
încuraja creditarea responsabilă"

Bursa.ro:

ADRIAN PANAITE, JURNALIST ECONOMIC:

"Principalul susţinător al legii ar fi trebuit să fie BNR"
Bursa.ro: ANTOANELA COMŞA, GRAN VIA ROMÂNIA:
"Suntem de acord cu o lege pentru cei care nu au făcut
speculaţii imobiliare"
Bursa.ro: CIPRIAN NICA, COMISIA JURIDICĂ A CAMEREI
DEPUTAŢILOR: "Nicăieri în lume băncile nu au un
comportament aşa de agresiv ca la noi"
Bursa.ro:

ANALISTUL

CĂLIN

RECHEA:

"Continuarea

programului Prima casă este principalul risc sistemic
pentru economie, nu darea în plată"
Bursa.ro: PETRE ROMAN, FOST PREMIER: "Băncile nu au
adus argumente, ci au venit cu ameninţări, demonizând
legea"
TURISM
Zf.ro: Bruxelles a detronat Londra în topul preferinţelor
românilor care călătoresc de Paşte în afara ţării
CCI
BISTRIŢANĂSĂUD
Bistriteanul.ro: Comunicarea online – unde, când şi, mai
ales, cum...?
CCINA CONSTANŢA

Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziuanews.ro, Realitatea.net,
E-politic.ro, Ziare-pe-net.ro, Presaonline.com:

Studenţii

şagunişti promovează turismul românesc
Startupcafe.ro: Conferinta Afaceri.ro Constanta, 30 martie
2016. Oportunitati si informatii pentru intreprinzatori si
companiile regionale
Radioconstanta.ro: Investitori britanici, interesați de mediul
de afaceri din Constanța
CCIA TIMIŞ
Opiniatimisoarei.ro: O noua serie de cursuri la CCIA Timis.
Cine se poate specializa in ocupatia de Formator?
ENERGIE
Economica.net: ANRE a refuzat azi să acorde RCS&RDS
licenţa de distribuţie a energiei electrice. Cum arată decizia
ANRE
Bursa.ro: GERMANIA - Companiile de utilităţi solicită
despăgubiri

de

miliarde

de

euro

pentru

închiderea

centralelor nucleare
FISCALITATE
Economica.net: Olteanu - BNR: Statul are o politică fiscală
contradictorie, ca să nu spun schizofrenică
Economica.net: ANAF propune actualizarea procedurii de
reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole

GUVERN
Economica.net: România vrea să înregistreze kurtos kalacs
la UE cu denumirea de Indicaţie Geografică Protejată
Economica.net: Cioloş: Este greşit să spunem că ce a fost
greu a trecut. Putem plăti foarte scump
Capital.ro: Conferință CAPITAL: Vasile Dâncu: Uneori
caietele de sarcini par SF. Vrem să scăpăm de numărul
mare de avize
Capital.ro: Conferință CAPITAL pe Transporturi: EXCLUSIV:
Urmează un nou studiu de fezabilitate. Noua centură a
Capitalei, finalizată în 2030
Capital.ro: Conferință CAPITAL pe Transporturi. EXCLUSIV:
MasterPlanul de Transport va fi aprobat de Guvern până pe
15 aprilie
Agerpres.ro: Irimescu: Am cerut Uniunii Europene măsuri
pentru ca laptele și carnea din alte țări să nu mai invadeze
România
Hotnews.ro: Anca Dragu, ministrul Finantelor: IRS-ul
american va evalua Fiscul / Pregatim posibili stimuli fiscali
pentru agricultori / Noul formular 088 va fi gata in cateva
saptamani
Capital.ro:

Conferință

Capital:

Dascălu,

Ministerul

Fondurilor Europene: POS Transport 2007-2013 are o
absorbție de 62%. S-au construit autostrăzi fără autorizații
de construcție

Capital.ro: Conferință CAPITAL. EXCLUSIV - Dascălu:
Magistrala 5 de metrou se oprește la Iancului. NU se va mai
construi până în Pantelimon. Primăria nu are interes
Capital.ro: Conferință CAPITAL: Dascălu: Electrocasnicele
au termen de garanție mai mare ca o autostradă! Trebuie
schimbat contractul
Economica.net: Ministrul Agriculturii: În cazul lactatelor
Brădet, am respectat principiul precauţiei şi toată legislaţia
din domeniu
Economica.net:

Cioloş

despre

adoptarea

euro:

Convergenţa reală ar trebui să fie adevăratul proiect de ţară
INVESTIŢII
Zf.ro: Retailerul dm drogerie markt deschide magazine în
Iulius Mall Iaşi şi Iulius Mall Suceava
Capital.ro: Investiţiile străine directe au scăzut cu 4%, la
286 milioane de euro în ianuarie
Zf.ro:

Cum

a

evoluat

şantierul

centrului

comercial

ParkLake? Primele 365 de zile din construcţia mallului
Capital.ro: Conferinţă CAPITAL. Erbaşu: Proiectele de
infrastructură riscă să fie blocate dacă nu se preconizează
o creştere a salariilor în construcţii
Economica.net: Complexul wellness de 20 mil. euro
dezvoltat de primăria Oradea a intrat pe ultima sută de
metri

SISTEM BANCAR
Economica.net: Centrul SAL din domeniul bancar se va
ocupa şi de disputele dintre clienţi şi Instituţiile Financiare
Nebancare
Economica.net: Isărescu este de acord cu împărțirea
poverii între bănci si clienți. Noile modificări ar putea fi
introduse în lege
Economica.net: Dar-ar plata în voi
Agerpres.ro: BNR propune introducerea de criterii pentru
beneficiari și obligații pentru bănci în Legea privind darea
în plată
Zf.ro: Depozitele pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor
au intrat sub pragul de 5 mld. euro în ianuarie pentru prima
oară din mai 2008 încoace
Capital.ro: BNR: Excedentul contului curent a scăzut cu
aproape 46%, la 168 mil. euro, în ianuarie
Economica.net: Datoria externă a României a ajuns la
nivelul minim al ultimilor cinci ani
Economica.net:

National

Bank

of

Greece

raportează

pierderi şi pentru prima dată în istoria de 175 de ani a
pierdut poziţia de lider de piaţă

