Raport monitorizare presa 12 ianuarie 2017
CCIR
Businessbreakfastbiz.ro, preluată de Stiricentrale.ro: Cea mai puternică
rețea de networking din România, Bucharest Business Breakfast la
momentul bilanțului
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro,

preluată

de

Stirimuntenia.net,

Stirilocale24.ro,

Feedler.ro: Firmele din Argeş pot cere avize de forţă majoră
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro: Curs despre noile prevederi în achiziţii publice și
utilizarea S.E.A.P., la CCI Braşov
Novapress.ro: Modificari de taxe din februarie
Monitorulexpress.ro: Finanţări nerambursabile de pînă la un milion de
euro pentru IMM-uri
Bizbrasov.ro: Finanțări nerambursabile de până la un milion de euro
pentru creșterea productivității muncii
CCI IAȘI
Iasi.inoras.ro: Expozitia si misiunea economica "Fabricat in IASI"

CCIA SIBIU
Ziarullumina.ro: Sibiul, Regiune Gastronomică Europeană, promovat la
Târgul de Turism de la Viena 12 Ianuarie 2017

CCI SUCEAVA
Newsme.ro, preluată de Ziare.com: „Cafeneala cu finanţări”, la CCI
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Feedler.ro, Diacaf.com,
Ultimele-stiri.eu: Firmele timisene se pot promova in Grecia, cu ajutorul
Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis
Debanat.ro: Firmele din Timis pot participa gratuit la doua targuri in
Grecia
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: România și-a majorat importurile de lapte brut cu 28%,până
la finele lunii noiembrie;producția de lapte a crescut cu 6,1%
Economica.net: Subvenţiile pentru animale vor scădea anul acesta.
Valoarea ajutoarelor naţionale tranzitorii scade cu peste 6%
ENERGIE
Zf.ro: Preţul energiei doboară record după record în condiţii de ger. Luni
şi marţi cererea a crescut cu 14%
Zf.ro: CEO la stat: fostul director general al Electrica, venituri lunare de
7.400 euro
Zf.ro: Una din trei maşini „alimentate de la priză“ vândute în 2016 a fost
un BMW
Zf.ro: Romgaz, companie care stă pe cash şi depozite de peste 530 mil.
euro, îşi caută director financiar

Zf.ro: Cel mai mic număr de angajaţi din istoria combinatului:
ArcelorMittal Galaţi a coborât pentru prima dată sub 6.000 de angajaţi
Zf.ro: Iarna pe bursă. Romgaz beneficiază de pe urma iernii aspre. La fel
şi Fondul Proprietatea, prin deţinerea la Salrom
Zf.ro: Hidroelectrica scrie istorie cu un profit de 1,5 mld. lei
Economica.net: Resursele de energie primară şi electrică au scăzut cu
0,3%, în primele 11 luni din 2016. Consumul de electricitate a crescut cu
3,7%
Agerpres.ro: Grup interministerial de lucru pentru soluții legislative în
gestionarea situațiilor energetice de criză
Bursa.ro:

LAURENŢIU

CIUREL,

FOST

DIRECTOR

GENERAL

CE

OLTENIA: "Au fost oprite grupuri ale CE Oltenia, deoarece peste 80% din
cărbune se află în depozitele carierelor"
FISCALITATE
Mediafax.ro: Taxele şi impozitele datorate ANAF nu se pot plăti online.
Platforma nu este funcţională. Ce promitea ministrul Finanţelor la
preluarea mandatului
GUVERN
Economica.net: Premierul Grindeanu s-a întâlnit la Guvern cu Liviu
Dragnea, imediat după întrevederea cu preşedintele Iohannis
Economica.net: Grindeanu: Abordăm cu responsabilitate construcţia
bugetului, în condiţiile încadrării în limita deficitului bugetar de 3% din
PIB

Agerpres.ro: Daniel Botănoiu și Alexandru Potor, secretari de stat în
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agerpres.ro: Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la SNAM;
procedura de selecție a directorului general, suspendată
Hotnews.ro: Ministrul Justitiei: Mecanismul de Cooperare si Verificare ar
trebui ridicat in acest an / Iordache s-a intalnit cu un oficial al Comisiei
Europene
Zf.ro: Ministerul Agriculturii, despre normele de aplicare ale „legii
supermarketurilor”: „În prezent proiectul de Hotărâre a Guvernului se
află pe circuitul de avizare internă”
INVESTIȚII
Zf.ro: Moneda virtuală Bitcoin scade cu 10% după ce autorităţile chineze
anunţă investigaţii
Zf.ro: Preţul aurului urcă la maximul ultimelor şapte săptămâni
Zf.ro: Marile companii petroliere se pregătesc să-şi crească investiţiile
Zf.ro: Grupul chinez Alibaba are în plan să deschidă un centru logistic în
Bulgaria
Zf.ro: Un grup din Brazilia şi fondul de investiţii al statului Qatar preiau
procesatorul de carne de pui Banvit
Zf.ro: Un producător de paste din Satu Mare: Nu prea suntem băgaţi în
seamă de marii retaileri, dar insistăm
Zf.ro: Producătorul de mobilă Aramis a ajuns la 4.500 de angajaţi
Zf.ro: Comerţul modern a ajuns la şase miliardari în euro. Mega Image,
cel mai nou miliardar

