Raport monitorizare presa 13 februarie 2017
CCIR
Paginadebanci.ro, preluată de Reportermedia.ro, Reportervirtual.ro:
Zamfir (PNL): În așteptarea decizie CJUE pe înghețare de curs,
ÎNTÂLNIRE cu cei interesați de conversie
CCIA ARAD
Stiriagricole.ro: A treia editie a Targului ARpicultura va avea loc pe 25-26
februarie
Sursazilei.ro: Companiile japoneze selectează furnizori români din
industrie. Lista companiilor și a produselor căutate
CCIA ARGEȘ
Ziare.com: Tîrgul „Agro Piteşti“ isi deschide portile
CCINA CONSTANȚA
Eventsdroid.com: Targul de Turism Vacanta Constanta 2017
Mesagerdeconstanta.ro: Sesiune de informare cu privire la apelul de
proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020 organizată de Camerei de
Comerț, Industrie, Navigație si Agricultură Constanța

CCI DOLJ
Eventsdroid.com: Summitul de Integritate pentru Prosperitate
Gds.ro: Craiova găzduiește a doua ediție a Târgului de Turism al Olteniei
CCI SUCEAVA

Ziare.com: Cel mai mare targ de nunti din judet, organizat de CCI
Monitorulsv.ro: CCI Suceava organizează în martie cursuri de formare
profesională
CCI VÂLCEA
Curieruldevalcea.ro: 91 de ani de la înfiinţarea CCI Vâlcea
AMCHAM
Digi24.ro: Ce așteptări are România de la Administraţia Trump?
Răspunsul ambasadorului George Maior
Rador.ro:

NEUE

ZÜRCHER

ZEITUNG:

Controverse

pe

marginea

combaterii corupţiei
CCI IBERICO-ROMÂNĂ
Obiectivbr.ro: Spaniolii, interesaţi să facă afaceri în Brăila
CCI ROMÂNIA-JAPONIA
Newseqy.ro, Realitatea.net: Judecătorul Toni Greblă, în fața Curții
Supreme. E acuzat că a primit mită struți și capre

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Un fermier din Satu Mare a primit finanţare de 1,3 mil. euro pentru
depozite de cereale
Zf.ro: Ungaria: vremea rece scumpeşte legumele chiar şi de trei ori
Agerpres.ro: Creșterea stocurilor mondiale de cacao ieftinește ciocolata
de Sfântul Valentin

Capital.ro: APIA pregăteşte campania de primire a cererilor de plată
pentru 2017
Capital.ro: Egiptul ia măsuri pentru reducerea dependenţei de importurile
de grâu
ENERGIE
Zf.ro: Chimcomplex îşi măreşte participaţia la un producător de energie
din grup
Zf.ro: Electrica, profit de 239 mil. lei în 2016, mai mic cu 26%
Zf.ro: Romgaz transformă zăcăminte golite din Moldova într-un depozit
de înmagazinare. Capacitatea totală a „pivniţelor“ de gaze ar putea
creşte cu aproape 7%
Zf.ro: Apusul investiţiilor în vânt: În 2016 s-au mai montat 26 de turbine.
În 2012 erau „plantate“ 460 de eoliene
Zf.ro: Cătălin Dumitru a fost numit preşedinte al Consiliului de
Administraţie al Rompetrol Rafinare
Economica.net:

România nu-şi mai poate

asigura

consumul

de

electricitate din producţia internă luni dimineaţa. Cel mai mult importăm
din Ucraina
Economica.net: Priza de curent a Europei: Vântul a ajuns a doua sursă
de electricitate a Uniunii Europene, înaintea cărbunelui
Economica.net: Prognoza lui Isărescu despre preţul carburanţilor: o
uşoară ieftinire în acest an, scumpire în 2018
Capital.ro: Producţia de cărbune a scăzut anul trecut cu 10,1%

Capital.ro:

