Rapoarte monitorizare
28.03.2016
CCI BISTRIŢA-NĂSĂUD
Bistritanews.ro: Acordul de infratire intre Guvernul Provinciei Hunan din
R.P. Chineza si Bistrita-Nasaud.
CCI BRAŞOV
Bzb.ro: Braşovul anului 2020: fără autostradă, fără aeroport, fără terenuri
pentru extindere economică
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: De unde pot lua IMM-urile bani
nerambursabili
CCI BUCUREŞTI
Businesspress.ro: Dezvoltarea relaţiilor româno-chineze, pe agenda
CCIB
CCINA CONSTANŢA
Cugetliber.ro, preluată de Stiri-live.ro, Ziarelive.ro: Cum poate câştiga
judeţul Constanţa un premiu european
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu. Actualitati.net:
Soluţii şi oportunităţi pentru întreprinzători
CCI IAŞI
Opiniastudenteasca.ro: Pași spre carieră, învățați la BuzzCamp
CCIA SIBIU
Tribuna.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: În sprijinul artiştilor din industria
creativă

CCIA VASLUI
Ziare.com, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: A treia editie a
Conferintei Afaceri.ro
Monitoruldevaslui.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Ultimele-stiri.eu:

Întreprinzãtorii si administratia publicã, parteneri de Afaceri.ro!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: „Halewood şi Recaş realizează jumătate din exporturile de vin în
volum ale României”
Zf.ro: Cerealcom Alexandria urmează să discute situaţia unei finanţări de
33 mil. lei de la Raiffeisen Bank
Economica.net: Asigurările agricole, la pământ în România: Cenușăreasa
abia acoperă 3% din piaţa generală, Fata Asigurări, un faliment tăcut
Bursa.ro: Surse: CME va lansa, în curând, contractul futures pe grâu
european
ENERGIE
Zf.ro: Scoţia renunţă la electricitatea bazată pe cărbune
Zf.ro: Romgaz are doi membri noi în board: Sebastian Tcaciuc şi Marius
Jude
Zf.ro: Fraţii Cristescu trebuie să-şi aprobe încasarea unor dividende de
8,5 milioane lei de la Foraj Sonde Craiova
Economica.net: ROPEPCA: O investiţie de 1 miliard de euro în industria
petrolieră generează 3,2 miliarde de euro în PIB
Economica.net: Donald Trump vrea embargo pe petrolul din Arabia
Saudită până ce regele trimite trupe împotriva Statului Islamic

Economica.net: Robinetul de gaz al Rusiei "tuşeşte". Cum a pierdut
Gazprom 300 de miliarde de dolari
Bursa.ro: Alpiq Romenergie a pierdut litigiile cu Hidroelectrica
FISCALITATE
Zf.ro: Schimbări la Ghişeul.ro. Nu mai trebuie să mergeţi până la ANAF
pentru a vă plăti impozitele online. Datele de acces se pot obţine direct
pe Internet
GUVERN
Zf.ro: Ministerul Finanţelor are un excedent bugetar de 0,8 miliarde de lei
după două luni; încasările din TVA sunt în creştere cu 4%, iar încasările
din impozitul pe profit au un plus de 39%
Economica.net: Ioan Micula: Finanţele nu ne-au achitat încă datoria, e o
"minciună sfruntată" că au făcut plata
Economica.net: Cioloş: Sper ca săptămâna viitoare să punem în
dezbatere publică un prim proiect de lege a salarizării unitare
Economica.net: Cioloș: Cartele pre-pay din România au fost folosite la
pregătirea anumitor atentate din alte state UE
INVESTIŢII
Zf.ro: Bursa a închis în scădere o săptămână ştearsă; investitorii nu au
fost mişcaţi nici de companiile de utilităţi
Zf.ro:

Administratorii

fondurilor

mutuale

ale

Băncii

Transilvania,

Raiffeisen şi Erste se numără printre acţionarii Electromagnetica
Zf.ro: Bicicletele Pegas au ajuns la vânzări de 1 mil. euro, la trei ani şi
jumătate de la relansarea brandului. ”Vrem să vindem 10.000 de biciclete
anul acesta”

