Raport monitorizare presa 16 martie 2017
CCIR
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, preluată de E-politic.ziuanews.ro:
Formarea profesională a adulților, în pericol!
Radiometafora.ro: Forum economic Romania-Italia.Redam increderea
investitorilor romani si italieni in economia romaneasca-publicat de
CCIRO.IT din Roma / ITALY
Cugetliber.ro,

preluată

de

Ziarelive.ro,

Ultimele-stiri.eu:

Formarea

profesională a adulţilor e în pericol!
Dcnews.ro, preluată de Ztv.ro, Ziarelive.ro, Discard.ro, Instiri.com: CCIR,
implicare majoră în promovarea învățământului profesional dual
B1.ro,

preluată

de

Libnet.ro,

Ziar.com,

Ziare-pe-net.ro:

Formarea

profesională a adulților este în pericol
Realitatea.net,

preluată

de

Ziarulevenimentul.ro,
Romania.shafaqna.com,

Ziuanews.ro,
Feedler.ro,

News.ournet.ro,

E-politic.ziuanews.ro,
Ultimele-stiri.eu,

Stiri.astazi.ro:

Formarea

profesională a adulților în pericol!
Amosnews.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Forum economic RomaniaItalia
Capital.ro, preluată de 2am.eu, Instiri.com, Romania.shafaqna.com,
Ziarelive.ro,

Diacaf.com,

News.ournet.ro,

Ziar.com,

Ultimele-stiri.eu,

Portal-ro.com,

Feedler.ro,

008.ro,

Findnews.ro,
Pescurt.ro,

Ziare.www.ro, 4iasi.ro: Dezbatere CCIR: Învățământul profesional dual pe
agenda evenimentului din 22 martie 2017
CCI BRAȘOV

Brasovtv.com: Curs de administrator pensiune turistică
CCINA CONSTANȚA
Mesageruldeconstanta.ro: Târgul Ghidul Miresei: CONSTANȚA 17-19
Martie 2017
CCI COVASNA
Covasnamedia.ro: Contabilii din Ţinutul Secuiesc se întâlnesc la Sfântu
Gheorghe
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro, preluată de Timis24.ro: Inspectoratul Teritorial de Muncă
Timiș vrea să scape de munca la negru! Până la alb mai este însă cale
lungă
CCI VÂLCEA
Curieruldevalcea.ro: Seminar de maximă importanță la CCI Vâlcea: totul
despre „Start-up Nation Romania”
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Ttonline.ro: Venim unde este nevoie de noi!
CCI ROMÂNIA-UCRAINA
Obiectivtulcea.ro:

Oraşul

înfrăţit

cu

Tulcea

ne-a

luat-o

înainte:

Reprezentanţă a Camerei de Comerţ Bilaterală Româno-Ucraineană, la
Izmail
AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: Daea: Programul de susținere a producătorilor de legume
are ca și condiție de acordare a banilor justificarea cu documente a
producției valorificate
Agerpres.ro: ICCO: piața mondială de cacao va înregistra surplusuri timp
de mai mulți ani
Capital.ro: S-a redeshis pescuitul la ştiucă în Delta Dunării. Câte kg de
ştiucă se pot captura în 2017
ENERGIE
Zf.ro: Restructurare la sânge. O mie de angajaţi vor fi concediaţi anul
acesta de la CE Oltenia, iar Fondul Proprietatea vrea ca alţi 5.000 să
plece până în 2021
Zf.ro: Creditorii furnizorului de electricitate Arelco Power îşi pot înscrie
creanţele până pe 6 aprilie
Zf.ro: Marii producători de petrol se simt pândiţi de un mare pericol
Zf.ro: Eon se angajează la reduceri de costuri după pierderi istorice
Zf.ro: Americanii de la Franklin Templeton cumpără 7,15 milioane de
acţiuni Petrom în trei tranzacţii
Agerpres.ro: Gazprom va înceta să livreze gaze naturale Turciei via
Bulgaria când va fi dat în folosință Turkish Stream
Economica.net: Noua centrală de la Iernut va fi terminată până la
sfârşitul lui 2019 - Romgaz
Economica.net:

Hidroelectrica

furnizează

curent

locuinţe, dar nu aleargă după noi clienţi cu orice preţ

pentru

2.000

de

Capital.ro: Peste un sfert dintre români împrumută pentru a plăti facturile
la încălzire
Bursa.ro: RĂZVAN NICOLESCU PREVEDE UN TSUNAMI CARE VA LOVI
IREPARABIL