Complexul

Energetic

Oltenia

reduce

numărul

disponibilizărilor la 1.000 în 2017
GUVERN
Economica.net: Ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, ar putea
avea întâlniri cu şefii CSM şi parchetelor
Capital.ro: MAE: Stoltenberg a apreciat, într-o discuție cu Meleşcanu,
angajamentul României de a aloca apărării 2% din PIB
IMM
Startupcafe.ro: Programe IMM 2017: Bani de la stat pentru mici afaceri
(oficial)
INVESTIȚII
Zf.ro: Soldul portofoliului de obligaţiuni externe emise de stat depăşeşte
20 mld.€, dacă împrumuturile externe din acest an trec de 2,5-3 mld. €
Zf.ro: Industria în 2016 – unul dintre cei mai slabi ani de după criză, în
ciuda creşterii economice record
Zf.ro: Drumul de la consultant în HR la cofetar. Ţinta mea este să am un
laborator propriu de prăjituri în Bucureşti, investiţie estimată la 100.000
euro
Zf.ro: Artima, divizia de supermarketuri a Carrefour, şi-a prelungit cu un
an un credit de 30 mil. lei la BRD
Zf.ro: Planurile pentru România. Tommy Hilfiger: Vrem ca în cinci ani să
ajungem la 20 de magazine

Zf.ro: Who’s who in business. Cine conduce Unilever South Central
Europe, al doilea cel mai mare jucător de pe piaţa bunurilor de larg
consum nealimentare
Zf.ro: Lanţul ANA Pan deschide primele sale cofetării din afara Capitalei:
„Ne uităm la Cluj, Braşov sau Timişoara“
Economica.net: Romcab şi-a cerut insolvenţa
Economica.net: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut cu
7,7%, în 2016
Economica.net: POS Transport, programul cu cei mai mulţi bani pierduţi
de România - 973,1 milioane de euro
Economica.net: Cum a ajuns Metro Group să vândă hypermarketurile
Real. Valoarea tranzacţiei
Agerpres.ro: Legea prevenției și Fondul Suveran de Dezvoltare și
Investiții, teme discutate joi de ministrul Economiei și reprezentanții FIC
Agerpres.ro: Acordul privind promovarea și garantarea investițiilor
încheiat de India cu România și-ar putea înceta valabilitatea
Agerpres.ro: 2016, cel mai slab an din ultimii 18 în privința firmelor cu
capital străin nou înființate
Capital.ro: Pieţele financiare, în expectativă după publicarea datelor
privind creşterea Japoniei. Ultimele evoluţii
IT
Zf.ro: Nestlé: Dispozitivele mobile au schimbat procesul de comunicare
dintre consumatori şi branduri

Zf.ro: Jucătorii din comerţul modern încep anul prudent, cu 17 magazine
noi dintr-un total de 300 planificate
Zf.ro: Antreprenori locali: Fortech se bate cu multinaţionalele pe piaţa de
angajări din Cluj, Iaşi şi Oradea
Zf.ro: Studiu Eurostat: După o creştere de 30% în şase ani, România a
ajuns la o pondere de aproape 75% a gospodăriilor cu acces la internet
Capital.ro: Vodafone oferă trafic de date nelimitat și gratuit pe 14
februarie
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Angajatorii britanici îngrijorați că muncitorii din UE vor
pleca în acest an
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Nici polonezii nu mai vor să aprobe legea conversiei creditelor în
franci elveţieni
Zf.ro: Banca Transilvania, maxim istoric pe bursă. Toţi indicii au fost pe
plus săptămâna trecută
Zf.ro: BNR: Mutările de portofolii spre SUA pot duce la fluctuaţii ale leului
Zf.ro: UE ameninţă băncile americane să nu abandoneze regulile globale
impuse după criza financiară
Zf.ro: UniCredit, profit net de 74 mil.euro din operaţiunile din România în
2016. Ritmul de creştere al depozitelor s-a dublat la 22%, soldul ajungând
la 4,8 mld. euro
Zf.ro: BRD ar putea plăti dividende cu un randament de 6% din profitul
pe 2016

Zf.ro: Muşat & Asociaţii: Deşi dureroasă pentru consumatori, decizia de
neconstituţionalitate a conversiei creditelor în franci elveţieni este
firească şi corectă
Zf.ro: Creditele noi date de bănci sunt la maximul ultimilor 5 ani. Faţă de
boom, sunt însă la două treimi
Economica.net: Inflaţia se va reaprinde: va sări de 1% în toamnă, şi de
3% în vara lui 2018
Capital.ro: Darea în plată devine aproape imposibilă
TURISM
Economica.net: Ryanair renunţă la visul american şi caută să-şi crească
traficul în Europa

