RAPOARTE MONITORIZARE
30.03.2016
CCIR
Agerpres.ro, preluată de Banknews.ro, Mesageruldecovasna.ro, : Costin Borc:
Strategia Guvernului are ca punct central producția românească și cu femei
antreprenor sau manager
CCIA ARAD
Specialarad.ro, preluată de Ziarelive, Ziar.com: Cursuri organizate la CCIA
Arad: „Expert Accesare Fonduri Europene Structurale şi de Coeziune Europene”
și „Manager Proiect”
CCINA CONSTANŢA
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziare.com,

Ziarelive.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Presaonline.com, Stiriziare.com: Curs autorizat de iniţiere în ocupaţia de arhivar,
la CCINA Constanţa
CCI MUREŞ
Zi-de-zi.ro, preluată de Comisarul.ro: Seminar despre antreprenoriat
CCI NEAMŢ
Goldfmromania.ro,

preluată

de

Realitateamedia.ro,

Ziarulceahlaul.ro,

Stirilazi.ro: Consultarea Camerei de Comerț și Industrie privind problematica
mediului de afaceri în realitatea comunității nemțene
CCIA TIMIŞ
Debanat.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ziaretimisoara.ro, Ziarelive.ro: Triplu
eveniment CCIAT: dezbatere despre protectia consumatorului, legea antifumat si
siguranta publica
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Fondul mutual unic de creditare pentru agricultură va funcţiona din
octombrie

Capital.ro: Irimescu: Agricultura românească primeşte fonduri europene de 20
miliarde de euro în 2014-2020
Capital.ro: Irimescu: subvenţiile pentru crescătorii de animale pot ajunge şi la
500 de euro pe cap de vacă
ENERGIE
Zf.ro: Zmelik, CEZ: Factura la energie este printre cele mai complicate
documente de citit
Zf.ro: Cel mai deştept băiat din energie a tras obloanele. Energy Holding a rămas
"o nucă goală" după ce a renunţat la toţi clienţii. "Nu ştiu de unde aveţi numărul
meu. Nu pot să vă răspund. La revedere"
Zf.ro: Ce alternative de cash are Fondul Proprietatea după ce tranzacţia cu
Electrica a picat
FISCALITATE
Economica.net: Bloomberg: România, Polonia şi Ungaria îşi cresc veniturile
bugetare prin combaterea evaziunii
Economica.net: Biriş, MFP: Când punem sarcina fiscală în funcţie de câştig,
creăm diferenţe: şmecheri şi fraieri, looseri şi winneri
Economica.net: Ministrul de Finanţe: Din iunie, persoanele fizice vor putea plăti
taxele şi impozitele cu cardul bancar
Bursa.ro: DRAGOŞ DOROŞ: "ANAF se pregăteşte să treacă într-o nouă epocă
de administrare fiscală"
Agerpres.ro: Biriș (MFP): Impozitul pe clădiri descurajează investițiile în clădiri
de calitate
Capital.ro: Firmele care îşi schimbă administratorul sau sediul nu vor mai fi
obligate să depună formularul 088
IMM
Zf.ro: IMM-urile despre darea în plată: Legea să se aplice doar persoanelor fizice
care au un credit ipotecar pentru locuinţă
INVESTIŢII
Zf.ro: Un acţionar cere revocarea administratorilor BRK Financial Group

Zf.ro: Un fond de investiţii al Băncii Transilvania a ieşit din business-ul
Napochim pentru 5 mil. lei
Zf.ro: Achiziţiile de asigurări ale multinaţionalelor din Banat nu se văd în
statistici şi trimit regiunea în mod eronat pe ultimele locuri la acest capitol
Zf.ro: Craiovenii de la Casa Noastră au luat 52 de autovehicule Toyota în leasing
operaţional
Zf.ro: Brandul de modă Colin’s a deschis magazinul numărul nouă în Palas Mall
din Iaşi
Zf.ro: Peste 50% din utilizatorii platformei online de expediţii Eurosender trimit
colete din Bucureşti şi Moldova
Zf.ro: Producătorul de pâine Titan a ajuns la nouă magazine Casa Brutarilor pe
locul fostelor spaţii Belforno. „Vom deschide şi unităţi noi“
Zf.ro: Turcii de la Koton accelerează expansiunea şi vor să ajungă la 17 magazine
Zf.ro: Grupul Otter „a inventat“ un nou brand de magazine de încălţăminte
pentru cele mai bune malluri din ţară
Zf.ro: Fossil deschide primul magazin din România în AFI Palace Cotroceni
Economica.net: Teraplast îşi propune pentru 2016 afaceri mai mari cu 20% şi un
profit net în creştere cu 27%
Bursa.ro: PARTENER EY ROMÂNIA: "Încrederea mediului de afaceri în
evoluţia pieţei s-a consolidat în 2016"
IT
Zf.ro: Platforma pentru servicii de design interior Havenly a primit o finanţare
de aproape 6 milioane de dolari
Zf.ro: Bitdefender numeşte doi vicepreşedinţi pe segmentul consumer
Zf.ro: Henderson ţinteşte vânzări online de mobilă de 1 mil. euro în 2016
Zf.ro: RINF şi-a mutat angajaţii în a doua clădire a proiectului Green Court,
controlat de Papalekas
Economica.net: Şeful ANCOM: Nu cred că oferta de internet gratuit este utilă
pentru piaţă. Nu cred în sintagma "zero" lei

Agerpres.ro: Anghelescu (MCSI): 99 de localități recepționate în proiectul RoNet; restul până la 783 de localități, finalizat până la finele anului

LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: Judeţele campioane la creşterea PIB în 2015. Topul pe pib per
capita şi unde a fost recesiune
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Soldul creditării de retail în lei s-a majorat în unele judeţe chiar şi cu 50%
în 12 luni. La valută, scăderi pe linie
Zf.ro: Creditarea din zona euro, cel mai rapid ritm de creştere din 2011 în
februarie
Zf.ro: Un număr de 26 de sucursale şi 13 puncte de lucru ale Nextebank vor trece
la noua denumire- Patria Bank
Zf.ro: Numărul românilor care fac zilnic plăţi cu cardul a crescut
Zf.ro: Florin Kubinski, propus de Ministerul Finanţelor vicepreşedinte la
EximBank
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: "...pentru că e lege!"
Zf.ro: Trezoreria a acoperit în T1 o treime din nevoia de finanţare de anul acesta
Zf.ro: EximBank implementează o platformă online pentru operaţiuni valutare
Zf.ro: Grecii de la Piraeus Bank au raportat pierderi de 43 mil. euro pentru 2015
Zf.ro: Băncile dau 600.000 €/an pentru funcţionarea unui centru de soluţionare a
litigiilor
Zf.ro: Cum CNBC şi un fond de hedging au pus cruce pe mormântul Bear
Stearns în 2008
Economica.net: Recent înfiinţatul CSALB vrea să rezolve amiabil 10% din cele
10.000 de procese bancare aflate pe rolul instanţelor
Bursa.ro: BOGDAN OLTEANU, ÎNTR-O DEZBATERE PE MARGINEA SAL:
"Succes băncilor în înlăturarea molozului reputaţional acumulat în perioada de
boom!"

Bursa.ro: O AFACERE DE 25 DE ANI, CARE SE ÎNCHEIE CU O NOUĂ
UMILINŢĂ - Acţionarii minoritari Ţiriac Bank primesc mai puţin decât au
investit
TELECOM
Zf.ro: Mihai Şotropa, unul dintre „ultimii mohicani“ din cablu: Cu banii - nu
puţini - din prima tranzacţie cu UPC am intrat în Serbia
TURISM
Zf.ro: Hotelierii greci se plâng că doi din cinci riscă falimentul
Zf.ro: Google: O treime din căutările pentru turism se fac de pe mobil în
România
CCIR
Adevarul.ro, preluată de Diacaf.com, 008.ro, Ultimele-stiri.eu, Libnet.ro,
News.ournet.ro, Roportal.ro, Ziar.com, Ziare.www.ro, Findnews.ro, Stiri-live.ro,
Ziare-pe-net.ro, Press-mania.ro, : "Forţa economică a femeilor", volum
coordonat de Andreea Paul, în discuţie la Bucureşti
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro, preluată de Ziare.com, Ziarulprahova.ro, Realitatea. Net,
Stirilazi.ro, Ziareaz.ro, Presaonline.com: Acord de colaborare intre CCI Prahova
si Qingdao (China)
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Comisarul.ro: CCIA Timis organizeaza o noua
misiune economica, la Londra. Cand are loc?

AGRICULTURĂ
Capital.ro: Piața produselor lactate bio va crește semnificativ în următorii 5 ani

ENERGIE

Economica.net: Economie la factura de curent: După RCS & RDS, şi Enel vine
cu preţuri mai mici pentru populaţie
Economica.net: Preţul ţiţeiului Brent a scăzut cu aproape 8%, după maximul
atins înainte de Paştele Catolic - Saxo Bank
GUVERN
Agerpres.ro: Aura Răducu: Pentru proiectele retrospective majore, aplicațiile și
cererile de finanțare pot fi trimise până pe 31 martie
Agerpres.ro: Costescu: Master Planul a fost revizuit; nu mai pot fi scoase sau
introduse proiecte
INVESTIŢII
Capital.ro: COS deschide primul magazin în România, pe Calea Victoriei
Zf.ro: JLL România: Zona Unirii este tot mai căutată pentru spaţii de birouri
Zf.ro: PUPA Milano se deschide la Iaşi şi la Timişoara
Economica.net: Dacia: Trebuie să investim în notorietatea mărcii. Vânzările nu
mai cresc
Zf.ro: Tata, cel mai mare conglomerat indian, vrea să vândă divizia din Marea
Britanie
Economica.net: Rewe deschide un nou Penny Market la Oradea
Capital.ro: Miliardarul brazilian Abilio Diniz a devenit al treilea mare acţionar al
Carrefour
Capital.ro: Foxconn va prelua Sharp cu 3,5 miliarde de dolari
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Economica.net: S&P a înrăutăţit prognozele de creştere pentru zona euro
Economica.net: Salariul minim trebuie să crească cu productivitatea. Nu putem
mări salariile şi să sperăm că restul va urma - van Groningen
Agerpres.ro: Funcționarii publici au primit asigurări că se va modifica
Ordonanța privind salarizarea

Mediafax.ro: Iohannis a trims la reexaminare Legea privind vânzarea pe internet
a medicamentelor
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Bancpost a raportat profit de 35 mil. lei pentru 2015. NPL-uri de 16,6%
Agerpres.ro: Van Groningen: Legea privind darea în plată nu se poate aplica
niciodată retroactiv
Bursa.ro: BILL GROSS: "Eforturile băncilor centrale de a stimula economia
mondială nu au generat o creştere sustenabilă"

TELECOM
Capital.ro: Noul director de marketing Orange România vine din Franţa
Zf.ro: Francezul Yves Martin preia marketingul, Claudiu Dragomir şi Florin
Popa - zona comercială iar Irina Matea “divizia” de customer service

TURISM
Capital.ro: Românii au intrat în top 20 de naționalități care călătoresc în
Germania

