RAPOARTE MONITORIZARE PRESA
20.09.2016
CCIR
Evz.ro, preluată de Presaonline.com, Discard.ro, Ziarelive.ro, Ziar.com,
Ziareaz.ro, Infoziare.ro, Findnews.ro: Autoritatea Națională pentru Turism
promovează MANAGEMENTUL INTEGRAT al DESTINAȚIILOR TURISTICE
Radioconstanta.ro: Caravana Google despre managementul destinațiilor
a ajuns la CONSTANȚA
Stiri-zilnic.ro:
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CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Domnuleprimar.ro:
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de
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nivelul

municipiului BISTRITA
CCINA CONSTANȚA
Travelmix.ro: Managementul Destinațiilor: Online & Offline, azi la
Constanța
Telegrafonline.ro:

Managementul

destinației

sau

renunțarea

la

mentalitatea „unii hăis, alții cea“ Cum se va face turism în viitor. E
Constanța pregătită pentru așa ceva?
Cugetliber.ro: Colaboraţi, dacă vreţi ca litoralul românesc să devină
atractiv pentru turiştii străini!
CCI COVASNA

Mesageruldecovasna.ro, preluată de Stirionline24.ro, Stirilocale24.ro:
Concurs de desen, în cadrul Festivalului ciocolatei
CCI DOLJ
Cvlpress.ro: Programe de incluziune socială
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de 24-ore.ro, Ziare-pe-net.ro: Idei interesante
despre modul cum poţi să îţi dezvolţi afacerea
Nordestnews.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Ziare-pe-net.ro, Ultimelestiri.eu: Conferinţa „Iaşi Antreprenor” la Camera de Comerţ
Economiaonline.ro: Comunitatea Afaceri.ro merge in Marea Britanie
pentru prima editie a misiunii economice pe pamant britanic
CCI ROMÂNO-OLANDEZĂ
Eclujeanul.ro: Delegație olandeză în vizită la Primăria Cluj-Napoca
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Ambiţia unuia dintre cei mai mari agricultori din Matca: să scape
de intermediari în comerţul cu cereale şi să-şi unească forţele cu alţi
antreprenori români
Capital.ro: Traderii au refuzat să vândă grâu Egiptului din nou
Capital.ro: George Stanson: «Fermierul român ar putea fi la acelaşi nivel
cu cel german»
Capital.ro: Problema agriculturii e că românii nu cumpără produse
româneşti

Capital.ro: Fermierii români, recompensați să reducă producția de lapte
ENERGIE
Zf.ro: Petrom îşi linişteşte investitorii: Dacă nu se întâmplă ceva cu piaţa,
vom aloca minimum 30% din profitul pe 2016 pentru dividende
Zf.ro: Romgaz semnează cu Transgaz un contract în valoare de 76,5 mil.
lei
Zf.ro: Petrom: Dacă nu se întâmplă ceva cu piaţa, vom aloca minimum
30% din profitul pe 2016 pentru dividende
Zf.ro: Preţul barilului de petrol a scăzut la 43 de dolari, aproape de
minimul ultimei luni
Zf.ro: Şeful Linde Gaz: Vom continua angajările. Vedem îmbunătăţiri pe
partea de birocraţie şi sisteme de taxare
Economica.net: OMV Petrom propune acţionarilor un dividend de
minimum 30% din profitul net al anului 2016
Economica.net: Oficialii bulgari speră că interconectorul de gaze cu
România va fi gata până la finele anului
FISCALITATE
Bursa.ro: Comisia Europeană anchetează tratamentul fiscal al "Engie" în
Luxemburg
Mediafax.ro: Fostul secretar de stat din Ministerul Finanţelor, Gabriel
Biriş: Guvernul a luat cu japca bani pentru scăderea TVA, înainte de
alegeri/ Premierul Dacian Cioloş: A pus în dezbatere Codul Fiscal, în
ciuda opoziţiei mele. I-am cerut să plece
GUVERN