SECTORUL

ENERGETIC,

DACĂ

NU

SE

ADOPTĂ

MODIFICĂRILE LA SCHEMA DE SPRIJIN: "Toată piaţa de energie
electrică va fi afectată de canibalizarea celor din regenerabile"
Bursa.ro: Scandal pe liberalizarea preţului la gaze de la 1 aprilie
GUVERN
Economica.net: Ambasadorul SUA în România se întâlneşte cu premierul
Grindeanu
Capital.ro: Grindeanu: Anul acesta ne propunem să inaugurăm 98 de km
de autostradă
INVESTIȚII
Zf.ro: Câţi bani se învârt în spatele unui celebru slogan. "Farmacia inimii"
Catena a ajuns la 2,6 miliarde de lei cu 620 de locaţii
Zf.ro: „Regele“ blocurilor din sectorul şase al Capitalei, Petre Niculae, a
construit 25 de proiecte imobiliare în Bucureşti fără să apară în prim-plan
Zf.ro: Numărul investitorilor în fondurile mutuale bate pasul pe loc din
2015 încoace
Zf.ro: Business internaţional: Dobânzile la dolari vor creşte, dar
întrebarea tuturor investitorilor este de câte ori se va întâmpla în acest
an?
Zf.ro: Magazinul IKEA din Băneasa este aprovizionat zilnic cu peste 1.000
de paturi sau dulapuri. „Am descărcat şi 18 camioane cu marfă într-o zi”

Zf.ro: Mega Image deschide un concept store în inima Bucureştiului pe
locul fostului service al companiei Auto Cobălcescu
Zf.ro: Piaţa curieratului se îndreaptă spre 450 mil.euro, condusă de
comerţul online
Agerpres.ro: Creștere de două cifre a înmatriculărilor Dacia în Europa, în
luna februarie
Economica.net: Bucureşti - Ploieşti, autostrada care nu se mai termină:
Traficul nu se poate descărca în Voluntari, până nu e gata şi secţiunea
din Capitală
Economica.net: Vulcan a semnat cel mai mare contract din istoria sa. Va
livra 270 de pompe către compania de petrol si gaze a statului Kuwait
Economica.net: A început depunerea de oferte pentru construirea noului
terminal de pasageri de la Aeroportul Oradea
Economica.net: Divizia imobiliară a grupului Alpha Bank a scos la
vânzare proiectul Blue Tower, la zece ani de la construcţie
Capital.ro: Variante avantajoase de economisire în anul 2017
Capital.ro: România, pe lista companiilor străine care vor să se extindă
Mediafax.ro: Inditex, compania care deţine Zara şi Stradivarius, a
raportat un PROFIT net în creştere cu 10% în 2016 faţă de anul anterior
IT
Zf.ro: Directorul B2B al Orange: Traficul de date a crescut de 4 ori în 2016
Zf.ro: RCS&RDS şi-a reluat expansiunea reţelei de fibră optică din
România în 2016, după stagnarea din 2015

Zf.ro: Startech Team mizează pe afaceri de 7 milioane de euro la finalul
anului 2017
Economica.net: Premieră în retailul electroIT: vânzările de laptopuri,
desktop-uri şi tablete au scăzut cu peste 12%
Hotnews.ro: Trei sferturi dintre directorii de IT se tem pentru slujba lor in
cazul unui atac cibernetic
Hotnews.ro: Logitech vrea sa arate ca e mai mult decat un simplu
producator de periferice PC. Compania s-a extins pe gaming si lanseaza
terminale pentru casa inteligenta
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Comisia Europeană: Politica economică a României are nevoie de
o corecţie. Ministerul Finanţelor: Nu depăşim deficitul bugetar, dacă
trebuie tăiem din cheltuieli
Zf.ro: Ce discută Ministerul Agriculturii: Legea „51% produse româneşti“
s-ar putea aplica tuturor comercianţilor, nu doar marilor reţele
Agerpres.ro: Biro (ASF): Fotbalul și asigurările sunt domenii la care se
pricepe toată lumea, dar în fotbal se respectă niște reguli
Agerpres.ro: Sindicatele din poliţie vor protesta în faţa Ministerului
Afacerilor Interne pentru majorarea salariilor și a sporurilor
Capital.ro: România, printre cele cinci țări UE cu numărul de angajați în
scădere
Capital.ro: Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de peste 1,5 mil. lei într-o
săptămână

