Raport monitorizare presa 14 martie 2017
ȘTEFAN DEACONU
Estnews.ro, preluată de Ziare.com: Președintele Curții de Arbitraj
Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a
României a promovat la Vaslui procedura arbitrală
ROMEXPO
Capital.ro, preluată de Diacaf.com: Maraton expozițional de construcții,
ambientări, amenajări peisagistice și protecția mediului între 23 si 26
martie, la ROMEXPO
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro,

preluată

de

Stirimuntenia.net,

Stirilocale24.ro,

Feedler.ro: Contabilii vin la CCIA Argeş
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Schimbările economice fără precedent, discutate la
Camera de Comerţ
CCI SUCEAVA
Svnews.ro, preluată de Ziarelive.ro: Târgul Agro Expo Bucovina va reuni
peste 70 de expozanți
Monitorulsv.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Peste 70 de expozanţi vor
participa la ediţia de anul acesta a Târgului Agro Expo Bucovina
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Sănătatea și securitatea în muncă dezbătute într-un
seminar organizat de CCIAT

Tion.ro, preluată de Diacaf.com, Ultimele-stiri.eu, Ziarelive.ro: CCIAT
organizeaza un nou seminar destinat mediului de afaceri din Timis
Debanat.ro, preluată de Stirionline24.ro: Munca la negru, subiect de
seminar la CCIAT
Banatulazi.ro, preluată de Timis24.ro: Seminariile tematice ale CCIAT își
continuă activitatea
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro: Reprezentanții ITM Timiș discută
cu firmele din județ despre munca la negru și accidentele de muncă. Ce
seminar are loc
CCI ROMÂNIA-UCRAINA
Agerpres.ro, preluată de Ziuanews.ro, Banknews.ro, Ultimele-stiri.eu,
Voxcapital.ro, Profitinfo.ro, Romania.shafaqna.com, Ziarelive.ro, Ziarepe-net.ro, Chillpill.ro, Instiri.com, Feedler.ro, 243.ro: Camera de Comerț
Bilaterală Româno-Ucraineană va deschide o reprezentanță la Izmail
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Romania are cei mai mulţi oameni ocupaţi în agricultură din UE,
însă 84% dintre aceştia nu sunt salariaţi. "Din agricultură nu ieşi la
pensie. Oamenii răman ocupaţi în agricultură chiar şi dacă au ajuns la 70
de ani."
ENERGIE
Zf.ro: Preţul gazului rusesc a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii
şapte ani. Cine are de pierdut din această majorare drastică
Zf.ro: Acţiunile Transelectrica cresc cu 0,6% după demisia lui Toni Teau,
al şaptelea şef în ultimii cinci ani, şi vrea noi directori

Economica.net: Carburanţii se ieftinesc din nou. În premieră, preţul a
căzut sub pragul de un euro pe litru
Agerpres.ro: Margrethe Vestager: Nord Stream 2 nu este un proiect de
interes comun pentru Uniunea Europeană
Bursa.ro: EUGEN SCHEUŞAN, ELECTROMAGNETICA: " Fără un cadru
legislativ, fenomenul automobilelor electrice va fi un haos"
Hotnews.ro: Actionarii Complexului Energetic Oltenia vor decide marti
cati salariati vor fi disponibilizati
FISCALITATE
Economica.net: Record negativ la ANAF: valoarea TVA rambursată
firmelor este de doar 439 mil. lei în martie 2017, mai puţin de jumătate
faţă de martie 2016
Capital.ro: Redevențele colectate de statul român pentru exploatarea
resurselor au scăzut pentru al doilea an la rând
GUVERN
Economica.net: Grindeanu spune că HG privind achiziţionarea corvetelor
pentru Armată va fi abrogată joi
Capital.ro: Guvernul analizează posibilitatea creşterii numărului de
inspectori ISC, după ce în 2016 a crescut cu peste 30%
Capital.ro: Un general SRI devine consilierul premierului
Bursa.ro: Ministrul de finanţe se amăgeşte sau ne amăgeşte?
Bursa.ro: Grindeanu l-a numit pe Ionuţ Apostu în funcţia de preşedinte al
Administraţiei Fondului pentru Mediu

Hotnews.ro: Cristian Badescu a demisionat din functia de secretar de
stat la MAE
Ziare.com: Doamna Olguta joaca la cacealma?
IMM
Startupcafe.ro: Cum te incadrezi in categoriile IMM, pentru a putea obtine
fonduri europene
INVESTIȚII
Zf.ro: Islanda elimină complet controalele de capital instituite după criza
bancară
Zf.ro: Ionel Popescu, investitor cu randament de 30% în patru luni: Am
mizat

pe

acţiunile

Nuclearelectrica.

Acum

aş

merge

pe

Banca

Transilvania, BRD şi SIF Moldova
Zf.ro: Preţul mediu al apartamentelor cu trei camere din Bucureşti a
trecut de 80.000 de euro pentru prima dată în ultimii şase ani
Zf.ro: Cele mai mari 10 creşteri de la bursă în acest an: Oil Terminal are
102%, Turbomecanica 60%
Zf.ro: Marcel din Răchiteni - Iaşi, producător de mezeluri, merge după
români pe pieţele externe. „Suntem prezenţi în toată Europa pe unde sau răspândit rudele şi prietenii noştri români.“
Zf.ro: Jean Baptiste Dernoncourt, şeful Carrefour România: După
preluarea Billa am ajuns la 17.000 de salariaţi
Zf.ro: Producătorul de ţesături bisericeşti Sinatex Bucureşti vrea să dea
dividende cu un randament de 6% din profitul pe 2016

