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Romexpo, Hyundai Auto şi Mega Image
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vă

prezintă

principalele subiecte ale zilei de marți, 27 septembrie.
ROMEXPO
Ziare.com: IMWorld 2016: Speakeri de top, solutii personalizate si
networking la cel mai inalt nivel
CCIA ARAD
Glsa.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziare.com, Ziareaz.ro, Ultimelestiri.eu: Camera de Comerț va dezvolta clustere de creativitate și
inițiativă pentru tinerii antreprenori
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziarelive.ro, Feedler.ro: La Gala Mediului de
Afaceri va fi lansat un catalog dedicat antreprenorilor
CCI MARAMUREȘ

Administratie.ro, preluată de Edumanager.ro, Medicalmanager.ro: Global
Manager Business Cocktail la Baia Mare: 105 manageri din mediul de
afaceri au participat la întâlnirea comunității din acest an
CCI SĂLAJ
Graiulsalajului.ro: Firmele salajene cu cele mai bune rezultate vor fi
premiate maine de Camera de Comert
CCIA SIBIU
Transilvanianews.ro, Sibiunews.ro: Oameni de afaceri din Austria
Superioară interesați cum să investească în județul Sibiu
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Marii proprietari contestă legea care pune limite la vânzarea
terenurilor agricole. Şeful LAPAR Laurenţiu Baciu: „Este o soluţie
comunistă.“
Bursa.ro: LEGUME DE BUZĂU, PE RAFTURILE SUPERMARKETURILOR
Retailerii cumpără legume din Glodeanu Sărat şi răsaduri de la Staţiunea
de Cercetare
Ziare.com: Capcana pretului si cum ne otravim cu mancare: "Putem face
rosii si castraveti pe ciment cu burete deasupra" Interviu
ENERGIE
Zf.ro: Romgaz va întrerupe livrările de gaze către ELCEN din 27
septembrie
Zf.ro: Romgaz semnează două contracte de peste 30 milioane lei cu
Complexul Energetic Hunedoara

Economica.net: ELCEN a cerut Romgaz o păsuire până pe 30 septembrie
la plata gazelor
Economica.net: Întâlnire de urgenţă marţi dimineaţă la Ministerul
Energiei pe tema alimentării cu apă caldă a Capitalei
Economica.net: Acţiunile Nuclearelectrica au scăzut cu 23%, anul acesta
Agerpres.ro: Bulgaria vrea să atragă gaze importate din Cipru pentru
planificatul hub de la Marea Neagră
Capital.ro: AIEA: 30 de ţări în curs de dezvoltare vor să lanseze programe
nucleare
Capital.ro: Turbinele Hidroelectrica, la turaţie minimă. Preţul curentului
creşte
Capital.ro: Bulgarii și ungurii au electricitatea mai ieftină decât noi
Capital.ro: Preţul petrolului, în SCĂDERE ABRUPTĂ! Ultimele evoluţii
Economica.net: Criza petrolului: Un acord în Alger ar putea ridica preţul
la 50 dolari barilul - Saxo Bank
Capital.ro: Gabriela Firea: Nu se pune problema opririi apei calde. Ar fi o
faptă penală
FISCALITATE
Economica.net: Anca Dragu: Militez pentru predictibilitate fiscală. Ce
măsuri fiscale propune ministrul
Capital.ro: Anca Dragu: Bugetul pe anul 2017, întocmit de viitorul Guvern
şi aprobat de viitorul Parlament
GUVERN