Bursa.ro: EUROPARLAMENTARUL SIEGFRIED MUREŞAN: "Propun să
consolidăm activitatea agenţiilor din domeniul securităţii UE - Frontex,
Europol, Eurojust"
Bursa.ro: Moody's: Ratingul Marii Britanii depinde de rezultatul
negocierilor cu UE privind Brexit-ul
Mediafax.ro: CREŞTE numărul companiilor care acordă tichete de masă
sau CADOU. Ce au de câştigat
Mediafax.ro: Lumea se îndreaptă încet, dar sigur, spre o nouă CRIZĂ.
Motivele, explicate de unul dintre cei mai citaţi analişti financiari
Mediafax.ro: AVERTISMENTUL Chinei pentru Statele Unite: Ar pierde un
eventual RĂZBOI comercial
Ziare.com: Eurostat: Romania este tara din UE cu cea mai mare
inegalitate intre bogati si saraci
Ziare.com Studiu Business Days 2017: Directorii Generali si cei de
Resurse Umane au viziuni diferite privind dezvoltarea angajatilor
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cosmin Vladimirescu, MasterCard România: Acum zece ani
românii plăteau cu cardul doar când îşi luau televizor, acum fac tranzacţii
şi de 2,5 lei. „România trebuie să prindă din urmă UE, unde media plăţilor
prin mijloace electronice este de 22-23%, faţă de 6% cât avem noi."
Zf.ro: Radu Hanga, şeful grupului financiar Banca Transilvania, şi alţi 16
candidaţi pentru boardul la SIF Oltenia
Zf.ro: Raiffeisen Bank a obţinut un profit net de 100 mil. € în 2016, iar
activele au urcat la 7,4 miliarde euro. „Ceea ce mă bucură cel mai mult

este că vorbim de o creştere de active care provine în principal din
relaţia cu clienţii, din activitatea de creditare“
Zf.ro: Amânarea aprobării proiectului de fuziune cu Patria Bank ţine pe
minus acţiunile Băncii Carpatica
Zf.ro: BRD vrea să dea dividende cu un randament de 6%, al doilea cel
mai mare din 2001 încoace
Zf.ro: Isărescu devine şef peste tot: Legea privind supravegherea
macroprudenţială a sistemului financiar, promulgată de preşedintele
Iohannis
Zf.ro: Credit Europe Bank a câştigat 8 milioane de euro în 2016. "Am
vândut 50.000 de carduri de credit, plus 50%."
Zf.ro: Leul se apreciază în raport cu dolarul. Cum evoluează cursul de
schimb joi dimineaţă
Agerpres.ro: Comisia Europeană va reduce costurile pentru plățile
efectuate în monedele din UE
Bursa.ro: DUPĂ CE IOHANNIS A ÎNTORS LEGEA ÎN PARLAMENT,
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu - fără imunitate în Comitetul de
Supraveghere Macroprudenţială
Bursa.ro: MIRELA IOVU, CEC BANK: "Băncile pot transforma în
oportunitate riscul creşterii dobânzii la lei"
Hotnews.ro: Costache, Curtea de conturi: Va intreb: de ce o banca
romaneasca nu intra in sistemul Bauspar? Vosganian: Hai sa spunem ca
nu n-am auzit/ Daca o banca e straina inseamna ca are interese mai
oculte decat o banca cu capital romanesc?
TURISM

Zf.ro: Blue Air zboară spre 5 mil. pasageri. „Vânzările de la început de an
au depăşit aşteptările“. În 2016 operatorul a avut afaceri de 300 mil. euro,
iar bugetul pe 2017 este de 400 mil. euro
Capital.ro: Mobile Moment pentru piața de travel în România. Căutările pe
mobil le-au depășit pe cele de pe desktop
Capital.ro: Cocktail Holidays reia vacanţele în Egipt
Capital.ro: Vacanța de Paște: Numărul city break-urilor vândute a crescut
cu 15%
CCIA ALBA
Alba24.ro: 28 martie: Oportunităţi de finanţare atractive pentru start-up.
Seminar informativ gratuit, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie
Alba
CCIA ARAD
Specialarad.ro: Și-a deschis porțile „Confort, Construct & Instal” – cel
mai mare târg de profil din vestul României
CCI BUCUREȘTI
Business-adviser.ro: Colaborare CCIB – MMACA, în beneficul comunităţii
de afaceri
CCINA CONSTANȚA
Radioconstanta.ro: Județul CONSTANȚA are cea mai consistentă
contribuție la PIB, dar salariile nu sunt în Top 5 la nivel național!
CCI IAȘI
Inoras.ro: Business rEvolution

CCI NEAMȚ
Zch.ro, preluată de Diacaf.com: Camera de Comerţ Neamţ: Curs de
competenţe antreprenoriale
CCI OLANDA-ROMÂNIA
Ziuadecj.realitatea.net,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Ziarelive.ro,

