Raport monitorizare presa 13 martie 2017
CCIR
Stiripesurse.ro: U.A.R.F. premiază şi celebrează personalităţi din lumea
artei şi culturii cinematografice româneşti
Specialarad.ro: Peste un an s-ar putea să existe două tipuri de
Bacalaureat în România
Jurnalmm.ro: Ministrul Educaţiei vrea organizarea a două tipuri de
bacalaureat
Allevents.in: Soluții eficiente de luptă împotriva corupției și a fraudei
ȘTEFAN DEACONU
Estnews.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Moldova24.ro: Președintele
Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț
și Industrie a României a promovat la Vaslui procedura arbitrală
CCIA ARAD
Amosnews.ro: Înscrieri pentru persoanele care doresc să se specializeze
în meseria de agent imobiliar
CCIA ARGEȘ
Ziarulprofit.ro: Au început pregǎtirile pentru Târgul “Agro Piteşti”
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Mesagerul.ro, preluată de Feedler.ro, Ziare-pe-net.ro, Presaonline.com,
Stirilazi.ro: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, implicată întrun proiect privind „economia circulară”

CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Paşte în Ţara Făgăraşului sau în Bulgaria? Constănţenii
pleacă de acasă de sărbători
Agerpres.ro: Constanța: Pachete turistice cu reducere de 30 % la Târgul
de Turism Vacanța
Agerpres.ro: Târgul de Turism VACANȚA Constanța 2017 ediția a X-a 1012 martie 2017
Ziuaconstanta.ro: Sunteţi în căutarea vacanţei perfecte? Târgul de
Turism „Vacanţa“ 2017, organizat de CCINA Constanţa, la cea de-a X-a
ediţie
Fagarasexpres.ro: Cetatea Făgărașului, la Târgul de Turism de la
Constanța
CCI DOLJ
Ziaruluniversul.ro: TRADIȚIA - CULTURA ȘI AVENTURA PREZENTE LA
TÂRGUL DE TURISM AL OLTENIEI
CCI IAȘI
Radiohit.ro: Dezbaterea bugetului local cu mediul de afaceri, la Camera
de Comerţ
24-ore.ro:

Proiectul

bugetului

municipiului

Iaşi,

supus

dezbaterii

oamenilor de afaceri
CCI SUCEAVA
Impactfm.ro:
pentru manageri

Camera de Comerț și Industrie organizează cursuri

CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Seminar de instruire privind Codul Muncii organizat de
CCIAT
Oficialmedia.com: Seminar privind noutăți legislative în domeniul
securității la incendii
Opiniatimisoarei.ro: Securitatea si sanatatea salariatilor si relatiile dintre
angajati si angajatori, dezbatute intr-un nou seminar, la CCIA Timis
CCIA VASLUI
Vremeanoua.ro: Firmele vasluiene cu probleme financiare, sfãtuite sã
apeleze la arbitrajul CCIA
Monitoruldevaslui.ro: Afaceri fãrã «strângeri de mânã»
Obiectivvaslui.ro:

“Vă

omorâți

banii!”

Arbitrajul

comercial,

o

necunoscută pentru patronii vasluieni
AMCHAM
Juri.ro: Masa rotunda in domeniul Dreptul muncii, organizata de
AMCHAM- Romania
CCIFER
Agroteca.ro:

Producția medie de lapte în România, la jumătate față

de cea din Olanda
CCI OLANDA-ROMÂNIA
Ziarulfaclia.ro: Clujul găzduiește cel mai interactiv eveniment dedicat
IMM-urilor, NRCC – BRCC Night of the SMEs

