RAPORT MONITORIZARE
26.02.2016
CCIR
Bursa.ro: ANCA PAVEL-NEDEA, ANT: "România este o ţară sigură şi poate oferi
activităţi 365 de zile pe an"
Ziare.com, preluată de Mondonews.ro, Ziaruldeiasi.ro: Presedintele CCIR a
deschis la Romexpo Targul de Turism al Romaniei
Economistul.ro: Invitație la Târgul de Turism al României
Publipro.ro:

Primarul Horăscu și președintele AAPRO, Marian Florea,

participanți activi la găsirea de soluții pentru realizarea legislației pentru
achiziții publice
Capital.ro, Evz.ro: CCIR: Turismul are nevoie de un buget mai mare
CCIA ARAD
Adevarul.ro: Camera de Comerţ din Arad a sărbătorit 25 de ani de existenţă,
într-un cadru select
Newsar.ro: Lovitură sub centură pentru Gheorghe Falcă, la sărbătoarea
Camerei de Comerţ
Glsa.ro: Camera de Comerţ deschide a doua ediţie a A(R)piculturii
Arq.ro: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Arad - 25
Mandri.ro: Camera de Comerţ din Arad a sărbătorit 25 de ani de existenţă
Actualitati-arad.ro: A fost lansată Monografia Camerei de Comerț, Industrie și
Agricultură Arad
CCI ARGEŞ

Ziarulprofit.ro: Cristian Soare s-a întâlnit cu marii angajatori din Argeş
CCI BIHOR
Adevarul.ro, Crisana.ro: Austriecii vor să investească în Bihor. 26 de companii
şi-au prezentat serviciile
CCI MARAMUREŞ
Ziarmm.ro: Anton Rohian: “Institutiile de stat nu se ocupa suficient de igiena
publica”
CCI SĂLAJ
Magazinsalajean.ro, preluată de Ziare.com: Florian Ignat este noul preşedinte al
Camerei de Comerţ şi Industrie Sălaj
CCIA TIMIŞ
Banatulazi.ro: Problemele agriculturii în atenția Camerei de Comerţ, Industrie și
Agricultură Timiș
CCI ROMÂNIA – ITALIA
Bzb.ro, Bizbrasov.ro: Italienii caută oportunităţi de investiţii la Braşov
Uzp.org.ro: Forum economic ”Redăm încrederea investitorilor români și italieni
în economia românească”, 26-27 februarie 2016, Braşov
CCI ROMÂNIA – GERMANIA
Timpul.md: Trei mari producători de electrocasnice au anunţat investiţii de 160
milioane de euro în România
CCI GALAŢI
Monitoruldegalati.ro: Oferta educaţională, coroborată cu piaţa muncii
MIHAIL VLASOV
Nasul.tv, preluată de Ziuanews.ro: Traian Basescu il someaza pe Ciolos | Opriti
ticalosia de la Nuclearelectrica! Cind Romania nu va mai produce combustibil

nuclear va deveni dependenta de canadieni sau, de ce nu, de rusi. Dna.
Lulache, la gradinita!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Monsanto vede o scădere cu 5% a suprafeţei însămânţate cu porumb
anul acesta. „Mulţi merg pe păioase şi oleaginoase“
Zf.ro: Agricultura la început de an. „Nu am primit nici subvenţiile, nici
adeverinţă pentru a putea lua credit de la bănci pentru a le sconta. Asta e
durerea noastră!“
ENERGIE
Zf.ro: Strategia energetică a statului: Uraniul românesc, înlocuit cu cel
canadian la Cernavodă
Zf.ro: Au venit vremurile grele pentru producătorii americani de şist şi vor veni
vremuri şi mai grele
Zf.ro: Transelectrica va decide pe 28 martie ce dividende distribuie din profitul
pe 2015
Zf.ro: Şapte companii petroliere, inclusiv Rompetrol, vizate de o amplă
investigaţie în Bulgaria
Zf.ro: Din barca „băieţilor deştepţi“, la stat: un fost angajat al Elsid a ajuns
director de dezvoltare în Hidroelectrica
Zf.ro: Cel mai mare faliment din istoria Spaniei s-ar putea să fi început în SUA,
din cauza unor datorii de 10 mld. dolari
Zf.ro: Circa 3.000 de persoane au protestat la Târgu-Jiu faţă de intenţia mutării
sediului CEO în Capitală
Zf.ro: Traian Băsescu îi cere premierului Cioloş să oprească achiziţia
combustibilului nuclear din alte ţări. Cum justifică Nuclearelectrica: Uraniul
românesc este prea scump

Economica.net: România a trecut la importuri masive de curent, un record al
ultimului an. De la cine cumpărăm
Hotnews.ro: Forumul Atomic Roman nu este de acord cu presedintele ANRE
care spune ca enegia nucleara este foarte periculoasa
Ziare.com: Rompetrol si Lukoil, acuzate de intelegeri de tip cartel intr-o tara
vecina Romaniei
FISCALITATE
Zf.ro: Economistul-şef al BT: Introducerea cotei unice în 2005 nu a fost deloc
eficientă
Bursa.ro: Biriş, MFP: "Avem o fraudă uriaşă pe TVA"
Hotnews.ro: ANAF a publicat noile formulare ale declaratiilor 307 si 311 privind
plata TVA
Zf.ro: Ramona Jurubiţă, KPMG: Fenomentul Big Data asupra impozitelor
indirecte până în 2020 şi după
GUVERN
Zf.ro: Constructorii vor putea lucra mai uşor pe două şantiere simultan
Zf.ro: Finanţele au în vedere redeschiderea în martie a emisiunii prin care au
atras miercuri 500 mil. euro
Bursa.ro: DACIAN CIOLOŞ: "Vom lansa un pachet de măsuri care să vizeze
dezvoltarea clasei de mijloc la sate"
Bursa.ro: MINISTERUL MEDIULUI: "Legea de înfiinţare a Gărzilor Forestiere
este în impas"
Hotnews.ro: Ministerul Economiei cauta manageri privati pentru cinci
companii, printre care Cuprumin si Transelectrica
Agerpres.ro: Irimescu: Programul LEADER a devenit a cincea roată la căruță
din cauza abordării de la APIA