Zf.ro: Ministrul Finanţelor Publice: România poate ajunge în 2020 la circa
1% deficit structural
INVESTIȚII
Zf.ro: Într-o lume a dobânzilor mici asigurătorii se uită spre investiţii mai
riscante
Zf.ro: Brexit: optimismul se disipă şi se instalează anxietatea în sectorul
financiar. Urmează depresia?
Zf.ro: Magazinul online de produse naturiste Vegis.ro mizează pe afaceri
de aproape 2 mil. euro anul acesta
Zf.ro: Un român de 42 de ani conduce o echipă de 7.000 de oameni în
Japonia
Zf.ro: O cooperativă suedeză cu afaceri de 1,1 mld. euro în 21 de ţări
preia compania care face chiflele McDonald’s în România
Zf.ro: Florin Şomodi, Titirez Bootcamp: Avem foarte puţini antreprenori
pe zona de producţie faţă de cea a serviciilor
Economica.net: Nemţii de la Continental deschid un centru de cercetare
şi inovare la Braşov. Angajează 60 de ingineri
Agerpres.ro: Zero exporturi de tractoare în primele șase luni; AOAR: Mai
avem un "mizilic" de fabrică de tractoare
Capital.ro: Acţiunile OMV Petrom, BT şi Romgaz, scăderi de peste 1% pe
bursă
Capital.ro: Investiţie de peste 5 milioane de euro în industria cărnii la
Bacău
Capital.ro: Retailerii electro-IT se aşteaptă la rezultate record anul acesta

Bursa.ro: Bursa e pe moarte şi aparţinătorii legali se gândesc cum să
redacteze ferparul
Bursa.ro: ASE s-a mânjit de Rompetrol
Zf.ro: Proprietarul Arctic aduce un nou executiv turc la conducerea
businessului din România. Fostul şef pleacă în SUA după doi ani
IT
Zf.ro: Americanii de la Yardi recrutează 100 de operatori de call center şi
analişti web pentru birourile din Cluj-Napoca
Zf.ro: Schimbare la vârful celui mai mare distribuitor de echipamente
IT&C
Hotnews.ro: ASUS a lansat in Romania noua serie Zenbook 3 cu preturi
intre 3.200 si 8.000 lei si vrea sa vanda circa 1.000 de unitati pana la
finele anului
0-100.hotnews.ro: Renault-Nissan si Microsoft s-au aliat pe termen lung
pentru dezvoltarea de servicii pentru masinile conectate la internet
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: ASF propune înfiinţarea unei contrapărţi centrale în România
Zf.ro: Angela Toncescu, fost preşedinte al Carpatica Asig, reţinută de
procurorii DNA pentru trei infracţiuni de cumpărare de influenţă
Zf.ro: VIG se întreabă retoric: „Dacă Asirom nu ar fi avut bunăvoinţa să
«ia» businessul RCA al Astra, cine l-ar fi luat?“
Economica.net: Franţa: cea mai mare creştere a numărului de şomeri din
ultimii trei ani şi jumătate

Economica.net: Protest al poştaşilor în Bucureşti şi în oraşele reşedinţă
de judeţ
Economica.net: Deficitul bugetului general consolidat s-a adâncit la 0,4%
din PIB după primele 8 luni
Agerpres.ro: Mario Draghi cere guvernelor din zona euro să adopte
măsuri de stimulare a economiei și de reducere a șomajului
Capital.ro: Anca Dragu: Sunt necesare politici salariale prudente
Bursa.ro: OFICIALI ASF, AUDIAŢI LA DNA Mircea Ursache, ASF: "Am
reiterat că existau şi alte soluţii, decât falimentul Astra şi Carpatica"
Bursa.ro:

COLAC

DE

SALVARE

PENTRU

NEGRIŢOIU,

Surse:

"Vicepreşedintele ASF pentru asigurări a demisionat"
Startupcafe.ro: Patron sau salariat? Care traieste mai bine in Romania, in
4 tabele
Mediafax.ro: Încrederea analiştilor financiari în economie a crescut pe
fondul aşteptărilor pozitive pentru 2017
Ziare.com: Munca romanilor e taxata la fel ca-n tarile bogate ale UE Statul, cel mai mare angajator in regiunile sarace
Zf.ro:

Opinii

Despre

recomandările

“obligatorii”

ale

comitetelor

macroprudenţiale (şi nu numai): un studiu de caz
Economica.net: OMC şi-a redus estimările privind creşterea comerţului
mondial în 2016, până la 1,7%
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Când Deutsche Bank cade, chiar şi pe burse, se cutremură tot
sistemul bancar european, iar acest lucru îi înspăimântă pe investitori.

