Raport monitorizare presa 7 martie 2017
CCIR
Dcnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Instiri.com, Feedler.ro, Infoziare.ro:
Hans Klemm la conferință anticorupție
Legalmagazin.ro: Consolidarea relațiilor de colaborare dintre România și
S.U.A, în discuție la Camera de Comerț și Industrie a României
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Ziarelive.ro: Klemm și Daraban
(CCIR), discuții pentru consolidarea relațiilor de colaborare RomâniaSUA
Capital.ro, preluată de Sursadestiri.net, Discard.ro, Ziar.com, Diacaf.com,
Ultimele-stiri.eu, Feedler.ro, News.ournet.ro, Allbiz.ro: Ambasadorul SUA
la Bucureşti, Hans Klemm, participă la o conferinţă pe tema practicilor
anticorupţie din business
Agerpres.ro: Consolidarea relațiilor de colaborare dintre România și
Statele Unite ale Americii, în discuție la Camera de Comerț și Industrie a
României
MIHAI DARABAN
Transilvanibusiness.ro: CCIR – impozitarea diferențiată a locuințelor
pentru eliminarea turismului clandestin
CCIA ARAD
Livearad.ro: CURS DE AGENT IMOBILIAR la Camera de Comerț, Industrie
și Agricultură
CCIA ARGEȘ

Ziarulancheta.ro: Deloitte organizează la Pitești seminarul „Închiderea
anului financiar 2016”
CCI BIHOR
Oradeaindirect.ro: Programul de finantare „Start-up Nation – Romania”va
fi prezentat bihorenilor, pe 7 martie, la Universitatea Oradea
Umblat.ro: „Surse de finanţare de la bugetul de stat pentru IMM-uri 2017”
CCI BISTIRȚA-NĂSĂUD
Rasunetul.ro: CCI BN implementează, ca partener, proiectul MOVECO,
finanţat prin Programul Transnaţional Dunărea
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Camera de Comerț și Industrie
Bistrița-Năsăud
CCI BUCUREȘTI
Uzp.org.ro, Business-adviser.ro: Open House Networking la Palatul
Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
CCINA CONSTANȚA
Dej24.ro: Ministrul Turismului anunţă că voucherele de vacanţă intră în
vigoare de la 1 iulie
CCI IAȘI
24-ore.ro: „Balul Primăverii”, eveniment organizat în premieră de Camera
de Comerţ şi Industrie Iaşi
Umblat.ro: Seminar interactiv Deloitte - Preţurile de Transfer
CCI MARAMUREȘ

Ifz.ro: CCI Maramureş şi ISU „Gheorghe Pop de Băsești organizează
târgul: “Prevent”
Ifz.ro: Între 11-12 mai, CCI Maramureş organizează târgurile: “Energii
Regenerabile și alternative” şi “Inventica”
CCI SUCEAVA
Svnews.ro: Curs pentru managerii fără pregătire economică organizat de
CCI Suceava
Monitorulsv.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: Târgul Agro
Expo Bucovina va avea loc luna aceasta, la Iulius Mall Suceava
Monitorulsv.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: CCI Suceava
organizează un curs pentru managerii fără pregătire economică
CCIA TIMIȘ
Umblat.ro: Curs: Expert Accesare fonduri europene
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro, preluată de Ziare.com, Stirionline24.ro, Ziare-penet.ro, Ultimele-stiri.eu: Curtea de Arbitraj, o variantã avantajoasã de
solutionare a litigiilor comerciale
Obiectivvaslui.ro: Cât pot suporta firmele vasluiene: Salariile, încotro?
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Instalnews.ro: Viceprimarul orasului Leipzig vine la Cities of Tomorrow
2017
AGRICULTURĂ

Zf.ro: România deţine cele mai multe ferme de leguminoase pentru
boabe din UE, însă la producţie suntem codaşi
Zf.ro: Importurile de lapte sunt de aproape patru ori mai mari decat
exporturile. "Nimeni nu se mai agită să producă. Să creşti vaci de lapte e
o muncă grea"
Agerpres.ro: APIA a demarat plata subvențiilor în sectorul zootehnic;
plafonul total se ridică la peste 311 milioane de euro
ENERGIE
Zf.ro: Industria petrolieră americană devine rafinăria lumii
FISCALITATE
Economica.net: MFP pune în dezbatere publică Normele de aplicare ale
Codului Fiscal
Bursa.ro: GAMBLING BURSA/ANAF: Circa 1,26 miliarde lei - taxele
colectate în 2016 din jocurile de noroc
GUVERN
Zf.ro: Nouă întâlnire între premier, ministrul Finanţelor şi preşedintele
ANAF pe tema colectării la buget
Zf.ro: Ministrul Muncii vine cu explicaţii după controversata lege a
salarizării: Creşterile salariale sunt, exact cum scrie în programul de
guvernare, pe următorii 4 ani
Capital.ro: Shhaideh: Este alocată suma de patru miliarde de euro pentru
dezvoltare policentrică
Capital.ro: Ministerul de Finanţe suspendă angajările la ANAF. 400 de
posturi rămân vacante. Cele mai mari probleme, la colectare şi control!