INVESTIȚII
Zf.ro: Producţia de electrocasnice, noul „sector auto“ al României? Trei mari
producători de electrocasnice au anunţat investiţii de 160 mil. € şi 3.500 de
locuri de muncă
Zf.ro: Turdean, Farmec Cluj-Napoca: Vrem în 2016 cinci magazine proprii noi şi
pariem pe creşterea online-ului
Zf.ro: Carrefour pune brandul Market pe al 19-lea magazin din Capitală
Economica.net: Bugetul general consolidat încheie prima lună din 2016 cu un
excedent de 0,63% din PIB
Economica.net: Andrei Rădulescu, Banca Transilvania: România este o
economie interesantă pentru investitori
IT
Zf.ro: Americanii de la Yardi caută 100 de oameni pentru birourile din ClujNapoca
Zf.ro: Wizrom vrea să ajungă la 200 de angajaţi anul acesta
Zf.ro: Slovenii de la Eurosender au investit pe plan local 200.000 € de la
începutul anului pentru extinderea serviciilor de curierat
Zf.ro: Studiu: Circa 35% din comenzile magazinelor online vor fi realizate de pe
mobil în 2016
Economica.net: Raport: România se situează peste media UE în privinţa
accesului la Internet de mare viteză
Economica.net: Apple cere în justiţie anularea deciziei de a ajuta FBI
Economica.net: Google a creat un sistem ultrarapid de accesare a ştirilor
online
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: „Legile economice sunt legi obiective, acţionează în afara voinţei
oamenilor“

Zf.ro: BNR: Consumul creşte susţinut de salarii. Dar majorarea lor deteriorează
productivitatea
Zf.ro: ASF a trimis în Parlament propunerea de lege pe RCA privind
compensarea direct
Bursa.ro: AUTORITĂŢILE, ACUZATE CĂ VOR SĂ "DEMOLEZE" INDUSTRIA
AUTO - Transportatorii, scandalizaţi de proiectul ASF pentru Legea RCA
Hotnews.ro: Cum arata proiectul de modificare a legislatiei RCA: Compensarea
directa intre asiguratorii RCA se va aplica prejudiciilor produse exclusiv
vehiculelor, fiind excluse vatamarile corporale
Agerpres.ro: Andreea Paul: Crearea EXIM ASIG - obiectiv pentru accentuarea
competitivității pe piața RCA
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Isărescu, BNR: Eşecul generaţiei noastre a fost că nu le-am spus celor
tineri cât de greu este să construieşti o piaţă valutară funcţională
Zf.ro: Nextebank oferă 104 milioane de lei acţionarilor minoritari ai Băncii
Carpatica pentru a prelua controlul intregral
Zf.ro: Volumul creditelor restante a ajuns la minimul ultimilor aproape şase ani
Zf.ro: Sistemul bancar a încheiat 2015 cu un capital social de 25 mld. lei
Zf.ro: Bilanţul de până acum al Brexitului: Lira sterlină a luat-o la vale, partidul
de guvernământ este sfâşiat, iar marile companii, inclusiv băncile, sunt pornite
pe ameninţări
Zf.ro: Avestis: Recuperarea creanţelor datorate de persoanele juridice ridică
riscuri sporite de neîncasare

Zf.ro: BCR, cea mai mare bancă din România, a raportat un profit de 919 mil. lei
pentru 2015, revenindu-şi după pierderea imensă din 2014. În T4 câştigul a fost
de 15 mil. de lei
Zf.ro: Erste Group, acţionarul BCR, a raportat profit de 968 milioane de euro
pentru 2015, faţă de pierdere de 1,4 mld. euro în anul precedent
Zf.ro: Sberbank se va retrage din unele ţări "mici" din Europa
Bursa.ro: BANCHERII CENTRALI, OBSEDAŢI DE PROIECTUL LEGII DĂRII ÎN
PLATĂ
Bursa.ro: ADRIAN VASILESCU, CONSULTANT DE STRATEGIE BNR: "Aroganţa
băncilor este o realitate"
Bursa.ro: PENTRU SUSŢINEREA LEGII DĂRII ÎN PLATĂ, Împrumutaţii în CHF
anunţă un marş de protest "inedit", pentru duminică
Hotnews.ro: Mit si adevar privind darea in plata in SUA
Agerpres.ro: Numărul instituțiilor de credit s-a împuținat în 2015; capitalul
social la nivelul sistemului bancar a scăzut cu 7,8%
Zf.ro: Acţiunile Erste, în creştere cu aproape 3% după anunţarea rezultatelor pe
2015
TELECOM
Zf.ro: Veniturile Telekom România au crescut în T4 cu 4%, la 263 mil. euro
Zf.ro: Afacerile ZebraPay au crescut cu peste 50% anul trecut, la aproape 10
mil. euro
Economica.net: Direct One negociază achiziţia Netcity Telecom de la UTI,
tranzacţie estimată în jurul a 30-35 mil. euro
TURISM
Mediafax.ro: Călătoriile româncelor în 2015: Excursii cu iz germanic, oriental şi
latin