„Grav este că teama lor se poate propaga în întregul sistem, aşa cum au
demonstrat-o scăderile în lanţ de ieri de pe bursele de acţiuni"
Zf.ro: BNR este pregătită pentru salvarea băncilor cu probleme
Zf.ro: Lucian Azoiţei, şeful Pazo Group: Pentru clienţii cu un anumit
venit, avansul la credite imobiliare poate fi şi zero
Zf.ro: Soldul creditului ipotecar în lei păstrează cadenţa de creştere: plus
900 de milioane de lei în august
Capital.ro: UniCredit vrea să vândă active şi acţiuni pentru 16 miliarde de
euro
Capital.ro: CRIZA BANCARĂ din Italia ar putea avea consecinţe
DEZASTRUOASE!
Bursa.ro: BNR ŞI-A REORGANIZAT DIRECŢIA DE COMUNICARE Mirela
Roman - înlocuită cu Dan Suciu, în funcţia de director comunicare
Bursa.ro: Modificarea legii privind clauzele abuzive - pe masa deputaţilor
jurişti
Bursa.ro: DUPĂ CE FUSESE PROGRAMAT PENTRU ŞEDINŢA DE ASTĂZI
A COMISIEI JURIDICE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR Proiectul de
conversie a creditelor în valută - retras de pe ordinea de zi
Bursa.ro: Surse: "Bank of America" taie posturi în Asia
Ziare.com: Vrei sa-ti iei o casa? Ce avans mai cer bancile la creditele
imobiliare
Capital.ro: Nivelul de neperformanţă la creditele pentru
microîntreprinderi este de 45-50%; creditarea lor, un risc prea mare
MIHAI DARABAN

Zch.ro, preluată de Mesagerulneamt.ro, Ziarpiatraneamt.ro, Vestea.net,
Revistaok.com, Presaonline.com, Stirionline24.ro,

Stirimoldova24.ro,

Stirilocale24.ro: Campionii afacerilor din Neamț – Topul firmelor, ediția a
XXIII-a
CCIR
Psnews.ro, preluată de I-ziare.ro, Portalziare.ro: CCIR pune față în față
ANAF și marii contribuabili
Capital.ro, preluată de 2am.eu, Pfinance.ro, Roportal.ro, Ziare-pe-net.ro,
Ziarelive.ro, News.portal-start.ro, Discard.ro, Revistapresei.eu, Ziar.com,
Diacaf.com,

Feedler.ro,

Pescurt.ro,

Allbiz.ro:

Eveniment

dedicat

companiilor care fac parte din Marii Contribuabili
Turism.gov.ro: Autoritatea Națională pentru Turism Continuă Caravana
“MANAGEMENTUL DESTINAȚIILOR: ONLINE ȘI OFFLINE”. Următoarele
opriri: Târgu Jiu și Timișoara
Marketingromania.ro: Eveniment dedicat companiilor care fac parte din
Marii Contribuabili
Capital.ro: Aurelian Gogulescu, CCIR: Este extrem de importantă
înființarea unei curse aeriene directe Shanghai – București
CCIA ARAD
Pecicanul.ro, Observatoraradean.ro: Curs de Inspector Resurse Umane
la CCIA Arad
CCI IAȘI
24-ore.ro, preluată de Infois.ro: Cursuri de actualitate la Camera de
Comerţ şi Industrie Iaşi

CCI PRAHOVA
Incomodph.ro: UAP propune reducerea TVA la 9% pentru gigacalorie, ca
produs de baza
CCIA SIBIU
Sibiunews.ro: JOI E ZIUA CEA MARE!!! VA FI sau nu... SIBIUL Regiune
Gastronomică Europeană?!
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: ARC: Reluarea exportului de porci vii în UE - o măsură
bună, dar trebuie asigurat și necesarul pe piața internă
Agerpres.ro: Ladoși (APCPR): Doar 40% din fermele comerciale din
România vor putea exporta porci vii în UE
Capital.ro: Rusia permite importul de fructe şi legume din Egipt
Capital.ro: Egiptul a angajat o firmă elveţiană care va inspecta grâul
importat
ENERGIE
Zf.ro: Întâlnire OPEC pentru oprirea scăderii preţurilor petrolului
Economica.net: Elcen: Vom plăti 6 milioane de lei din datoria de 319
milioane de lei către Romgaz. Bucureştenii vor avea apă caldă
Economica.net: Ministerul Energiei: Alimentarea cu apă caldă a Capitalei
nu va fi întreruptă cel puţin în următoarele şapte zile
Capital.ro: KazMunaiGas oprește programul de investiții în România