Zf.ro: Bursele europene scad după ce Brexitul a intrat în linie dreaptă,
dar rămân aproape de un maxim record datorită aşteptărilor de majorare
a dobânzii de către BCE
Zf.ro: Bursa de la Bucureşti nu este deranjată de Brexit. Indicele BET
creşte la debutul şedinţei de tranzacţionare
Zf.ro: INS: Afacerile din comerţul cu autovehicule au crescut în ianuarie
cu 8,9%, iar serviciile de piaţă cu 4,7%
Zf.ro: Adrian Minea, un antreprenor din Timişoara, îşi face propria şcoală
de conducători auto: Este o cerere foarte mare pe piaţă, sunt foarte
puţini şoferi disponibili
Economica.net: Economiile mature "cheamă la matcă" investiţiile din
ţările emergente. Totuşi, cursul nu va depăşi pragul de 4,6 lei/ euro
Economica.net: Toshiba ar putea fi delistată de la Bursa din Tokyo
Economica.net: Pentru prima oară din 2008 încoace, companiile din toate
regiunile ţării şi din toate sectoarele de activitate spun că vor face
angajări - studiu
Agerpres.ro: Creștere de 4,7% a afacerilor în serviciile prestate
populației, în ianuarie; trend ascendent în activitățile agențiilor de turism
și domeniul hotelier
Agerpres.ro: Brexit: Blackstone, primul fond de investiții care renunță la
Londra pentru Luxemburg
Capital.ro: Gestamp ar putea realiza una dintre cele mai mari listări la
bursă din Europa

Bursa.ro:
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" Subteranul

reprezintă o sursă care trebuie exploatată, dar într-un mod responsabil"
IT
Zf.ro: Thomas McInerney numit de Yahoo în funcţia de director executiv
după încheierea tranzacţiei cu Verizon
Ziare.com: Paradoxul romanesc: Avem cea mai buna viteza la Internet,
dar suntem pe ultimul loc in UE la folosirea lui
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Deceniul pierdut al României. De ce atitudinea “de pradă” a clasei
conducătoare ne ţine în subdezvoltare şi întoarce orice pas câştigat
Zf.ro: Transportatorii ar putea fi repartizaţi pentru RCA la asigurători în
funcţie de cota de piaţă. ASF va lucra la stabilirea tarifelor de referinţă
împreună cu specialişti de la Banca Mondială
Zf.ro: Un prim semnal de avertisment: Deficitul comercial din ianuarie
2017, cel mai ridicat din 2008 încoace
Zf.ro: Creşterea consumului a pus presiune pe salariile din comerţ: plus
24% majorare an la an. Salariile au crescut în medie cu 24% în sectorul
public şi cu 17% în sectorul privat
Economica.net: ASSAI a transmis Parlamentului propunerea sa pentru
formula de calcul a preţului RCA
Economica.net: E oficial: salariile medicilor rezidenţi din anul I vor fi de
1.200 euro brut lunar de la 1 ianuarie 2018

Economica.net: Guvernul britanic poate declanşa Brexitul. Parlamentul
britanic a aprobat proiectul de lege
Economica.net: Rabla 2017: Primă de casare de 6.500 lei, acordată în
funcţie de emisiile CO2 pe km. ale autovehiculului nou achiziţionat proiect
Bursa.ro:

MARIUS

LAZURCA,

AMBASADORUL

ROMÂNIEI

LA

BUDAPESTA: "Vrem să echilibrăm balanţa comercială cu Ungaria prin
creşterea exporturilor"
Bursa.ro: ÎN IANUARIE 2017 FAŢĂ DE ACEEAŞI LUNĂ A ANULUI
TRECUT: Deficitul comercial s-a adâncit cu peste 222 milioane euro
Hotnews.ro: Protest la Agentia de Mediu Cluj. Angajatii intrerup lucrul si
cer salarii decente - Actual de Cluj
Mediafax.ro: STATUL ia tot mai mult din BANII angajaţilor: Decalajul
dintre salariile brut şi net a crescut la 868 de lei
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Analiştii ING Bank: Creştere economică de 4,1% şi inflaţie de 1,1%
Zf.ro: Banca Transilvania şi-a răscumpărat acţiuni de 5,5 mil. lei în cinci
şedinţe
Zf.ro: Creşterea dobânzilor în SUA va adânci criza datoriilor din lumea
emergentă
Zf.ro: Ministerul Finanţelor vrea ca doar 30% din împrumuturile luate în
2017, estimate la 50 mld. lei, să fie pe termen scurt

Zf.ro: Băncile au plătit impozit pe profit de 306 mil. lei. la un câştig de 4,3
mld. lei în 2016. Plăţile BNR la buget au fost de 240 mil. lei în contul
profitului obţinut
Zf.ro: Euro scade uşor faţă de referinţa BNR, în timp ce dolarul câştigă
teren. Lira sterlină este prima care resimte unda verde primită de
Theresa May pentru declanşarea Brexitului
Zf.ro: INS: Raportul pensionari/salariaţi variază de la 5 la 10 în Bucureşti
până la 17 pensionari la 10 salariaţi în Teleorman
Economica.net: BCE majorează plafonul finanţării de urgenţă pentru
creditorii din Grecia
Capital.ro: Veşti proaste pentru cursul valutar şi vremuri grele pentru cei
care au rate la bănci
Capital.ro: Băncile încep să reducă creditarea către sectorul imobiliar
european
Hotnews.ro: Cinteza, BNR: Atitudinea omului de la ghiseu trebuie
schimbata. 80% dintre reclamatii sunt axate pe faptul ca bancile refuza
dialogul. Aici trebuie lucrat!
TELECOM
Zf.ro: Ce rezultate a avut Telekom Fix (fostul Romtelecom) pe segmentele
cheie de business în mandatele ultimilor cinci şefi
TURISM
Capital.ro: Turkish Airlines a raportat prima pierdere anuală după anul
2000