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Indiferent că ai 5 ha sau 5.000 de hectare, primeşti aceeaşi
subvenţie la hectar. Subvenţiile europene pentru fermierii romani au fost,
în 2016, de 1,5 miliarde de euro
Economica.net: România se bate cu SUA pe piaţa globală a produselor
bio. Fermierii locali rulează 270 de milioane de euro anual - Raport USDA
Economica.net: Ajutor financiar pentru fermierii români care deţin între 3
şi 9 vaci - proiect
Agerpres.ro: Petre Daea: Aproximativ 80% din fermieri au primit deja
subvențiile
Agerpres.ro: Agrometeo: Conținut scăzut de umiditate pentru grâul de
toamnă în Banat și Dobrogea; rezerve de apă apropiate de optim în
Maramureș și Muntenia
Capital.ro: Statul a cadastrat 19% din terenurile agricole ale ţării. Bugetul
pe 2017 a crescut cu 80%
ENERGIE
Zf.ro: Transelectrica confirmă demisia lui Ion-Toni Teau din funcţia de
preşedinte al Directoratului
Zf.ro: Grupul Electrica are profit net de 469 mil. lei în 2016, în scădere cu
3%, şi propune dividende cu un randament de 5,4%
Zf.ro: Consumul final de energie electrică a crescut cu 4,4% în ianuarie
Zf.ro: Scandalul din piaţa energiei continuă: ANRE dezvăluie numele
firmelor care nu au livrat energie conform contractelor

Zf.ro: ANRE: Distribuitorii de energie vor monta contoare inteligente de
electricitate la consumatori
Agerpres.ro: Statul a încasat în februarie aproape 21 milioane de euro
din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
Capital.ro: Virgil Metea, Romgaz: "Ne-am propus un buget de investiții de
1,1 miliarde lei"
FISCALITATE
Capital.ro: Ce trebuie să faci pentru a nu plăti impozit mărit. Mai sunt
câteva zile
GUVERN
Economica.net: Dragnea: I-am cerut lui Sorin Grindeanu ca în Legea
prevenţiei să fie un capitol şi pentru administraţia locală
Economica.net: Industria românească a început 2017 cu un avans solid,
de 5,8%
Economica.net: Ministrul Justiţiei despre Lazăr şi Kovesi: Nu le-am
sugerat să îşi dea demisia
INVESTIȚII
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, director editorial al ZF: În mâinile cui este
puterea: Cum a ajuns Giurgiu, cel mai sărac/slab judeţ din România - ca
business, ca rată de angajare (numai 1 din 8 locuitori munceşte), ca
putere economică în PIB - să decidă şi să facă jocurile pentru toată
România
Zf.ro: Americanii pregătesc lumea pentru o nouă creştere a dobânzilor la
dolari: investitorii încep iarăşi să-şi mişte banii

Zf.ro: Autorităţile americane resping listarea unui ETF pe bitcoin, iar
moneda virtuală scade puternic
Zf.ro: Preţul aurului scade la Bucureşti la minimul ultimelor cinci
săptămâni
Zf.ro: Pehart Tec Group investeşte 7 mil. euro în noi capacităţi de
producţie la fabrica de hârtie din Dej. Compania a luat credite de 24 mil.
euro de la trei bănci
Zf.ro:
Zf.ro: ANALIZĂ: România a avut a cincea cea mai mare creştere a
numărului de angajaţi în industria alimentară şi a băuturilor
Zf.ro:
Zf.ro: Tranzacţie supriză. Danezii de la Carlsberg au ieşit din acţionariatul
producătorului local al berii Tuborg
Zf.ro: Un producător de canapele cu afaceri de 20 de milioane lei a
deschis o fabrică în judeţul Braşov
Zf.ro: Cosmetic Plant, afaceri de 2,5 mil. euro pe an: Produsele noastre
sunt prezente pe rafturile a 8.500 de magazine şi farmacii
Zf.ro:
Zf.ro: iasă în regiune cu investiţii în panificaţie
Zf.ro: Din ce în ce mai multă aglomeraţie în malluri. Dezvoltatorii de
centre comerciale se extind ca să facă loc vizitatorilor
Zf.ro: Raport CMS şi Euromoney în România: Imobiliarele, producţia şi
IT-ul au fost domeniile cu cele mai multe tranzacţii în 2016. Cehia, cea
mai bună piaţă

