Raport monitorizare presa 24 februarie 2017
CCIR
Beck.ro: 4 aprilie, București: Probleme și soluții juridice în SPORT
CCIA ARAD
Adevarul.ro: Cel mai mare târg de construcţii şi instalaţii va avea loc la
mijlocul lunii martie
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro, preluată de Ziare.com: Fondurile europene, subiect de
interes
Curier.ro, preluată de Ziare.com: Prezentare despre fonduri europene la
CCIA Argeş: „Condiţii greoaie pentru accesare de fonduri“
CCI BRAȘOV
Lapasprinbrasov.ro: Formare profesională – Cursul: ‘Agent (Broker)
Imobiliar’
CCI CARAȘ-SEVERIN
Argument-cs.ro: Vizită consulară italiană la Reșița
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Seminar dedicat personalului financiar-contabil din firmele
constănţene
Cugetliber.ro: Ministrul turismului se întâlneşte cu hotelierii de pe litoral
CCI DOLJ

Igj.ro: Începe Târgul de Turism al Olteniei
CCIA TIMIȘ
Tentv.ro: S-A DESCHIS SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE
Banatulazi.ro: Oamenii de afaceri belgieni, interesați de oportunitățile pe
care le oferă județul Timiș
CCIFER
Revistabiz.ro: Susținere pentru o Românie puternică
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Zf.ro: Degeaba creşte numărul de absolvenţi de profesională dacă învaţă
meserii învechite
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Preţul mărfurilor agricole este în creştere în acest început de an
ENERGIE
Zf.ro: Cotaţia petrolului Brent se apreciază cu 2% pe fondul datelor din
America
Zf.ro: Distribuţie Oltenia: În scurt timp, electricianul va veni la client doar
cu o tabletă. Trebuie să creştem eficienţa
Zf.ro: Clujenii de la Electroglobal au bugetat afaceri în creştere cu 10%.
"Piaţa pe care activăm este dependentă de investiţiile în tehnologie"
Economica.net:
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Transelectrica, pentru factura curentă de transport al energiei electrice.
Compania neagă

Capital.ro: Sute de locuri de muncă în minerit, salvate de iarna grea
FISCALITATE
Economica.net: ANAF susţine că a descoperit măriri nejustificate de
salarii la CNAIR. Compania de drumuri contestă decizia
Agerpres.ro: Noul șef al Trezoreriei SUA vrea o reformă fiscală
semnificativă până în luna august
GUVERN
Zf.ro: Unul dintre proiectele-cheie ale programului de guvernare are parte
de o primire nedumerită, încă dinaintea semnării actului său de naştere.
Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) debutează cu multe
întrebări şi puţine răspunsuri
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Nu aș accepta vreodată, ca ministru, să tai
vreun salariu sau vreo pensie
Capital.ro: Ministrul Muncii: 3.600 euro pentru medici
Bursa.ro: MINISTRUL ECONOMIEI: "Ne aşteaptă zile grele cu închiderea
de mine şi haldele de steril, există presiuni să le închidem"
Mediafax.ro: Ministrul Muncii: Salariul minim pe economie va creşte la
1.750 de lei. Primarul General, salariu de ministru
IMM
Bursa.ro: ALEXANDRU PETRESCU: "IMM-urile au probleme stringente
cu accesul la finanţare, dar şi cu exporturile"
INVESTIȚII

