RAPOARTE MONITORIZARE PRESA
30.09.2016
MIHAI DARABAN
Bursa.ro,
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de

Pfinance.ro,

Stiri.astazi.ro,

Ziareonline.ro,

Feedler.ro, Allbiz.ro: MIHAI DARABAN, CCIR: "Oamenii de afaceri trebuie
să interacţioneze direct cu factorii decidenţi din ANAF şi Parlament"
Agora.ro, preluată de Revista-presei.com, Ziareonline.com, Ziarelive.ro,
Ziare-pe-net.ro, Pescurt.ro, Saptamana.com: Mihai Daraban: „Camera
Camerelor de Comerț” susține dialogul între ANAF și marii contribuabili
CCIR
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro, I-stiri.ro,
Portalziare.ro, Stiriaz.ro: Cum pot profita afaceriștii de colaborarea CCIRANAF
Digi24.ro: Românii ţin la hârtiile lor
Gorjeanul.ro, preluată de Stirimuntenia24.ro, Stirionline24.ro: Caravana
“Managementul destinațiilor online și offline”, la Târgu-Jiu
Infotravel.ro: OMD la Timisoara
CCIA ARAD
Arq.ro: Curs de Inspector Resurse Umane la CCIA Arad
CCIA ARGEȘ
Jurnaluldearges.ro: ION IORDACHE, VICELIDER DACIA: „OFICIALII
RENAULT NE-AU DECLARAT CĂ-ŞI VOR RECONSIDERA INTERESUL
FAŢĂ DE DACIA”

Ziaruldinmuscel.ro: Un investitor străin vrea să facă o fabrică la
Câmpulung!
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro: CCI, interesată de clădirile Olimpia şi Agrement
Infobrasov.net: Pe ce se duc banii publici – Consiliul Judetean Brasov
plateste 10.230 euro/luna pentru sediul Bibliotecii Judetene
CCIA BRĂILA
Mihaeladanpress.ro:
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DE

AGRICULTURA DE LA BRAILA
Obiectivbr.ro: Camera de Comerţ Brăila continuă tradiţia TÂRGUL
NAŢIONAL “AGRICULTURA”, EDIŢIE JUBILIARĂ
CCI BUCUREȘTI
Vtv.ro: CHINEZII INVESTESC IN BAILE GOVORAVTV 29/09/2016 CHINEZII
INVESTESC IN BAILE GOVORA
CCIA BUZĂU
Buzaumedia.ro: „UE, un actor mai puternic pe plan mondial”, dezbatere
organizată de Camera de Comerţ Buzău şi Centrul Europe Direct
CCI IAȘI
Comunicatedeafaceri.ro: Conferinţa Antreprenor 2016 - Iași, 25 octombrie
CCI NEAMȚ
Romanulfinanciar.ro: Probleme cu care se confruntă firmele din Neamț:
agresivitatea și neprofesionalismul organelor de control!

Romanulfinanciar.ro: Atenție! Dacă se va ține cont de aceste probleme,
situația economică a nemțenilor se va îmbunătăți!
CCIA SIBIU
Oradesibiu.ro: Regiunea Sibiu va purta titlul de Regiune Gastronomică
Europeană în anul 2019
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: CCI Suceava caută soluții pentru dezvoltarea relațiilor
economice cu Ucraina
Obiectivdesuceava.ro, preluată de Comisarul.ro: Clusterul Suceava –
Botoșani, aprobat și în Consiliul Local al municipiului Suceava
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Proiectele europene au devenit o sperietoare
AMCHAM
Rador.ro: România, cu un pas mai aproape de încadrarea în categoria
pieţelor de capital emergente
Hotnews.ro, preluată de Instiri.com, News.ournet.ro, Remembertoday.ro,
Instrainatate.ro,

1001-stiri.pro,

Stiriaz.ro,

I-ziare.ro,

Portalziare.ro:

Romania, promovata in lista tarilor monitorizate in vederea primirii
statutului de piata bursiera emergenta
CCI ROMÂNIA-CHINA
Expressdebanat.ro, preluată de Comisarul.ro: Filipescu a făcut praf
centrul Reșiței cu „chinezării de unică folosință”! Acum „rezolvă” tot
județul!