Economica.net:
Economica.net:
Economica.net: Construcţia celei mai noi bucăţi din Autostrada
Transilvania, amânată la nesfârşit. Traseul s-ar putea modifica, pentru că
trece printr-un sat
Economica.net:
Economica.net:
Agerpres.ro: Satu Mare: Proiectele pe Start Up Nation se pot depune din
2 mai, conform secretarului de stat Laufer
Agerpres.ro: Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni la BVB s-a redus cu peste
30% în această săptămână (analiză)
Agerpres.ro: DRPCIV: Numărul vehiculelor noi înmatriculate în România
s-a majorat cu aproape 50%, în februarie
Capital.ro:
Capital.ro: Antreprenorul Olivian Mițaru continuă extinderea cu Spartan
IT
Zf.ro: Cosmin Mălureanu, director general Ascendia: Să accesezi din
camera ta de ‘holospaţiul’ orice loc din spaţiul cunoscut, să mergi în
deplasări virtuale cu clasa … acesta este viitorul
Zf.ro:
Zf.ro:

Zf.ro:

Robert

Brindley,

directorul

AISB:

Digitalizarea

făcută

nedocumentat şi pe repede înainte este un pericol. Nu achiziţionăm
tehnologie doar de dragul tehnologiei
Zf.ro: Fostul şef al Romtelecom Yorgos Ioannidis speră să aducă pe piaţa
locală platforma de mesagerie BiP dezvoltată de Turkcell
Zf.ro:
Zf.ro: Zona Bucureşti - Ilfov generează peste 60% din valoarea adăugată
adusă de sectorul IT&C
Economica.net:
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Raiffeisen Bank: Datoria guvernamentală nu va scădea, iar leul nu
se apreciază, cum susţine guvernul
Zf.ro: America majorează dobânzile, dar dolarul scade din cauză că
salariile americanilor au crescut prea puţin, cu numai 0,2% în februarie
Economica.net: Liberalizarea tarifelor la poliţele RCA, programată pentru
18 mai, s-ar putea amâna cu încă şase luni
Economica.net:
Economica.net: Absolventele de studii universitare din 2020 - prima
generaţie care va beneficia de egalitatea de gen la locul de muncă
Economica.net: Legea "51% produse româneşti în supermarketuri"
revine în Parlament
Agerpres.ro: Federația "Solidaritatea Sanitară" avertizează asupra
riscurilor din proiectul Legii salarizării unitare

Capital.ro:
Capital.ro:
Capital.ro: Brexit: Situaţia se complică. Ce trebuie să ştie românii din
Marea Britanie
Capital.ro:

Dilema

socialistului:

remunerarea

capitalului

versus

remunerarea muncii
Capital.ro: Spirala prețuri-salarii poate provoca o nouă bulă imobiliară
Capital.ro:
SISTEM BANCAR
Zf.ro: A treia bancă din Italia scoate la vânzare credite neperformante de
28 mld. euro în încercarea de a se salva de la prăbuşire
Zf.ro: Plăţile de taxe şi impozite cu cardul au făcut un salt de 50% în
2016, până la 360 milioane de lei
Zf.ro: Vestea că BCE ar putea majora dobânzile la euro mai repede decât
aşteptările

a

dus

la

creşterea

euro

şi

scăderea

randamentului

obligaţiunilor
Zf.ro: Pregătiţi-vă pentru creşterea dobânzilor la dolar, euro şi lei
Zf.ro:
Zf.ro:
Zf.ro: Euro scade sub pragul de 4,55 lei, iar dolarul continuă declinul.
Evoluţia principalelor valute luni dimineaţă

Zf.ro: îl schimbe pe consilierul lui Mugur Isărescu din boardul Rompetrol
Rafinare (Petromidia)
Economica.net: Noile norme de creditare au dus la scăderea creditelor
ipotecare cu 1% într-o singură lună
Economica.net: Cei mai chibzuiţi români în raportul credite/depozite sunt
arădenii
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. Vom lansa o nouă televiziune şi un operator de
telefonie mobile
Zf.ro: RCS&RDS intră în linie dreaptă pentru listarea la bursa de la
Bucureşti, cu o tranzacţie evaluată la 500-600 mil. euro
Agerpres.ro:
TURISM
Agerpres.ro: Președintele Biroului de promovare turistică a României la
Viena, Simion Giurca: Trebuie să ne dezvoltăm turismul pe specificul
nostru
Agerpres.ro: Turiștii revin în Europa și odată cu ei și investitorii
Capital.ro: Sunt pregătite stațiunile balneoclimaterice românești pentru
turiștii străini?