Bursa.ro: Enel, inclus în top 100 al noului indice Thomson Reuters
pentru diversitate şi incluziune
Economica.net: Iohannis a discutat cu o delegaţie OMV-Petrom despre
nevoia de predictibilitate fiscală şi legislativă în sectorul energetic
Economica.net: Transgaz a încheiat un Memorandum de Înţelegere cu
operatorul Sistemului Naţional de Gaze Naturale din Grecia
Zf.ro: Iranul nu vrea încă un acord pentru îngheţarea producţiei de petrol
Economica.net: ANRE vrea să introducă un tarif binom pentru
transportul şi distribuţia de electricitate şi gaze
FISCALITATE
Economica.net: Efectele reducerii TVA la pâine după trei ani: revine
evaziunea fiscală
Agerpres.ro: Rompan: Cel care respectă legea trebuie să facă produse la
preţul practicat de cel care fură
GUVERN
Agerpres.ro: Irimescu: La români, a devenit obișnuință să fie frigiderul
plin de alimente care expiră fără a fi consumate
Hotnews.ro: Ministerul Comunicatiilor: O eventuala decizie privind
majorarea salariilor postasilor va fi luata in urma unei sedinte convocate
in 30 septembrie
INVESTIȚII
Zf.ro: Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea farmaciilor Reteta de la
Sibpharmamed SRL (Polisano) de către Sensiblu

Zf.ro: Volatilitatea a revenit pe bursele europene după temerile legate de
Deutsche Bank
Zf.ro: Carrefour va depăşi 15.000 de angajaţi în România în acest an
Zf.ro: Regina Maria investeşte 3 milioane de euro în extinderea Ponderas
Zf.ro: Antreprenor cu opt magazine în Vrancea: „Acum un an a venit Profi
să ne cumpere, însă i-am refuzat. Acum au deschis două magazine în
coasta noastră”
IT
Agerpres.ro: Românii, lideri regionali la numărul de persoane care dețin
mai mult de un smartphone
Hotnews.ro: Moscova va înlocui software-urile SUA, printre care
Microsoft, Oracle şi SAP, cu programe ruseşti
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Harta salariilor medii din România: Cel mai bine plătiţi angajaţi
lucrează în Bucureşti, Ilfov, Timiş şi Cluj, iar cel mai slab plătiţi în Neamţ
şi Harghita. „Nu mai găsim candidaţi dispuşi să lucreze pe salariul minim
pe economie”, spune Felix Toma, şeful firmei de recrutare Gi Group
Capital.ro: Banca Mondială: Balcanii de Vest, creştere de 3,2% în 2017 şi
de 3,6% în 2018
Hotnews.ro: EXCLUSIV/UPDATE Transportatorii fac public modul in care
ar putea fi calculate tarifele maxime RCA aplicate timp de 6 luni/ASF:
Varianta finala a modului de calcul va fi aprobata, dupa consultarile
publice, cel mai tirziu pe 5 octombrie

Economica.net: Angajatorul are posibilitatea să mărească valoarea
tichetului de masă până la 15 lei - Comisia pentru muncă a Camerei
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Acţiunile Deutsche Bank au crescut în şedinţa de marţi
Zf.ro: Mastercard: 7 din 10 români considera smartphone-ul instrumentul
de plată preferat după cardul bancar
Zf.ro:

Bernhard

Spalt

devine

noul

membru

al

board-ului

BCR,

responsabil pentru managementul riscului
Economica.net: Rata creditelor neperformante din sistemul bancar s-a
redus la jumătate, la 11,3%, în iunie 2016 - Dănescu, ARB
Capital.ro: MFP a împrumutat marţi 75 milioane de lei de la bănci
Capital.ro: Angela Merkel speră că problemele temporare de la Deutsche
Bank pot fi rezolvate
TURISM
Zf.ro: Wizz Air a transportat 3 milioane de pasageri spre Londra de pe
aeroporturile din Bucureşti şi Cluj