CCI ROMÂNIA-TURCIA
Mdrap.ro: NOI PERSPECTIVE DE COLABORARE ROMANO-TURCA
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Irimescu: Despăgubirile pentru secetă și îngheț, acordate
către sfârșitul anului; peste 1 milion de hectare afectate
Capital.ro: Pe ce suprafață s-a cultivat viță de vie pentru struguri în 2015
ENERGIE
Zf.ro: Cine pierde şi cine câştigă din acordul istoric al OPEC
Zf.ro: Între ciocan şi nicovală, dar ies pe verde: acţiunile Petrom cresc cu
0,8%
Zf.ro: Acordul istoric al OPEC nu impresionează pieţele petrolului
Capital.ro: Arabia Saudită renunţă la strategia "POMPEAZĂ ŞI ARUNCĂ"!
Capital.ro: Compania Energy Holding, acuzată de delapidare și evaziune
fiscală (surse)
Economica.net: Companiile petroliere ruseşti ar putea semna un acord
de stabilizare a producţiei
FISCALITATE
Startupcafe.ro: Ultima zi in care se mai pot solicita rambursari de TVA la
achizitiile intracomunitare si importuri 2015
GUVERN
Economica.net: Interviu cu Raluca Prună: După alegeri îmi fac bagajele
şi mă întorc de unde am venit

Capital.ro: Guvernul vrea să facă primăriile mai eficiente
INVESTIȚII
Zf.ro: Business internaţional: un activ de refugiu pierde 0,6% după
anunţul de îngheţare a producţiei de petrol
Zf.ro: Obligaţiunile cu dobânda de 4,1% ale Băncii Internaţionale de
Investiţii au intrat la tranzacţionare
Zf.ro: Şeful dezvoltatorului imobiliar Impact: Este mult mai ieftin şi uşor
să lucrezi cu băncile decât cu bursa
Zf.ro: Investitorii români, americani şi britanici au cumpărat jumătate din
bondurile de 1 mld. euro
Zf.ro: Top 300 cele mai mari companii din România, firmele care aduc o
treime din business
Zf.ro: Stefanel: România se menţine în top cinci cele mai importante
pieţe din lume
Zf.ro: Afacerile Kaufland merg spre 10 mld. lei după un galop de 17% în
primul semestru
Economica.net:

Reţeta

dezastrului

de

pe

autostrada

demolată:

adevăratul constructor a executat lucrarea pentru 20% din bani
Economica.net: BVB: România a fost inclusă pe lista ţărilor ce prezintă
un potenţial substanţial de a trece la statutul de piaţă emergentă
Economica.net: Târgul Naţional Imobiliar: Aproape 100 de companii cu
peste 25.000 de oferte pentru locuinţe
Capital.ro: Noul şef al Impact: Legea dării în plată a împins piaţa
imobiliară înapoi cu un an

Capital.ro: Corina Creţu: România nu avea cum să atragă fonduri
europene, pentru că instituţiile statului nu sunt pregătite
Capital.ro: MDRAP: 55 de propuneri de proiecte pentru regiunea Dunării,
aprobate la finanţare
Capital.ro: Viitorul industriei feroviare: București-Cluj o oră. Se lucrează
la trenul viitorului
Bursa.ro: OBLIGAŢIUNILE IIB DE 300 MILIOANE DE LEI, LISTATE, LA
BVB Paul Prodan, BT Capital Partners: "Sperăm ca, la anul, să avem
prima emisiune de obligaţiuni în euro"
Bursa.ro:

CONSILIERUL

PREZIDENŢIAL

COSMIN

MARINESCU:

"Companiile private cu capital românesc au crescut promiţător, în ultimul
an"
Bursa.ro: Pioneer Pekao TFI s-a înregistrat fiscal în România şi poate
tranzacţiona direct la BVB
Hotnews.ro: Romania, Austria si Suedia, amenintate cu sanctiuni, de
Comisia Europeana, pentru ca nu si-au desfiintat tratatele bilaterale intraUE
Mediafax.ro: Proprietarii de locuinţe din Londra preferă să le păstreze
decât să vândă ieftin
Zf.ro: O decizie aşteptată de 20 de ani: FTSE a inclus România pe lista de
monitorizare pentru a trece la piaţă emergent
Zf.ro: Leroy Merlin a cumpărat spaţiul în care operează cel mai mare
magazin al reţelei
Economica.net: Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri
rezidenţiale a scăzut cu aproape 4%, în primele 8 luni