Economica.net: Ministerul Finanţelor vrea să întărească regulile de
integritate aplicabile persoanelor implicate în verificare cheltuielilor
Economica.net: Cioloş: La preluarea guvernării, am găsit aproape
blocate şantierele de infrastructură
IMM
Economica.net: IMM-urile vor participa în aceleaşi condiţii cu ceilalţi
operatori la licitaţiile de achiziţii publice
Agerpres.ro: Jianu (CNIPMMR): Nu suntem de acord cu soluția adoptată
de Guvern pentru IMM-uri; va avea un impact devastator în economie
INVESTIȚII
Zf.ro: Banca Japoniei anunţă miercuri următorul pas, pieţele îşi îndreaptă
privirea spre Tokio
Zf.ro: Vânzările de obligaţiuni, în oglindă cu situaţia de la începutul crizei
din 2007: emisiunile sunt la maximul ultimului deceniu
Zf.ro: Antreprenori: România mai are nevoie de 10 ani pentru un mediu
antreprenorial prietenos. Antreprenorii români încă se feresc de bursă
pentru finanţare şi aleg băncile, dar creşte interesul pentru fonduri
europene
Zf.ro: Fondurile speculative ies de pe aur în cel mai alert ritm din acest
an din cauză că americanii vor majora rata dobânzii. Speculatorii şi-au
redus pariurile pe o creştere a preţului metalului galben cel mai mult în
peste trei luni
Zf.ro: Cel mai mare administrator de bani din lume deţine din nou peste
4% din Erste Bank

Zf.ro: Acţiunile britanice nu mai sunt corelate cu lira, ci cu starea
economiei
Zf.ro: Grupul francez începe să-şi numească oamenii la Albalact
Zf.ro: Fiat se bazează pe companiile din farma şi pe cele din alimentaţie
pentru a creşte vânzările de vehicule comerciale
Zf.ro: O familie de antreprenori din Reghin aflată la a doua generaţie face
7,5 mil. euro din producţia de mobilier tapiţat
Zf.ro: Producătorul Tymbark a blocat o investiţie de 117 mil. lei după ce ia fost respins ajutorul de stat
Zf.ro: Şeful brutăriilor Paul: Ne uităm la zona centrului vechi, dar nu am
găsit încă un spaţiu
Zf.ro: Nicuţa Enache, simbolul antreprenorului român care s-a întors din
străinătate pentru a-şi deschide propria afacere
Zf.ro: O tranzacţie de peste 50 de milioane de euro: Un antreprenor
francez, la un pas să preia mallul Electroputere din Craiova
Economica.net: Faurecia a inaugurat noua fabrică de tapiţerii auto de la
Râmnicu Vâlcea. Investiţie de 12 milioane de euro
Economica.net: Britanicii de la Kingfisher continuă să piardă bani cu
Brico Depot România, dar pierderile se atenuează
Capital.ro: Autostrăzile și căile ferate, desenate în Masterplan, costă
minimum 33 mld. euro
Bursa.ro: IONEL BLĂNCULESCU: "Economia românească se află într-un
blocaj periculos"

Bursa.ro: Consultările în profunzime asupra proiectului "România
Competitivă", tot superficiale
IT
Zf.ro: Zitec preia echipa şi portofoliul companiei de web design Inotec,
cu afaceri de 300.000 de euro
Zf.ro: Kingston: Piaţa de stick-uri USB creşte cu circa 10%, însă valoric
rămâne constantă
Zf.ro: Bestjobs: Românii au la dispoziţie 12.000 de locuri de muncă în
străinătate în IT şi telecom
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: OUG privind plafonarea tarifelor RCA a fost publicată în Monitorul
Oficial
Zf.ro: Florentina Almăjanu, directorul general al UNSAR: Limitarea
tarifelor RCA pentru transportatori va fi plătită de toţi asiguraţii din piaţă
Economica.net: Românii ar putea intra în faliment mai devreme. Legea
insolvenţei persoanelor fizice va fi votată azi de deputaţi
Agerpres.ro: COTAR: Graba de a adopta Legea RCA nu este o măsură
potrivită în actualul context de instabilitate
Capital.ro: Dedeman susţine că acum 11 ani a încălcat Legea concurenţei
din neînţelegere, nu în urma unor înţelegeri cu competitorii
Capital.ro: Oamenii de afaceri cer Guvernului să elaboreze şi să lanseze
în dezbatere propunerea de buget pentru 2017
Bursa.ro: ASF FACE EXCES DE ZEL, DUPĂ UN AN DE TERGIVERSĂRI ASF s-a apucat să respecte Ordonanţa RCA, înainte să intre în vigoare