Zf.ro: Indicele BET încheie a şaptea zi consecutivă pe plus, iar Banca
Transilvania termină prima şedinţă peste 10 miliarde lei capitalizare
Zf.ro: Cum merge businessul după corporatişti. Proprietarul bistro-urilor
Boutique du Pain aşază un restaurant cu 400 de locuri la parterul
proiectului The Bridge
Zf.ro: Grupul de firme din agrobusiness Rodbun vrea să ajungă la 100
mil. euro pană în 2020, mizand pe creşteri anuale de 10%
Zf.ro: Au mutat producţia în clădirea fostei fabrici Filatura de Bumbac
Slobozia. Mirela Drăgoi, Pet Star: Am vândut 800 mil. de preforme PET,
iar în acest an capacitatea de producţie depăşeşte un miliard de
preforme
Zf.ro: Doi timişoreni au investit 200.000 de euro în prima partie de schi
din interiorul unui mall
Zf.ro: O familie de antreprenori de langă Cluj a bătut palma cu Mega
Image pentru comercializarea produselor din carne de porc maturate în
Salina Turda
Zf.ro: Robert Zănescu, zephyrgroup.ro.: O soluţie de business pentru
antreprenori costă între 30.000 şi 50.000 de euro
Economica.net: O nouă amânare la metrou. Staţiile noi de pe Magistrala
4 ar putea fi inaugurate abia în trimestrul viitor, nu luna viitoare - surse
Agerpres.ro: Indicele principal al bursei, cel mai mare nivel din ultimii 9
ani; BET-TR, un nou maxim istoric
Agerpres.ro: CNAIR contestă raportul Ministerului Finanțelor privind
prejudiciul de 525,9 milioane de euro din contractul cu Bechtel

Agerpres.ro: Austria ar putea extinde în SUA și Marea Britanie procesul
intentat Airbus
Capital.ro: TVA-ul ZERO la cumpărarea de locuinţe nu va scădea preţul
Capital.ro: Ioana-Adina Oancea, Careless Beauty: De doi-trei ani, lumea
s-a reîntors către produsul cosmetic românesc
Capital.ro: Economiile țărilor BRIC le devansează pe cele din țările G7 cu
peste o treime în atragerea fluxurilor de investiții străine directe
Capital.ro: Teodorovici, la Capital TV: Absorbţia e zero! Culmea, nici
avansurile de la CE nu sunt folosite de stat!
Bursa.ro: ŞI-A MAJORAT PROFITABILITATEA: "Peugeot", pregătit pentru
achiziţii
Bursa.ro: DUPĂ CE AFACERILE I-AU SCĂZUT CU O TREIME ÎN ULTIMII
ANI: Producătorul de carne Lefrumarin a intrat în insolvenţă
Bursa.ro: Lidl România lasă şi anul acesta în paragină terenul pe care a
fost fabrica de ciocolată Kraft
Hotnews.ro: Asociatia Pro Infrastructura: Rezultate dezastruase ale
Companiei de Autostrazi - Licitatii anulate sau intarziate. Contractarea
studiilor pentru autostrazile importante, amanate si ele
Mediafax.ro: O companie românească, inclusă în clasamentul Inc. 5000
Europe al revistei americane Inc.
Mediafax.ro: Primăria Bistriţa vrea să construiască un Aquapark de 8
milioane de euro, cu bani de la Guvern
Ziare.com: Forbes: Riscuri pentru investititorii straini, dupa protestele
din Romania, din cauza coruptiei

Zf.ro: Peste 90% dintre români aleg mediul online pentru a căuta o
locuinţă
Zf.ro: Primăria Capitalei vrea înfiinţarea a 19 firme pentru producerea şi
furnizarea energiei electrice şi termice, construirea de baze sportive şi
terenuri de sport şi promovarea Municipiului Bucureşti ca destinaţie
Zf.ro: Altur Slatina vrea să-şi vândă acţiunile de la SIF-uri ca să îşi
plătească datoriile
Capital.ro: Motivul din cauza căruia mai mulți antreprenori nu au primit
bani europeni. Teodorovici: „E o stupizenie!”
IT
Zf.ro: În viitor poate că nu va mai fi nevoie ca utilizatorii să publice un
anunţ de vanzare. Telefonul va şti singur care sunt lucrurile din casă care
pot fi valorificate
Zf.ro: HP Inc raportează o creştere de 3,6% a profitului trimestrial
Zf.ro: Martin Scheepbouwer, CEO al OLX Group: Vom ataca noi segmente
de pe piaţa de anunţuri din România
Hotnews.ro: Doi din trei directori de IT spun ca jobul lor are un rol vital in
companiile unde lucreaza
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro:
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Zf.ro: Surse: Comisia Europeană pregăteşte infringementul pentru
plafonarea tarifelor la RCA