Agerpres.ro: Anghel (BVB) despre includerea pe lista pentru piață
emergentă: Am scos un penalty în minutul 95; nu este suficient să
rămânem peWatchlist
IT
Zf.ro: Iorgulescu, ABSL: România va avea peste 100.000 de angajaţi în
outsourcing anul viitor
Zf.ro: Preşedintele grupului Logo din Turcia: Vom forma un gigant
regional în software şi servicii de IT cu Totalsoft
Zf.ro: Google vrea să ajungă din urmă Microsoft şi Amazon pe segmentul
de cloud computing
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Rata şomajului în trimestrul II al anului a fost de 5,9%, în scădere
faţă de primele trei luni
Zf.ro: Două treimi din petiţiile primite de ASF de la clienţii firmelor de
asigurări au vizat City Insurance, Asirom VIG şi Carpatica Asig
Zf.ro: Corina Diaconu, ABC Human Capital: „Salariul net al unui director
general din domeniul farma poate ajunge lejer la 15.000 de euro lunar“
Economica.net: ASF raportează 9.129 de reclamaţii, în S1. Majoritatea
nemulţumirilor a vizat piaţa asigurărilor-reasigurărilor
Economica.net: Proiectul de normă privind metodologia de calcul al
tarifelor RCA maxime, în dezbatere publică pe site-ul ASF
Agerpres.ro: INS: Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a
ajuns la 61,8%, în T2; populația activă număra 9,05 milioane persoane
Capital.ro: SUA: Creşterea economică a fost revizuită în sus

Bursa.ro:
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Bursa.ro: Surse: Bugetul Greciei prevede creştere economică în 2017
Hotnews.ro: Diferenta dintre veniturile angajatilor la Stat si cele din
privat: circa 400 de lei lunar in favoarea bugetarilor (studiu INS)
Capital.ro: Profesorul Cristian Păun, la CAPITAL TV: "Poate fi mai
profitabil să vinzi în China, dar UE te încurajează să vinzi în interior"
Capital.ro: Rareş Măcinică, la CAPITAL TV: Exportul este cheia în
câștigarea independenței unei țări
Capital.ro: Profesorul Cristian Păun, la CAPITAL TV: România exportă
foarte multă forță de muncă. Și nu-ți dorești asta, pentru că această forță
de muncă a fost pregătită pe bani publici
SISTEM BANCAR
Zf.ro: OPINII PRIMITE LA REDACŢIE Nu se justifică în niciun fel
amânarea problemei grave a creditelor în franci elveţieni. Creditele în
franci elveţieni ale românilor se ridică în prezent la 5,8 miliarde de lei
Zf.ro: Criza Deutsche Bank se transformă în circ. Yigit Bulut, consilier al
preşedintelui Tayyip Erdogan: "N-aţi fi fericiţi să facem din cea mai mare
bancă germană o bancă turcească?"
Zf.ro: Străinii au retras într-un an aproape un miliard de euro din
depozitele pe termen mediu şi lung deschise în bănci româneşti
Zf.ro: Florin Şandor, vicepreşedinte Intesa Bank România: Vrem să ieşim
treptat de pe retail şi să ne concentrăm pe corporate şi IMM-uri. Nu
plecăm din România

Zf.ro: Brokeri: Chiar dacă băncile au o poziţie bună, ele pot fi trase în jos
de dobânzile mici
Economica.net: Ewald Nowotny: Europa nu se confruntă cu o nouă criză
bancară
Bursa.ro: ANDREEA PAUL, COORDONATORUL GRUPULUI TEHNIC DE
LUCRU PRIVIND CREDITELE ÎN FRANCI ELVEŢIENI: "ANPC susţine
conversia creditelor în CHF la curs mediu, Finanţele şi BNR se opun"
Bursa.ro: POLEMICI CORDIALE / BANCA NAŢIONALĂ ŞI DICTATUL LEGII
Locul unde ţara îşi ţine aurul şi de unde banii pleacă zilnic în toată ţara...
Ziare.com: Tarile unde banii cash sunt pe cale de disparitie: Vor pieri
vreodata?
Zf.ro: Vinerea neagră pe burse: Acţiunile Deutsche Bank s-au prăbuşit la
un minim record vineri dimineaţă, după ce mai multe fonduri
administrate de bancă şi-au mutat business-ul în altă parte
Zf.ro: Presa olandeză: ING va adopta un plan major de reorganizare şi
concedia câteva mii de persoane
TURISM
Economica.net: Wizz Air anunţă două noi rute din Craiova, spre Paris şi
Veneţia
Mediafax.ro: CFR Călători oferă reduceri de 50% pentru studenţi, în limita
unei distanţe de 300 de kilometri

