Raport monitorizare 1 martie 2017
CCI GORJ
Gjx.ro, preluată de Presaonline.com: Bani pentru micile afaceri
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro, preluată de Ziare.com: Luarea deciziei – esentiala functiei de
conducere
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Fermierii în pas cu tehnica! Cum poți să primești banii dacă depui
o cerere… electronică
Agroinfo.ro: Mesajul ministrului Agriculturii şi al APIA pentru FERMIERI
despre CEREREA pentru SUBVENŢII!
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Oar.archi: Cities of Tomorrow 2017
Economica.net, preluată de Chillpill.ro, Actualitatea-romaneasca.ro: Cum poţi
face afaceri în Germania dacă ai o firmă în România
ENERGIE
Zf.ro: Arabia Saudită vrea ca preţurile petrolului să crească la aproximativ 60 de
dolari în 2017
Zf.ro: Companie de brokeraj: Rezultatele pe 2016 ale OMV nu sunt slabe, dar
nici nu impresionează
Zf.ro: Cea mai bună evoluţie a unei companii din BET: Nuclearelectrica, plus
33% anul acesta

Economica.net: Negocierile dintre stat şi chinezi pentru reactoarele 3 şi 4 de la
Cernavodă s-au blocat. Se discută despre un nou calendar
Hotnews.ro: De ce risca Romania sa piarda 180 de milioane de euro pentru
gazoductul BRUA si sa plateasca amenzi uriase catre Comisia Europeana
Hotnews.ro: Sorin Grindeanu a discutat cu reprezentantii Fondului Proprietatea
despre listarea Hidroelectrica
Hotnews.ro: Europa vrea sa se scuture de dependenta de gazul rusesc, dar
importurile sunt la maxime record. In ciuda sperantelor puse in importurile de
GNL, Rusia va ramane cel mai mare funizor pana cel putin in 2035
Ziare.com: De ce s-a scumpit benzina in Romania in februarie, iar in Bulgaria
nu?
Economica.net: Chiriţă, RADET: Modernizarea Elcen şi RADET necesită
investiţii de 1 miliard de euro, respectiv 800 milioane de euro
FISCALITATE
Capital.ro: Cresc pensiile de la 1 martie
GUVERN
Economica.net: Ministerul Finanţelor: România va respecta ţinta de deficit de
sub 3% din PIB
Agerpres.ro: Proiectul normelor de aplicare a programului Start-up nation și
grila de evaluare a planului de afaceri pot suferi modificări (minister)
Capital.ro: Interviu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc: “În acest moment,
nu se pune problema taxei de autostradă”
Capital.ro: Birchall: Preşedinţia română a Consiliului UE - unul dintre cele mai
importante proiecte de ţară

IMM
Startupcafe.ro: Cei 44.000 Euro de la stat pentru mici afaceri: Ministerul isi
modifica propunerea de grila de evaluare
Startupcafe.ro: Initiatorul Start-up Nation desfiinteaza conditiile Guvernului
pentru antreprenorii care vor sa ia cei 44.000 Euro de la stat. Cele 9 probleme
gasite in proiectul normelor de aplicare
INVESTIȚII
Zf.ro: Euroins revine pe primul loc în piaţa RCA, care a crescut anul trecut cu
30%, până la 4 mld. lei
Zf.ro: Grecii de la Octagon atacă piaţa din Africa, unde se vor ocupa de lucrările
geotehnice pentru o centrală în Ghana
Zf.ro: Piaţa de M&A: România este a patra cea mai interesantă ţară din regiune
pentru investitori
Zf.ro: Intercapital estimează un randament de 16,6% la dividendele plătite de Oil
Terminal pentru 2016
Zf.ro: Povestea antreprenorilor care aduc brandul Salomon în România: Vrem să
ne dezvoltăm în franciză şi pe online
Zf.ro: Calea Victoriei, „resuscitată“ de noi chiriaşi. Ikea şi brandurile de modă
Bigotti şi Roberto Italia animă atmosfera de pe Calea Victoriei, după o perioadă
de închideri
Zf.ro: Grupul de restaurante Marty din Cluj a ajuns la 500 de salariaţi şi afaceri
de 10 milioane de euro
Zf.ro: Irlanda şi Germania se vor bate pentru titlul de lider al scenei fintech
europene după Brexit