Bursa.ro: Bundesbank anticipează o posibilă încetinire a economiei
germane
Hotnews.ro: Plafonarea pentru 6 luni a preturilor RCA nu apare nicaieri in
Ordonanta de Urgenta publicata in Monitorul Oficial/Transportatorii se
pregatesc din nou de proteste
Ziare.com: Suntem campioni la cresterea salariilor, dar tot castigam cel
mai putin din UE
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BNR vrea să sancţioneze drastic băncile care nu respectă regulile
RMO. BCE are însă obiecţii
Zf.ro: Salariul mediu din bănci a rămas pe loc în ultimul an, deşi băncile
au reintrat pe profit. În criză se întâmpla contrariul
Economica.net: China: Rata de schimb a yuanului va rămâne în principiu
stabilă
Capital.ro: Băncile britanice vor pierde accesul la piaţa UE dacă Marea
Britanie nu va face parte din EEA
Capital.ro: Isărescu: "Ne aflăm într-una din cele mai favorabile poziţii
macroeconomice din parcursul post-comunist"
Bursa.ro: DANIEL DĂIANU:"Chiar dacă vor câştiga contra Legii dării în
plată, băncile tot pierd"
Bursa.ro: NEBUNIE SAU DISPERARE LA NIVEL ÎNALT ÎN EUROPA?
Liderii europeni se opun majorării capitalului bancar
TELECOM

Zf.ro: Orange alocă 0,4 mil. euro pentru un proiect de digitalizare a
educaţiei în 10 şcoli din România
TURISM
Mediafax.ro: ANT, parteneriat cu Google România pentru creşterea
competitivităţii destinaţiilor turistice
CCIR
Bankingnews.ro, preluată de Feedler.ro: Patru bancheri de top analizează
rolul băncilor în dezvoltarea afacerilor, la CCIR Business Center, pe 27
septembrie 2016
MIHAI DARABAN
Oranoua.ro: Întâlnirea dintre Preşedintele CCIR, dl. Mihai Daraban, şi
Președintele – Director General al companiei DP World, dl. Sultan Ahmed
Bin Sulayem
CCIA ALBA
Ziarulunirea.ro: Cea de-a XXV-a ediție a Târgului Apulum Agraria se va
desfășura la sfârșitul acestei săptămâni
CCIA ARAD
Actualitati-arad.net, Vestic.ro, Newsar.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro,
Ziare.com, Stirionline24.ro: Camera de Comerț din Arad învață din
experiența maghiară
Specialarad.ro, Newsar.ro, preluată de Stirionline24.ro: Afacerile arădene
pot fi promovate on-line în mediul de afaceri din China
Aradon.ro, preluată de Comisarul.ro: CCIA se gândește la organizarea
unui Festival Gastronomic la Arad

Vestic.ro: Președintele CJ Arad în vizită la Consulatul General al
României la Gyula
Vestic.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Elvețienii vor să investească, în
județ, în soluții inovative pentru sere
Livearad.ro:

ELVEȚIENII

VOR

SĂ

INVESTEASCĂ

ÎN

SOLUȚII

INOVATIVE PENTRU SERE
CCI CLUJ
Paginadeagricultura.ro: „Mănânci produse românești, mănânci sănătos!“
– campanie inițiată de un euroales
CCI COVASNA
Weradio.ro: Pachete turistice lansate pe site-ul www.viziteazacovasna.ro
Revistabiz.ro: Prima regiune din România care și-a lansat propriile
pachete turistice
Evz.ro: Românii sunt atrași în județul Covasna cu oferte de weekend la
castele și conace, precum și cu experiențe unice cu meșteșugari
autentici
CCI IAȘI
Vinsieu.ro: Conferința Iași Antreprenor 2016
Infois.ro, preluată de 24-ore.ro: Workshop al Bursei de Valori Bucureşti la
Camera de Comerţ
ENERGIE
Zf.ro: După şase luni de căutări, Electrica a găsit un nou director general

Economica.net: Engie va concedia în Franţa 1.150 de angajaţi - presă
Economica.net: OMV Petrom vrea să vândă o cantitate de gaze de
300.000 de MWh pe Bursa Română de Mărfuri
GUVERN
Bursa.ro: DRAGOŞ PÎSLARU: "Aş vrea să ridicăm agenda referitoare la
importanţa asistenţei sociale la nivel naţional"
INVESTIȚII
Zf.ro: Tia Ghinea, director de marketing Altex: „Online-ul creşte, iar acest
lucru modifică multe comportamente, însă magazinele tradiţionale rămîn
foarte importante”
Zf.ro: Radu Timiş, proprietar Cris-Tim: Anul viitor vom intra pe piaţa
vinurilor
Zf.ro: Andrei Boţescu, fondator Pegas: „Avem planificat proiectul nostru
de a ne face o fabrică de cadre proprie”
Zf.ro: Rucsandra Hurezeanu, fondator Ivatherm: „Până la sfârşitul anului
vom fi prezenţi în 15 ţări”
Economica.net: China pregăteşte un rival pentru ArcelorMittal
Capital.ro: Producători: Spargerea CNADNR, decisă de guvernul Cioloş,
întârzie construcţia de drumuri şi frânează fondurile europene
Bursa.ro: Alianţa Renault - Nissan a cumpărat dezvoltatorul de software
Sylpheo
Zf.ro: Ghid de orientare în imobiliare: Toate apartamentele pe care le
puteţi cumpăra, într-un singur loc. INFOGRAFIC cu mii de case care îşi
caută clienţi