INVESTIȚII
Zf.ro: Lovitură şoc: O companie britanică, cel mai mare producător de
textile de pe piaţa românească, a decis să închidă fabrica de la Urziceni,
lăsând pe drumuri 350 de croitorese: "A devenit prea scump să
producem în România"
Zf.ro: Toate bursele europene majore deschid în scădere şedinţa de
marţi. BVB nu urmează trendul şi afişează o creştere uşoară
Zf.ro: Austriecii de la Strabag caută să vandă hotelul JW Marriott.
Tranzacţia ar putea depăşi 100 mil. euro
Zf.ro: Şantierul naval Damen Galaţi a ajuns la afaceri de 122 mil. euro
anul trecut după ce a livrat 24 de nave
Zf.ro: Mizele din spatele unirii BVB şi Sibex: derivate la BVB, câştig din
fuziune de 10 milioane de lei şi salvarea Sibex
Zf.ro: "Iniţiativa Viena" discută un program pentru dezvoltarea pieţelor de
capital în Europa Centrală şi de Est care să permită finanţare investiţiilor
şi să aducă o creştere economică
Zf.ro: Şeful Raiffeisen Asset Management: Cel mai căutat fond de
investitori din portofoliul nostru are randament de 4% şi active mai mari
de 100 milioane de lei
Zf.ro: Ultimul interviu înainte de a preda ştafeta. Adrian Pascu lasă
Danone România cu afaceri şi profitabilitate în creştere: „Rezultatele au
fost peste aşteptări“
Zf.ro: Importatorul de suplimente alimentare Secom a deschis un nou
magazin la Cluj-Napoca

Zf.ro: Directorul internaţional al brandului francez de lux Longchamp:
Ne-am mai uitat la piaţa locală acum 8-9 ani, dar nu era matură. Acum e
momentul
Zf.ro: Producătorul Fabryo are buget de investiţii de 1,5 mil. euro
Zf.ro: O tanără a investit 4.000 euro într-un atelier unde realizează genţi
cu motive tradiţionale
Zf.ro: Familia Puşcaş deschide luna viitoare centrul comercial dezvoltat
pe terenul fostei fabrici de bere Ursus din Cluj-Napoca, parte a unui
proiect imobiliar de 25 mil. euro
Zf.ro: Bunge a numit un manager slovac în fruntea diviziei de comerţ cu
cereale
Zf.ro: Efectele restructurărilor se văd în business: Goodmills estimează
afaceri mai mici cu 27%
Economica.net:

Consorţiul

ArcelorMittal

-

Marcegaglia

vrea

să

investească 2,3 miliarde de euro în oţelăria Ilva
Economica.net: Câţi bucureşteni sunt afectaţi de închiderea staţiilor de
metrou Aurel Vlaicu şi Pipera
Capital.ro: Suedezii de la H&M continuă extinderea și anunță o nouă
deschidere
Capital.ro: Talent Garden București, un hub dedicat exclusiv industriilor
creative
Capital.ro: Cea mai modernă fabrică de reciclare a deșeurilor electrice și
electronice din UE se deschide în România

Bursa.ro: DEŞI "BĂRCUŢA" NU E CRUCIŞĂTOR, IAR SOBOLEWSKI NU E
MOURINHO, Şefii BVB vin cu propunerea indecentă să se premieze
Bursa.ro: SIF Transilvania convoacă acţionarii ca să aprobe un dividend
de 0,02 lei/acţiune
Bursa.ro: Februarie a trecut, listarea n-a apărut
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA, ANUL TRECUT: Societăţile locale din
grupul NOVOMATIC au realizat investiţii de circa 34 milioane de euro
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA, BAUM GAMES vrea să se lanseze pe piaţa
jocurilor online
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA: "Avem o piaţă a jocurilor de noroc stabilă
şi saturată. Doar din online mai pot veni noutăţi majore"
Bursa.ro: "NU EXISTĂ SUCCES FĂRĂ OBSTACOLE. DRUMURILE
SIMPLE NU ADUC, CI COSTĂ BANI"©
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA/ANUL ACESTA: Newton Slots investeşte
1,7 milioane de euro în dezvoltarea afacerii
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA: Cristian Pascu, Preşedintele Asociaţiei
Operatorilor

şi

Producătorilor

De

Jocuri

De

Noroc

Din

România:"Veniturile operatorilor sălilor de bingo au scăzut cu peste 50%,
după interzicerea fumatului"
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA: O firmă din Cipru preia compania Public
Slots SRL, operator de jocuri de tip "păcănele"
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA: "Fortuna" preia 100% din "Hattrick Sports
Group"

Bursa.ro: GAMBLING/BURSA/ANALIZĂ H2 GAMBLING CAPITAL PENTRU
2016: SUA, cea mai mare piaţă de gambling din lume
Bursa.ro:

GAMBLING/BURSA/ÎN

ULTIMUL

TRIMESTRU

DIN

2016:

