Rapoarte monitorizare presa 28 februarie 2017
CCIA ARAD
Arq.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziare.com, Ziare-pe-net.ro: Proiect
de schimb de stagiari la Colegiul Economic Arad
Livearad.ro: CCIA Arad organizează curs Specialist în Managementul
Deșeurilor
CCI BRAȘOV
Bzb.ro, preluată de Ziare.com, Ultimele-stiri.eu: Belarusul, interesat noi
colaborări cu judeţul Braşov
Monitorulexpres.ro, preluată de Ziare.com: Colaborări în industrie şi
sectorul medical, cu Belarusul
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro: Curs de
iniţiere în competenţe antreprenoriale
Ziuaconstanta.ro: „El vesteşte-n toata ţara că soseşte primăvara!“ De 1
Martie, la Constanţa, mărţişoare inedite
Info-sud.est.ro: „Turismul pe litoralul românesc în sezonul 2017”,
simpozion organizat de CCINA
CCIA GALAȚI
Monitoruldegalati.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziarelive.ro, Ziare-penet.ro: Misiune economică în Malaezia
CCIA TIMIȘ

Banatulmeu.ro: Noutățile din agricultură și construcții prezentate de
CCIAT
Tion.ro, preluată de Realitatea.net, Stirilazi.ro: Toate noutatile din
domeniul constructiilor si al finantarilor pentru fermieri, in dezbatere la
CCIAT
Debanat.ro, preluată de Ziarelive.ro: CCIAT pregateste doua noi
seminarii, in domeniul finantarilor rurale si al constructiilor
Info-tim.blogspot.ro: Gala A.T.I.: Impreuna pentru o viata la Timisoara - 10
martie 2017
AGRICULTURĂ
Zf.ro: INTERVIU: Vânzările de tractoare au înregistrat un „salt major” în
2016. „Până acum nu s-a mai atins o asemenea piaţă de import”
ENERGIE
Zf.ro: EUGEN SCHEUŞAN, ELECTROMAGNETICA: "Sectorul energiei
regenerabile a ajuns aproape în faliment"
Bursa.ro: Lukoil: "Cotaţia barilului de ţiţei va rămâne la 50-60 dolari, anul
acesta"
Zf.ro: Vânzările de benzină ale MOL în România s-au majorat anul trecut
10%, iar cele de motorină cu 13%
Economica.net: Ajutor de stat de 200 de milioane de lei pentru închiderea
minelor de cărbune din Valea Jiului, în acest an
FISCALITATE
Capital.ro: Propunerea lui Liviu Dragnea, cota zero de TVA, nu este pe
placul Comisiei Europene

Hotnews.ro: Joaca de fiscalitatea cu TVA zero. Numarul solicitarilor de
rambursare de TVA va creste/ ANAF are resurse limitate de control si vor
aparea intarzieri la rambursare dar si probleme ale fluxurilor de numerar
(consultant)
GUVERN
Economica.net: Ministrul Justiţiei, despre proiectul privind graţierea:
Astăzi merg la Parlament să îl văd, nu pot să mă pronunţ despre acesta
în abstract
Capital.ro: Interviu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc: “Cea mai mare
problemă a companiei TAROM este departamentul comercial”
Bursa.ro: MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE: "În Ungaria avem o
comunitate confruntată cu probleme foarte reale de supravieţuire"
Bursa.ro: DEZBATERI PRIVIND OUG 109/2011, APROBATĂ PRIN LEGEA
111/2016. ARBA: Printr-o remunerare neadecvată este descurajată
performanţa
Hotnews.ro: Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intrebat daca ia in calcul
revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi: Va asigur de faptul ca veti
fi primii informati despre o astfel de posibilitate
Hotnews.ro: Guvernul a modificat Strategia nationala de cercetare astfel
incat domeniul energiei nucleare sa fie mai bine reprezentat
Mediafax.ro: Surpriza pregătită de Guvernul Grindeanu începând cu 1
martie
INVESTIȚII
Zf.ro: Americanii de la Emerson au investit 13,8 mil. dolari în campusul
de la Cluj

Zf.ro: Bruno Ribo a primit acordul acţionarilor pentru încă doi ani de
mandat la conducerea ArcelorMittal Galaţi
Zf.ro: Profitul companiilor din BET în 2016 a fost de 5,8 miliarde de lei,
plus 19%
Zf.ro: „Made in China“ nu mai echivalează cu ieftin, iar firmele din China
privesc peste graniţe
Zf.ro: Supermarketul Bebe Tei se mută mai aproape de metrou, pe
coridorul care leagă mallul Sun Plaza de staţia Piaţa Sudului
Zf.ro: Topul celor mai mari angajatori din producţia de mobilă: primii
zece au împreună 15.000 de angajaţi
Zf.ro: Schimbare de lider. Farmec Cluj a devenit cel mai mare producător
de bunuri de îngrijire după ce P&G a vandut fabrica din Timişoara
Zf.ro: Dedeman: Vânzările online sunt într-o creştere constantă
Zf.ro: INS anticipează o creştere moderată a preţurilor în industrie,
construcţii şi comerţul cu amănuntul
Zf.ro: Autorizaţiile de construire au crescut cu 9,2% în ianuarie
Zf.ro: Investitorii greci de la Alesonor spun că au 12 mil. euro pentru
construcţia de locuinţe de lux în Otopeni
Zf.ro:
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internaţionali de medicamente, care fac afaceri de sute de milioane de
euro în România, retrag mii de medicamente şi vaccinuri de pe piaţă
pentru că nu le convine preţul
Economica.net: Cum văd managerii economia României în următoarele
trei luni - sondaj INS