Zf.ro: Trei antreprenori din Bucureşti au pus bazele unui concept în
HoReCa care le-a adus afaceri de 3,5 mil. euro
Economica.net: Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 4,4%, în
primele 11 luni din 2016
Economica.net: Fondatorul retailerului de bricolaj Ambient, Ioan Ciolan,
cedează 20% din societate unui furnizor de servicii financiare din Londra
Agerpres.ro: Renault face angajări în Slovenia pentru producția noului
model Clio
Capital.ro: Kaufland România: Deschidem cel puțin 6 magazine anul
acesta
Capital.ro: Piaţă care se bazează puternic pe contractele cu statul se
întoarce acum spre banii românilor
Capital.ro: Lanidor deschide un nou magazin și anunță noi extinderi
pentru următorii ani
Bursa.ro: OVIDIU DEMETRESCU: "În guvernarea Cioloş, am asistat la o
«împărţire a funcţiilor» către prieteni şi apropiaţi"
Bursa.ro: SIF Transilvania a reorganizat directoratul
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME: Acţiunile din sectorul minier urcă în baza
unor date pozitive din China
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME: Sectorul energetic generează fluctuaţii
pe pieţele europene
Zf.ro: Symmetrica a încheiat anul cu afaceri de 20 mil euro, în creştere cu
circa 3%

Zf.ro: Altex dublează suprafaţa îchiriată în depozitul logistic P3
Bucharest
IT
Zf.ro: Industria jocurilor video beneficiază de vacanţa de iarnă şi vremea
rea: plus 6% pentru acţiunile Blizzard în 2017
Zf.ro: O jumătate dintre angajaţii Google din Polonia lucrează la
dezvoltarea platformei de cloud a gigantului american
Capital.ro: Apple, Google şi Facebook în top, Samsung, Netflix şi
Amazon la coadă
Zf.ro: Prima platformă online, pe mobil, de licitaţii de transport
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Dacă Trump nu declanşează un război comercial, 2017 va fi un an
al revenirii economice în zona euro şi mai ales în SUA: "Dar Germania
trebuie să facă mai mult pentru Europa."
Zf.ro: Vin vremuri mai bune pentru economiile emergente
Zf.ro:

Preşedintele

APRIL

acuză

retailerii

de

încălcarea

„legii

supermarketurilor”, care interzice încasarea de taxe de la furnizor.
Bădescu, AMRCR: „Dacă are exemple concrete, să spună”
Economica.net: Legea care elimină CASS şi impozitul de 16% pentru
pensiile de sub 2.000 de lei a fost promulgată de Iohannis
Economica.net: Impactul bugetar negativ al măsurilor noului Guvern: 9
miliarde de lei, în 2017 - Consiliul Fiscal
Capital.ro: Trump: 'Voi fi cel mai mare creator de locuri de muncă pe care
Dumnezeu l-a creat vreodată'

Capital.ro: Britanicii vor să pună o taxă anuală de 1.000 de lire pentru
muncitorii români
Bursa.ro: Marile bănci europene ameninţă stabilitatea financiară a
Statelor Unite
Bursa.ro: MIHAI IONESCU, ANEIR: "Exportatorii sunt dezamăgiţi de anul
2016"
Bursa.ro: KLAUS IOHANNIS ESTE DE ACORD CU LIVIU DRAGNEA: "Cei
care au guvernat să explice de ce nu s-au făcut încasările preconizate"
Hotnews.ro: Economia Germaniei a crescut cu 1,8% anul trecut, cel mai
mare avans din ultimii cinci ani
Ziare.com: Condamnatul Dragnea indeplineste visul lui Iliescu: Pomenile
se vor plati sacrificand cota unica
Agerpres.ro: Germania nu vrea să plătească mai mult la bugetul UE în
urma Brexitului
Capital.ro: Previziuni PwC: SUA va impulsiona creşterea economică a
marilor puteri
Capital.ro: Deficit uriaș de talente. Se plâng angajatorii!
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Azerbaidjanul transferă bani din fondul suveran către banca
centrală pentru a-şi susţine moneda
Zf.ro: Piaţa leasingului financiar ar putea depăşi în acest an pragul de 2,3
miliarde de euro
Zf.ro: Toate băncile din top zece au redus avansul minim la creditele
ipotecare, iar cinci au revenit la nivelul de 15%

Zf.ro: BNR a amendat anul trecut 13 bănci
Agerpres.ro: Polonia: Banca Centrală menține dobânda de bază la 1,5%
Agerpres.ro: Fondul Aabar Investments va lua parte la majorarea de
capital de la UniCredit (surse)
TELECOM
Zf.ro: Proprietarul Liberty Media (UPC) sugerează că primii trei operatori
de cablu din SUA ar putea cumpăra împreună T Mobile SUA
Zf.ro: Migraţia între reţelele mobile a încetinit în decembrie. Pentru prima
oară din 2014 încoace, scădere a numărului de portări către RCS&RDS
Zf.ro: Schimbare în acţionariatul Prime Telecom, unul dintre ultimii
jucători locali independenţi din piaţa comunicaţiilor
Hotnews.ro:

O

propunere

de

strategie

de

guvernare

pentru

telecomunicatii: 4. Administrarea activelor de telecomunicatii ale statului
TURISM
Agerpres.ro: Maramureș: Meșteri populari, Ansamblul Transilvania și
operatorul Mocăniței, la Târgul Internațional de Turism de la Viena