Zf.ro: Echivalentul Zara pentru bărbaţi a deschis primul magazin din
România
Zf.ro: Fast-food-urile Dabo Doner merg în toate oraşele de peste 40.000
de locuitori
Zf.ro: Celebrul brand Chanel deschide oficial magazinul din România
săptămâna viitoare
Zf.ro: Romstal a ajuns la circa 130 de magazine, aproape jumătate în
franciză
Zf.ro: Tricourile „Mândra Chic“ cu mesaje din folclor se vând în librăriile
Cărtureşti
Zf.ro: Al doilea proiect pe logistică anunţat în 2016: Lidl extinde cu un
hectar centrul din Chiajna
Zf.ro: La un an după preluarea Starbucks în România. Cel care a fondat
unul dintre cele mai puternice grupuri de restaurante din Europa a venit
la Bucureşti pentru alte ţinte
Zf.ro: H&M deschide joi un magazin în Timişoara
Zf.ro: Alice, una dintre cele mai cunoscute cofetării din Bucureşti, are
vânzări de 19 milioane de lei
Zf.ro: Doi antreprenori din Bucureşti au pariat 25.000 de euro pe o
florărie online
Economica.net:

Premieră

în

retail:

Mega

Image

închide

trei

supermarketuri în Bucureşti, în locul vor apărea magazine româneşti
Annabella
Zf.ro: Unde sunt investiţi banii de pensii ai românilor
Economica.net: Cioloş: I-am convins pe cei de la Ford să îşi continue
investiţia în România

Economica.net: Proprietarii Therme investesc încă şase milioane de euro
pentru extinderea zonei pentru familii
Economica.net: Rata la dezvoltator: între 800 şi 3.000 de euro pe lună.
Cine îşi permite
Economica.net: Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a crescut anul
trecut cu 23%, la 3,65 miliarde de dolari. Topul tranzacţiilor
Bursa.ro: EY: Piaţa de M&A din România a crescut cu peste 23% anul
trecut, la 3,65 miliarde dolari
IT
Zf.ro: Bucharest City App, o aplicaţie capitală de care orice bucureştean
sau turist are nevoie
Zf.ro: Google a recuperat dintr-un amanet o versiune nelansată de
ochelari Google Glass
Zf.ro: Un robot japonez a "scris" un scurt roman cu titlul "Ziua în care un
computer scrie un roman"
Zf.ro: Un fost oficial din administraţia Obama, investitor într-un start-up
care îşi propune să revoluţioneze plăţile online
Zf.ro: Dale Gall, MullenLowe Profero: Cei care au branduri tradiţionale
trebuie să înveţe să acţioneze online, altfel vor pierde business în faţa
jucătorilor noi
Zf.ro: Ingo Hofacker, vicepreşedinte pentru strategie în cadrul Deutsche
Telekom. Plăţile cu mobilul vor exploda, în zece ani şi permisul de
conducere va fi integrat în smartphone
Economica.net: România, pe ultimul loc în UE la prezenţa firmelor pe
internet. Ce pierdem şi cum câştigă alţii

Economica.net: Apple construieşte un nou zid de securitate în jurul
clienţilor săi
Economica.net: Microsoft ar putea susţine financiar oferte ale unor
fonduri de investiţii de preluare a Yahoo
Bursa.ro: Zitec vrea să îşi extindă echipa cu 30% în acest an
SISTEM BANCAR
Zf.ro: CEC Bank a vândut în 2015 peste 4.500 de finanţări Prima casă,
adică 15% din totalul vânzărilor sistemului bancar pe acest segment
Zf.ro: Cum se joacă doi români de-a banca virtuală
Zf.ro: IFC-Banca Mondială: Creditarea va creşte şi datorită nivelului
scăzut al dobânzilor interbancare
Zf.ro: Creditele în lei pentru populaţie au crescut cu 33% în februarie,
comparativ cu februarie 2015
Zf.ro: Târgul imobiliar tIMOn la extreme: 21.500 de euro pentru o
garsonieră în sectorul 4 sau 1,5 mil. euro pentru o vilă în centrul
Bucureştiului. Cei mai mulţi vizitatori vor să cumpere de urgenţă prin
programul Prima Casă, cât încă mai este valabil
Zf.ro: Cea mai influentă bancă de pe Wall Street va disponibiliza mai
mulţi oameni decât era anticipat
Zf.ro: Raiffeisen: Ne aşteptăm ca BNR să menţină politica monetară
neschimbată
Zf.ro: Idea Bank intenţionează să deschidă trei sucursale în 2016 şi va
avea o reţea de 35 de unităţi
Zf.ro: Cine pe cine preia în cea mai importantă tranzacţie bancară a
începutului de 2016. Carpatica va absorbi Patria Bank în urma fuziunii şi
va rămâne listată la bursă

