Rapoarte monitorizare
25.03.2016

CCI BRAȘOV
Brasovultau.ro, preluată de Stiribv.ro: Braşovenii au 4 zile de carte şi muzică

CCINA CONSTANȚA
Amosnews.ro, Infopress.ro: A treia ediţie a conferinţei Afaceri.ro

CCI SUCEAVA
Svnews.ro: Târgul Agro Expo Bucovina se deschide vineri la Iulius Mall Suceava
CCIA VASLUI
Estnews.ro: Conferința Afaceri.ro 2016, important eveniment economic național
organizat de Camera de Comerț Vaslui

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Salariul unui şef de fermă poate ajunge chiar până la 5.000 de lei pe lună
Economica.net: România are "băieţi deştepţi" şi în apicultură, abonaţi la fonduri
europene

ENERGIE
Zf.ro: Anunţul privind distribuţia de dividende a lăsat rece preţul acţiunilor
Transelectrica
Zf.ro: Restructurări masive la CE Oltenia
Zf.ro: Statul român va încasa dividende de 728 mil. lei de la Romgaz
Economica.net: Investiţiile în energia regenerabilă ale ţărilor din sud le devansează pe
cele din nordul dezvoltat

FISCALITATE
Hotnews.ro: Procedura amnistiei fiscale a fost modificata. Termenul limita pentru a
aplica este 31 martie 2016
GUVERN
Zf.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat 300 mil. lei pe nouă ani cu o dobândă de
3,4% pe an. „Este posibil ca discursul BNR favorabil întăririi politicii monetare să
limiteze apetitul de cumpărare”
Economica.net: Ministrul Mediului: Fenomenul tăierilor ilegale de pădure nu este atât
de grav cum pare, dacă ne uităm la cifre
Bursa.ro: Guvernul, dat în judecată pentru exproprierile CE Oltenia
Capital.ro: Ultima frontieră a Master Planului de Transport

INVESTIŢII
Zf.ro: ASF caută administrator temporar pentru Carpatica Asigurări
Zf.ro: Ovidiu Dumitrescu, Tradeville: O bancă de investiţii dedicată ar schimba radical
bursa locală
Zf.ro: Profi a luat 177 milioane de lei de la BERD şi Raiffeisen pentru 100 de magazine
anual în următorii trei ani
Zf.ro: Horia Manda, omul din spatele tranzacţiei Carpatica/Nextebank: Nu excludem
cumpărarea de alte pachete de acţiuni
Zf.ro: 10% din PIB-ul Uniunii Europene începe să se clatine
Zf.ro: Cei mai mari zece antreprenori braşoveni „produc“ 5% din businessul judeţului
Zf.ro: BERD finanţează masiv reţelele de retail. Profi ia un împrumut de 177 milioane
de lei de la Raiffeisen şi BERD ca să-şi continue extinderea
Zf.ro: Wind Speed a investit 1,8 milioane euro într-un depozit frigorific în orasul
Victoria
Zf.ro: Turcii de la Koton pun la punct ultimele detalii ale magazinului din centrul istoric
Zf.ro: Retailerul german Deichmann a vândut pantofi de 330 mil. lei şi controlează 7,5%
din piaţa românească
Economica.net: Aviva Investors a ieşit de pe piaţa imobiliară din România. Valad
Europe a preluat portofoliul de proprietăţi industriale

Bursa.ro: CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 16-23 MARTIE 2016 - Florin
Munteanu, Intercapital Invest: "Prefab Bucureşti a intrat pe o dinamică pozitivă"
Capital.ro: EDB ar putea investi 132 milioane de dolari în noua fabrică Avtovaz din
Kazahstan
Agerpres.ro: România: Programul de privatizare s-ar putea relua anul acesta (Ludwik
Sobolewski)
IT
Zf.ro: Sabin Cernea, Wu Xing: 40% din comenzi sunt acum online
Zf.ro: Furnizorul Luxoft a ajuns la 1.700 de angajaţi şi îşi continuă expansiunea
Economica.net: SRI: Nu este adevărat că Legea securităţii cibernetice urmăreşte
intruziunea în viaţa privată
Capital.ro: Jianu (CERT-RO): Legea securităţii cibernetice nu rezolvă problemele, dar
diminuează riscurile
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Nicolaie Chideşciuc, JP Morgan Londra: „România stă bine în momentul de faţă,
dar riscurile sunt în creştere“
Economica.net: Rusia cere Ucrainei o dobândă de peste 683.000 de dolari pe zi pentru
datoria neplătită de 3 miliarde de dolari
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Vladimir Kalinov, vicepreşedintele pe retail al Raiffeisen: Vindem lunar credite
ipotecare de 45 mil. lei
Zf.ro: Olteanu (BNR) despre Prima Casă şi darea în plată: Nu trebuie reparat ceva ce
nu e stricat
Zf.ro: Pentru companiile americane, miliarde fără număr de la Draghi şi Kuroda
Zf.ro: BCR: Curtea de Casaţie şi Justiţie a stabilit că nu există clauze abuzive în
contractele de credit
Zf.ro: Kiwi Finance: Piaţa de brokeraj pentru credite s-a ridicat la 1,3 mld. lei în 2015
Zf.ro: Creditele imobiliare în lei s-au dublat într-un an la aproape 20 mld. lei
Zf.ro: Bogdan Spuza, Cetelem: Nu este un boom pe zona de creditare, este o revenire la
normal
Economica.net: Plafonul la Legea dării în plată creşte la 250.000 euro, Prima Casă nu e
inclusă - Zamfir

Economica.net: BNR: Dacă legea dării în plată se adoptă în varianta actuală, dispare
Prima Casă
Bursa.ro: BCE: Ţările puternic îndatorate, ameninţate de şocuri
Bursa.ro: Olanda: BCE se apropie de limitele politicii sale monetare
Mediafax.ro: Bogdan Olteanu, viceguvernator BNR: Introducerea monedei unice în
România, poate peste 10 ani
TELECOM
Zf.ro: UPC îşi combină operaţiunile din Cehia şi Slovacia
Zf.ro: Noul CEO al Telekom România pregăteşte primele schimbări în echipa de top
management. Patru oameni recrutaţi de Nikolai Beckers pleacă
Bursa.ro: DECIZIE A JUSTIŢIEI ÎNTR-UN PROCES COLECTIV CU ANPC:
Contractele RCS-RDS conţin clauze abuzive
TURISM
Economica.net: Organizarea defectuoasă a CNADNR poate afecta turismul pe litoral în
perioada estivală
Bursa.ro: STUDIU HOTELGURU: Securitatea, element important în alegerea
destinaţiei de vacanţă