Zf.ro: Radu Savopol, fondator, Old Nick, 5 to go: “Lucrăm la proiectul de
deschidere a cinci cafenele în Varşovia”
Zf.ro: Conferinţa ZF - Branduri Româneşti Dochiţa Zenoveiov, brand
Innovator Inoveo: Brandul „made in Romania” nu punctează foarte bine
pe zona de calitate
Zf.ro: Conferinţă ZF - Branduri Româneşti Eduard Uzunov, preşedinte
Regatta Estate: Antreprenorii români se confruntă cu problema lipsei de
predictibilitate
Zf.ro: Conferinţa ZF - Branduri Româneşti Cătălin Potop, director
comercial Elba: “Partea de Vest a rămas fără oameni, nu putem da
drumul la o secţie pentru că nu avem forţă de muncă”
Zf.ro: Conferinţă ZF - Branduri Româneşti Cristina Miclea, director de
marketing Albalact: „Am profitat de un moment favorabil brandurilor
româneşti pe piaţă”
Economica.net: Nivelul cumulat al activelor nete ale celor cinci SIF a fost
de 7,1 miliarde lei, în august
IT
Zf.ro:

Ciprian

Istrate,

VP

of

Consumer

Solutions,

Bitdefender:

„Poziţionarea, produsul şi loializarea clientului sunt importante atunci
când mergi pe pieţe internaţionale”
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Saxo Bank: Integrarea deplină a economiei româneşti în
cea a UE face leul mai puţin vulnerabil
Capital.ro: Legea RCA, modificată pe sub masă înainte de vot!
Transportatorii se simt trădaţi!

Zf.ro: Votul din Camera Deputaţilor pentru legea RCA a fost amânat
pentru săptămâna viitoare
Economica.net: Deficitul din comerţul cu produse alimentare a crescut
de trei ori în S1
Economica.net: Nu se pot emite poliţe RCA. ASF acuză prea multe
interogări ale bazei de date CEDAM
Zf.ro: Comisia de muncă din Senat: Punctul de pensie, majorat de la 1
ianuarie 2017. Ministerul Muncii nu susţine propunerea
Zf.ro: Marea Britanie are ”zero şanse” să rămână în piaţa comună şi să
limiteze libera circulaţie
Capital.ro: Vechime: Legea care permite cumpărarea de vechime,
adoptată de Camera Deputaţilor
Economica.net: Negriţoiu: Ar fi extrem de contraproductiv să se facă un
pas în spate şi să se spargă ASF
Agerpres.ro: ASF va stabili în 30 de zile tarifele maxime ale RCA; în
Ordonanța publicată în Monitor a apărut o eroare, va fi corectată
SISTEM BANCAR
Mediafax.ro: Indicele ROBOR la 3 luni a atins minimul istoric de 0,70% pe
an, creditele s-ar putea ieftini
Agerpres.ro: Liviu Dragnea: un nou viceguvernator al BNR va fi
desemnat după alegeri (Bloomberg)
Hotnews.ro: Avem raspunsul senatorilor la solicitarea Finantelor cu
privire la notificarea Raiffeisen vizand darea in plata. Ancai Dragu sigur

n-o sa-i placa ce va citi Vezi in text si documentele schimbate intre
institutii
Hotnews.ro: Sedinta au amanat marti pentru a doua oara schimbarea
regulilor dupa care functioneaza sistemul de economisire-creditare.
Invitatii au batut iar drumul degeaba
TURISM
Capital.ro: Proiectul privind impozitul specific unor activităţi din turism,
adoptat
Zf.ro: Blue Air lansează zboruri pe Bucureşti-Tel Aviv
Zf.ro: Ryanair inaugurează două noi rute cu promoţii la 19,99 euro. Unde
puteţi călători