Zf.ro: BCR va aloca profitul din 2015 pentru acoperirea pierderii din 2014
Zf.ro: Băncile occidentale sabotează ieşirea Rusiei pe pieţele de capital
Zf.ro: Legea dării în plată şi-ar putea găsi deznodământul în luna aprilie
Zf.ro: Israelul, prima ţară din lume care impune prin lege salariul maxim
pentru bancheri: 650.000 $/an
Zf.ro: Soldul creditelor de consum în lei, la maximul ultimilor şase ani
Zf.ro: Unit-linked-urile, lovite de scăderea bursei
Zf.ro: BRD a bugetat creşterea creditării cu 8% în 2016 şi un avans
pentru venitul net bancar de 5%
Economica.net: Fără tensiuni majore, ne așteaptă trei ani de apreciere
constantă a leului - prognoză BT
Bursa.ro: DEPUTATUL DANIEL ZAMFIR: "Legea dării în plată se va aplica
şi creditelor vândute recuperatorilor"
Bursa.ro: Banca de dezvoltare BRICS va emite prima emisiune de
obligaţiuni denominată în yuani
Bursa.ro: ŞTEFAN NANU, MFP: "Băncile comerciale româneşti deţin 50%
din titlurile de stat emise pe piaţa internă"
TELECOM
Zf.ro: Rata de penetrare a smartphone-urilor, în România, a fost de 63%
anul trecut
Zf.ro: La ce operatori au fugit clienţii de telefonie mobilă în februarie:
RCS rămâne lider, dar T Fix şi Orange au cea mai mare creştere
Bursa.ro: Lira sterlină, valuta majoră cu cel mai puternic declin la nivel
mondial

TURISM
Zf.ro: Ungaria vrea să taxeze proprietarii care-şi închiriază locuinţele prin
Airbnb
Economica.net: ANAT: Turiştii români vor profita de vacanţele ieftine în
destinaţii cu potenţial "de risc", nu se tem să călătorească
ENERGIE
Mediafax.ro: Arabia Saudită nu renunţă la cursul de schimb fix; Preţul
petrolului îşi continuă creşterea
Zf.ro: China şi India schimbă regulile jocului în industria petrolului
Economica.net: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă va fi oprit în
luna mai pentru 50 de zile
Economica.net: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă va fi oprit în
luna mai pentru 50 de zile
Economica.net: Populaţia şi termocentralele vor consuma doar gaze de
producţie internă în luna aprilie
Hotnews.ro: Marius Jude, secretarul de stat in Ministerul Energiei, a fost
numit administrator la Romgaz
Hotnews.ro: Studiu KPMG: Un miliard de euro investit in productia
onshore de titei si gaze genereaza o contributie de 3,2 miliarde de lei in
PIB
Capital.ro: GDF SUEZ Energy România îşi schimbă denumirea socială în
ENGIE Romania
Capital.ro: Asociația Europeană de Biodiesel sesizează UE prețurile de
dumping practicate de operatori polonezi

FISCALITATE
Hotnews.ro: Ordonanta care amana plata cu doua luni a impozitului pe
cladiri a aparut in Monitorul Oficial

Agerpres.ro: Stratan (ROPEPCA): Modificarea cadrului fiscal din sectorul
petrolier ar trebui să se aplice doar zăcămintelor noi