Pierderile "Caesars", de zece ori mai mari decât aşteptările analiştilor
IT
Agerpres.ro: O firmă din zece folosește cloud în România; un șomer din
cinci caută de muncă pe internet
Agerpres.ro: Capannelli (Banca Mondială): Capitalul uman și potențialul
pe care țara le poate oferi în IT sunt foarte bogate
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: INS: Produsul intern brut a crescut cu 4,8% în anul 2016
comparativ cu anul 2015
Zf.ro: Costul forţei de muncă a crescut în T4 2016 cu 12,3% faţă de 2015,
cel mai mult în tranzacţii imobiliare, sănătate şi învăţământ
Zf.ro: Mitul destrămat al "asistaţilor social". Romania are 6,5 milioane de
beneficiari de asistenţă socială, dar mai mult de jumătate dintre aceştia
sunt copii sau mame
Economica.net: Economia României a crescut cu 4,8% în 2016. PIB-ul
estimat a ajuns la 759,228 miliarde de lei
Economica.net: Ţările UE trebuie să pună în aplicare politici pentru
lucrătorii care au nevoie de adaptare la noile locuri de muncă - BM
Economica.net: Brexit: o nouă lovitură se anunţă pentru guvernul
Theresei May în Camera Lorzilor

Capital.ro: Ce conţine proiectul salarizării. Cea mai mare creștere va fi de
267%
Capital.ro: Banca Reglementelor Internaţionale: Revenirea economiei
mondiale, în pericol să se prăbuşească
Capital.ro: Butunoiu: Salariile în mediul privat vor crește anul acesta cu
până la 30%
Capital.ro: Concluzia de la Versailles: UE cu mai multe viteze
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA: Piaţa autohtonă a jocurilor de noroc printre cele mai bine reglementate din Europa
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA: Cinci dintre cele mai mari societăţi globale
de certificare - licenţiate să activeze în România
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA "Cea mai mare evaziune din gambling - în
cârciumile de la ţară"
Bursa.ro: Legislaţia jocurilor de noroc la distanţă din România
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA: Dan Ghiţă, Rombet:"Ţara noastră exemplu de bune practici în privinţa cadrului legislativ din gambling"
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA: Sorin Constantinescu:"Loteria este ca un
cartof fierbinte pe care nu vrea să-l ţină nimeni în mână"
Bursa.ro: GAMBLING/BURSA /REPREZENTANŢII CNLR: "Dezvoltarea
sistemului loteristic - principala prioritate a Loteriei Române, în 2017"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Alpha Bank Romania merge după economiile nemţilor oferindu-le
depozite cu dobanzi de 1,6% pe an la euro

Zf.ro: După BCR şi Raiffeisen Banca pentru Locuinţe a caştigat în prima
instanţă procesul cu Curtea de Conturi
Zf.ro: CEC Bank dă firmelor credite de investiţii cu dobanzi scăzute pană
la finalul lunii iunie
Zf.ro: China, o economie care creşte pe credit, bate Europa la
dimensiunea sistemului bancar
Zf.ro: Banca Transilvania răscumpără 2 milioane de acţiuni în cinci
şedinţe. Mai are de luat 6 milioane de acţiuni
Zf.ro: Polonezii de la Kruk au cheltuit 88 mil. euro pe achiziţii de creanţe
în Romania anul trecut
Zf.ro: Sub presiunea BNR de curăţare a bilanţurilor, rata creditelor
neperformante a coborat în 2016 sub pragul de 10%, pană la 9,5%
Zf.ro: Evoluţia principalelor valute marţi dimineaţă. Dolarul pierde teren
în faţa euro
Economica.net: Intesa Sanpaolo a obţinut 900 de milioane de euro în
urma vânzării participaţiei deţinute la Allfunds Bank
Economica.net: Şapte nume "grele" pe lista scurtă de la Ministerul
Finanţelor pentru şefia CEC Bank
Romanialibera.ro: EXCLUSIVITATE ROMÂNIA LIBERĂ. Guvernatorul
Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a turnat la Securitate sub
numele de cod ”Manole”
Economica.net: Reacţia BNR la acuzele că Mugur Isărescu ar fi turnat la
Securitate: a răspuns într-un interviu

Bursa.ro: SURSE: "Băncile de la noi - vehicul prin care multinaţionalele
scot bani din ţară"
TELECOM
Zf.ro: Ce planuri are cel mai mare jucător independent de pe piaţa locală
de cablu TV. Dinu Malacopol, CEO al AKTA: Bugetul de investiţii creşte la
17 mil. euro în acest an
Zf.ro: Vodafone le oferă roaming în avans clienţilor B2B fără costuri
suplimentare în spaţiul economic al UE
Zf.ro: Noul şef al centrului de servicii al Vodafone din Romania vine din
Budapesta
Zf.ro: Vodafone România va recruta 150 de tineri pentru noul Centru de
Relaţii cu Clienţii din Piteşti
TURISM
Economica.net:

Palatul

Parlamentului

se

deschide

pentru

turişti

săptămâna viitoare
Economica.net: Şeful Happy Tour Group: 2016 a fost un an fantastic.
Vânzările au fost de aproape 50 de mil. euro, GED ar putea face exitul în
curând
Capital.ro: Mircea-Titus Dobre: ”Indiferent ce legi faci, nu-i poți mulțumi
pe toți”