Economica.net: După ancheta DNA, CAF şi Astra Arad luptă mai departe
în instanţă pentru contractul Metrorex, cu trenurile noi pentru M5
Economica.net: Retailul, cel mai dinamic angajator din România
Economica.net: Se inversează trendul: dobânzile şi inflaţia au început să
crească. Banii redevin scumpi
Capital.ro: Investițiile în economie la MINIM ISTORIC. Cea mai proastă
alocare din ultimii 10 ani
Bursa.ro: OPINII: Evaluările şi Consiliul de Administraţie
Bursa.ro: DIN CAUZA VOLUMELOR REDUSE, Profitul Bursei din Hong
Kong a scăzut cu 27% anul trecut
Hotnews.ro: O companie aerospatiala din Europa deschide fabrica in
Cluj dupa investitii de 12 milioane de euro - Actual de Cluj
Ziare.com: Specialisti din piata de capital solicita ASF ghiduri de bune
practici privind consultanta de investitii
Zf.ro: Producătorul belgian de componente pentru industria aerospaţială
Sonaca deschide oficial fabrica de la Moldoveneşti, Cluj
Zf.ro: Kaufland: Produsele româneşti sunt o opţiune strategică, dar
există probleme cu legumele şi fructele
IT
Zf.ro: DNA atacă la vârful Teamnet, una dintre cele mai mari companii de
IT de pe piaţă: Bogdan Padiu, directorul general, a fost reţinut într-un caz
de mită legat de Sebastian Ghiţă
Zf.ro: Norvegienii de la Visma Software ajung anul acesta la 400 de
angajaţi în Sibiu şi Timişoara

Economica.net: Moştenitorul imperiului Samsung, inculpat pentru
corupţie
Hotnews.ro: Tranzactie IT de 2,6 miliarde de dolari cu efecte pe piata din
Romania: Tech Data a finalizat achizitia Technology Solutions de la Avnet
Hotnews.ro: In 30 de ani robotii vor fi mai numerosi decat oamenii si mult
mai destepti decat noi, spune seful celui mai mare grup japonez de
telecom si internet
Economica.net: Un grup inter-instituţional va redacta proiectul de lege
privind reglementarea domeniilor '.ro', de la 1 martie - MCSI
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Execuţia bugetară pe ianuarie: Venituri au scăzut cu 5,7% faţă de
aceeaşi perioadă din 2016
Zf.ro: Asigurătorul bulgar Dallbogg a primit undă verde de la ASF pentru
vânzarea de poliţe RCA
Economica.net: Ne vând vesticii alimente mai proaste decât la ei acasă?
Statul şi-a adunat instituţiile să pună pe tablă criteriile de departajare
Agerpres.ro: Excedent bugetar de 0,37% din PIB în ianuarie; comparativ
cu ianuarie 2016, veniturile au scăzut cu 5,7%, cheltuielile au crescut cu
3,5%
Capital.ro: De ce acte ai nevoie pentru a beneficia de programul Prima
Chirie
Capital.ro: Brexit: Politicienii londonezi avertizează guvernul britanic să
nu utilizeze lucrătorii din UE ca mijloc de negociere

Bursa.ro: VENITURILE LA BUGET - MAI MICI CU 5,7%, ÎN IANUARIE 2017
FAŢĂ DE ACEEAŞI LUNĂ A ANULUI TRECUT. Dochia: "Scăderea
surprinzătoare a veniturilor bugetare - un semnal rău pentru 2017"
Bursa.ro: CULMEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC: Sporul de risc şi
solicitare neuropsihică de 50% din salariu, adoptat de Senat
Economica.net: Se schimbă etichetele produselor alimentare. Cei care
cumpără vrac sau de la vitrina asistata vor putea cere mai multe
informaţii
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BCR, profit net de 1,045 mld. lei în anul 2016. "Graţie unui acţionar
majoritar devotat, contăm în acest moment pe un bilanţ puternic şi o
capitalizare solidă"
Zf.ro: Deustche Bank îşi reduce fondul pentru bonusuri cu 80%
Zf.ro: Populismul face piedestalul independenţei băncilor centrale să se
clatine
Zf.ro: Banca Transilvania răscumpără în trei şedinţe acţiuni de 4,8 mil. lei
Zf.ro: Bogdan Ion, şeful EY România: Serviciile financiare vor fi unul
dintre sectoarele de focus în tranzacţiile de M&A în 2017
Zf.ro: Cash-ul din economie a scăzut în ianuarie până la 54,3 mld. lei
Zf.ro: Plăţile online cu cardul au crescut cu o treime anul trecut
Bursa.ro: PAUL ANGHEL, DIRECTORUL GENERAL AL AUTORITĂŢII
NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR: "ANPC nu are
prerogative să supravegheze şi să sancţioneze Consiliul Patronatelor
Bancare"

Bursa.ro: BANCA CENTRALĂ A GERMANIEI A ÎNCEPUT CONSTITUIREA
PROVIZIOANELOR
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Bundesbank la adresa BCE?
Bursa.ro: Băncile din zona euro au redus creditarea transfrontalieră
Hotnews.ro: Erste Group a facut profit de 1,2 miliarde de euro si va
propune plata unui dividend de 1 euro/actiune
Ziare.com: Prima Casa 2017: La cat a fost stabilit plafonul si ce locuinte
poti cumpara prin program
TURISM
Capital.ro: COMOARA din care România ar putea scoate MILIARDE de
euro!