GUVERN
Economica.net: MFE vrea lansarea a peste 80% din suma alocată pentru
2014-2020, în perioada aprilie - septembrie
Agerpres.ro: Aplicația IT pentru depunerea online a proiectelor europene
poate fi folosită
Agerpres.ro: MFE: POSDRU 2007-2013 ar putea fi deblocat în mai-iunie
Economica.net: Ministerul Economiei va numi manageri privaţi la 23 de
companii din subordine în 2016
Zf.ro: Ministerul Fondurilor Europene a lansat ghidul pentru fondurii
europene vizând infrastructura integrată de apă şi apă uzată
Mediafax.ro: POR alocă 270 de milioane de euro pentru apelul de
proiecte privind patrimoniul natural şi cultural
INVESTIŢII
Zf.ro: Ovidiu Chiorean, bancher de investiţii: Investitorii se uită acum
pentru achiziţii în energie, industrie exportatoare, agrobusiness, IT şi
farma
Zf.ro: Producătorul de tâmplărie Electric Plus a avut afaceri de 20 mil.
euro anul trecut, în creştere cu 33%
Zf.ro: Farmec îşi extinde reţeaua cu cinci magazine în acest an
Zf.ro: Cele mai importante şase proiecte derulate de Symmetrica anul
trecut au totalizat 2,8 mil euro
Economica.net: Cetăţenia română ar putea fi obţinută mai repede de
către cei care investesc un milion de euro - proiect
Agerpres.ro: Peste 30 de state așteaptă să se alăture băncii de
dezvoltare înființate de China

Agerpres.ro: Vlad Vlăsceanu (tIMOn): Majoritatea românilor aleg zona în
detrimentul suprafeței pentru a se încadra, preponderent, în bugete de
Prima Casa
Economica.net: Foxconn va finaliza preluarea Sharp, dar va reduce
oferta anterioară
Capital.ro: World Class România se extinde către 45.000 de membri,
după achiziția operatorului de fitness Club Moving
Zf.ro: Liebrecht&wooD a investit 200 mil. euro în România în 15 ani
Capital.ro: Continental România a investit 130 de milioane de euro în
2015
Hotnews.ro: Cum a ajuns portul marocan Tanger un punct important
pentru transportul de marfuri dintre Africa si Europa
IT
Economica.net: Viteza traficului pe internet din România se va reduce
dacă antenele GSM vor fi scoase din oraşe
Agerpres.ro: Ministrul Comunicațiilor: Fără inovație și antreprenoriat,
România va deveni doar o hală uriașă de producție pentru marile
companii
Agerpres.ro: Dell aproape de un acord privind vânzarea diviziei de
servicii IT pentru 3,5 miliarde de dolari
Bursa.ro: ABC Data Romania a semnat contractul de distribuţie cu
Emerson Network Power
Bursa.ro: ÎN 2015,Cifra de afaceri Softelligence a depăşit două milioane
de euro, cu o creştere de 40% faţă de 2014
Bursa.ro: ELKOTech Romania anunţă cotarea la bursa NASDAQ

LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Hotnews.ro: TTIP: Romania, ramasa momentan pe-afara, cu alimente si
bauturi importante, la negocierile UE-SUA pe marele acord care va
decide economia mondiala

SISTEM BANCAR
Capital.ro: Marile bănci de investiţii au plătit amenzi de 43 miliarde dolari
din cauza informării incorecte a clienţilor, în şapte ani
Bursa.ro: Patru beneficii ale self banking-ului pentru utilizatorii români
Zf.ro: Asociaţia Analiştilor Financiari Bancari: Dobânda de politică
monetară ar putea fi menţinută la 1,75% până la finele acestui an
TELECOM
Economica.net: Se lucrează la reglementarea legislaţiei la vânzarea
cartelelor prepay - MCSI
Agerpres.ro: Marinescu (ANCOM): În România, există contracte semnate
de către operatori virtuali cu operatori mobili
TURISM
Zf.ro: Cocktail Holidays: Cererea pentru circuite a fost în creştere cu 12%
în primul trimestru
Agerpres.ro: ANT va aloca 221.995 lei pentru promovarea României ca
destinație turistică la târgul de turism IMEX Frankfurt