Economica.net: Companiile de asigurări: Românii îşi pot permite un
pachet minim de protecţie de 200 de lei/lună
Economica.net: China devansează SUA şi Franţa, devenind cel mai
important partener comercial al Germaniei
Economica.net: Liderii din Europa Centrală vor cere UE măsuri împotriva
companiilor care au standarde duble pentru produsele alimentare
Economica.net: Aşteptările analiştilor CFA privind situaţia economică a
României s-au înrăutăţit puternic în ianuarie
Agerpres.ro: OMC a respins și recursul formulat de Rusia cu privire la
interzicerea importurilor de carne de porc din UE
Capital.ro: SUA: Cererile iniţiale de ajutor de şomaj au crescut peste
aşteptări
Bursa.ro: SCANDALUL PRODUSELOR CARE ÎI DISCRIMINEAZĂ PE ESTEUROPENI: Multinaţionalele îi condamnă pe est-europeni să consume
produse mai proaste
Bursa.ro: COMERŢUL GLOBAL A ÎNCETINIT ÎN ULTIMII ANI CHIAR ŞI
FĂRĂ PROTECŢIONISM: Evoluţia comerţului mondial indică iminenţa
unei noi recesiuni globale?
0-100.hotnews.ro: OPINIE: Eliminarea Timbrului de Mediu si dezastrul de
dupa. Variantele post haiducie ne vor nemultumiti, insa, si mai mult
Hotnews.ro: INTERVIU Aceleasi branduri de alimente, calitate mai
scazuta in Europa Centrala si de Est? Ministru adjunct din Cehia:
Cautam aliati in Romania pentru a combate aceasta practica

Zf.ro: Corina Gonteanu, Manpower: Un absolvent de şcoală profesională
poate câştiga triplu faţă de un absolvent de facultate care lucrează întrun call-center
SISTEM BANCAR
Zf.ro: În nouă ani, mai mult de o cincime dintre salariaţi şi peste un sfert
din sucursale au dispărut. Băncile au continuat restructurarea în 2016:
149 de sucursale au fost închise şi 532 de salariaţi au plecat
Zf.ro: Bailout-urile băncilor europene ca afacere: 1.500 mld. euro
cheltuite, 213 mld. pierdute
Zf.ro: Două instanţe din ţară au dat câştig de cauză consumatorilor pe
legea dării în plată
Zf.ro: Arabii au selectat băncile pentru cea mai mare tranzacţie din
istorie, listarea gigantului Saudi Aramco, care ar putea valora peste 100
de miliarde de dolari
Zf.ro: Creditarea privată a început anul cu o creştere timidă, de sub 1%.
Doar împrumuturile în lei pentru populaţie menţin creditarea pe linia de
plutire
Zf.ro: Leul se apreciază uşor în dimineaţa şedinţei de vineri în raport cu
euro şi dolarul
Economica.net: UniCredit: Emisiunea de acţiuni de 13 miliarde de euro a
fost subscrisă aproape integral
Economica.net: Ministerul Finanţelor a acceptat să plătească dobânzi de
peste 4% pe an la o licitaţie de titluri de stat pe 10 ani
Bursa.ro:
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GUVERNARE AL PSD: Băncile împrumută statul din ce în ce mai scump

Bursa.ro: PRIMA SENTINŢĂ CE INVOCĂ IMPREVIZIUNEA - DATĂ DE
JUDECĂTORIA SECTORULUI II: Instanţa a împărţit pe jumătate povara
cursului CHF, între bancă şi client
Zf.ro: Andrei Rădulescu, BT: Intensificarea percepţiei de risc a influenţat
scăderea creditării în ianuarie
Economica.net: Bundesbank: Băncile cu sediul în Marea Britanie vor
trebui să-şi mute unele operaţiuni în UE
TURISM
Zf.ro: COMENTARIU: "Caţi turişti trebuie să mai piardă banii pe vacanţe
ca autorităţile să facă ordine în acest sector?"
Economica.net: Curse low-cost Bucureşti-New York cu 300 de euro dusîntors
Mediafax.ro: INTERVIU Mircea-Titus Dobre, ministrul Turismului: Sunt
staţiuni considerate de interes naţional care nu au canalizare
Mediafax.ro: Investiţie de peste 8,4 milioane de euro în staţiunea balneoclimaterică Ocna Mureş
Capital.ro: Sarea de la Turda, mai tare ca Dracula. Salina de la Turda,
număr record de vizitatori în 2016