Zf.ro: Circa 20% din tranzacţiile de pe bursă sunt realizate pe segmentul „deals“,
adică în afara pieţei
Zf.ro: Schmidt, Automobile Bavaria, face hoteluri la Bucureşti şi Sibiu
Zf.ro: Dragoş Damian, Terapia: „În loc să atragem investiţii noi în producţie, noi
am închis fabrici şi devenim astfel captivii celor care au rămas în industrie“
Economica.net: Fiat Chrysler admite că este investigat pentru posibile încălcări
ale standardelor privind poluarea
Economica.net: Taxify reduce preţurile în Bucureşti cu 20%, la 1,17 lei/km
Economica.net: Compania care operează eMAG.ro va fuziona prin absorbţie cu
Fashion Days
Economica.net: Asocierea Straco Grup-Comnord-Specialist Consulting a câştigat
din nou contractul pentru pasajul de la Domneşti pentru 92 milioane lei
Capital.ro: Dolarul creşte pe fondul speculaţiilor potrivit cărora Fed ar putea
creşte rata dobânzii în martie. Ultimele evoluţii
Bursa.ro: Temeri de disponibilizări la "Huawei"
Bursa.ro: Kronospan România şi-a majorat capitalul social cu 7,5 milioane de
euro
Bursa.ro: SONDAJ SENTIX: 25% dintre investitori cred că zona euro va pierde
cel puţin un membru în curând
Zf.ro: Lanţul de cofetării Cuptorul Moldovencei deschide un nou punct de lucru
în Iaşi
Zf.ro: Finanţările acordate de BEI în România au totalizat la 1,1 miliarde euro în
2016

Zf.ro: Praktiker România are un nou director general, polonezul Miroslaw
Huczek
Economica.net: Magazinele Mega Image din România au condus creşterea de
vânzări a grupului Ahold Delhaize în Centrul şi Sud-Estul Europei
IT
Zf.ro: Americanii de la 3Pillar Global ajung la 500 de angajaţi anul acesta în
România
Zf.ro: „Riscul adus de un atac cibernetic a devenit subiect de discuţie în şedinţele
de board“
Zf.ro: Voxpro, firmă de outsourcing, caută sute de angajaţi pentru un birou la
Bucureşti
Zf.ro: Răsturnare de situaţie: IT-iştii au ajuns să aibă salarii cu peste 60% mai
mari decât „rivalii“ din telecom
Startupcafe.ro: 53% dintre consumatorii de mobile abandoneaza un site daca
incarcarea dureaza mai mult de trei secunde
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Conferinţa Mediafax. „Fermierii României“. Controversata „lege a
supermarketurilor“ continuă să divizeze industria alimentară
Zf.ro: Ungaria avertizează: Brexitul ar putea accelera crearea unei Europe cu
două viteze
Zf.ro: În cei zece ani întregi scurşi de la aderarea României la UE, balanţa
financiară netă în relaţia dintre părţi se apleacă clar în favoarea României: un
plus de 27 de miliarde de euro

Economica.net: România va fi liderul zonei la creşterea economiei şi a
consumului în următorii doi ani
Economica.net: Pensia minimă garantată creşte de la 400 la 520 de lei. De măsura
care intră în vigoare pe 1 martie beneficiază peste un milion de persoane
Capital.ro: Economia SUA a încetinit semnificativ la finele lui 2016
Capital.ro: Presa britanică: Sfârşitul liberei circulaţii în Regatul Unit, după 15
martie
Capital.ro: Scumpirile revin, în ciuda reducerii TVA
Capital.ro: UE pregăteşte un summit al celor 27 pe tema Brexit-ului pe 6 aprilie
Bursa.ro: NICOLESCU, CNIPMMR: "Viteza de rulare a banilor în economia
românească, de două ori mai redusă decât în Europa"
Hotnews.ro: Parlamentul European cere o adoptare rapida a procedurii de
testare a emisiilor in timp real, astfel incat un scandal precum Dieselgate sa nu se
mai repete
Mediafax.ro: Acciza specifică de la ţigări va scădea de la 1 aprilie
SISTEM BANCAR
Zf.ro: OPINIE SORIN PÂSLARU - REDACTOR-ŞEF AL ZF: Adevărul nemilos
al cifrelor: băncile străine şi-au întors faţa de la companiile româneşti şi preferă
să crediteze statul
Zf.ro: Top Factoring: Valoarea medie a unei creanţe neîncasate a crescut cu 20%
în 2016 faţă de 2015
Zf.ro: BCR a făcut profit de peste 1 mld. lei, 18,5% din câştigul Erste. Andreas
Treichl, şeful Erste: BCR are potenţial mare de creştere pe creditare

Economica.net: Trei bănci au făcut 70% din profitul întregului sistem bancar.
Care este vedeta şi cum s-au schimbat poziţiile
Agerpres.ro: Șeful Erste nu este interesat de băncile grecești din România
Bursa.ro: Şperţ vine din limba lui Wolfgang Schäuble şi Raiffeisen Bank
Bursa.ro: PRECIZĂRI: Credit Europe Bank: "Nu suntem implicaţi în nicio
acţiune de due diligence"
TELECOM
Bursa.ro: UPC dă cu o mână convorbiri gratuite fix/mobil şi ia cu alta viteza la
net
TURISM
Bursa.ro: PARTENERIAT: Dezvoltarea turismului romanesc iniţiat de UNPR