Feedler.ro, Ultimele-stiri.eu: NRCC – BRCC Night of the SMEs in Cluj – 5
motive sa participi la evenimentul din 23 martie
CCI ROMÂNIA-UCRAINA
Partners.com.ro: Yevghen Levytskyi, Însărcinatul cu afaceri a.i. al
Ambasadei Ucrainei la București: “Ucraina este parte integrantă a
Europei”
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Guvernul vrea să garanteze creditele luate pentru achiziţionarea de
terenuri agricole
ENERGIE
Economica.net: Calotă, ANRE: Liberalizarea pieţei gazelor nu ţine doar
de preţuri, ci înseamnă funcţionarea pe principiile economiei de piaţă
Agerpres.ro: Piperea: RADET va fuziona prin absorbție cu ELCEN, iar
acțiunile Ministerului Energiei vor fi transferate Primăriei Capitalei
Zf.ro: Emilia Mladin, preşedintele AAECR, depre liberalizarea pieţei
gazelor: „Vom începe să mai punem o hăinuţă, să ne interesăm care este
temperatură la care nu ne îmbolnăvim”
Economica.net: Piperea: RADET este al doilea sistem de energie termică
din lume ca mărime şi un uriaş sac de bani

FISCALITATE
Economica.net: Fronea, ANAF: Mai există cazuri de oameni corupţi în
activitatea vamală
GUVERN
Agerpres.ro: Alexandru Petrescu: România are mult mai multe avantaje
competitive decât salariile mici
Mediafax.ro: Mai mulţi BANI pentru demnitari. Plafoanele pentru
CHELTUIELILE de cazare pentru miniştri şi secretari de stat vor fi
majorate
Zf.ro: Premierul Sorin Grindeanu: Fondurile europene reprezintă un
motor al creşterii economice
Agerpres.ro: Birchall a vorbit despre necesitatea continuării integrării
europene cu consilierul pentru afaceri europene al Angelei Merkel
INVESTIȚII
Zf.ro: Gabriel Voicu, Coldwell Banker: În Bucureşti se vor vinde în acest
an maxim 45.000 de apartamente
Zf.ro: La jumătate de an de la vizita lui Cioloş la Munchen, executivii
BMW vin la Bucureşti pentru a căuta firme de software
Capital.ro: Startup-ul românesc iRewind a fost cumpărat de elveţienii de
la Yoveo
Economica.net: Companiile străine au făcut în ianuarie investiţii directe
de 260 mil. euro în România, scădere de 6% faţă de ianuarie 2016
Capital.ro: “Calea ferată – încotro?”: În fiecare an ies din garanţie în
medie 370 km de cale ferată, finanţările sunt pentru 15 km de linii pe an”

0-100.hotnews.ro: Renault, banuita ca foloseste de 25 de ani strategii
frauduloase pentru a pacali testele de omologare. Compania neaga ferm
Economica.net: Mega Image face primii paşi spre comerţul virtual. Au
început recrutările pentru magazinul online
Zf.ro: Andrei Rădulescu, BT: Pe termen mediu vom vedea deteriorarea
contului curent şi ajustarea datoriei externe totale
IT
Economica.net: Topul furnizorilor de internet fix şi mobil după viteza
medie în 2016
Zf.ro: Florin Popa, directorul comercial B2B al Orange: Piaţa din
România continuă să fie una cu mari diferenţe în gradul de utilizare a
tehnologiei de către companii
Zf.ro: Netopia mobilPay: Sumele achitate digital au ajuns la 200 de
milioane de euro în 2016
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Comisia Europeană nu este de acord cu legea de etichetare a
laptelui, propusă de România. Fermierii români sunt afectaţi
Agerpres.ro: România a avut a doua cea mai mică inflație anuală din UE,
în februarie
Capital.ro: Marea Britanie, în pericol să piardă 200.000 de locuri de
muncă după Brexit
Hotnews.ro: Regina Elisabeta a avizat legea privind declansarea
Brexitului. Din acest moment, premierul May poate oricand sa invoce
Articolul 50

Zf.ro: Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în luna ianuarie un
excedent de 416 mil euro, aproape dublu faţă de ianuarie 2016
Zf.ro: Datoria externă României a scăzut în ianuarie cu 369 milioane euro,
la 92,16 miliarde euro
Economica.net: ANAF: Contrabanda cu ţigarete a scăzut la 16,2%, faţă de
36%, cât era în 2010
Zf.ro: România are peste 11.000 de mediatori autorizaţi, majoritatea femei
Economica.net: Brexit: Mulţi imigranţi europeni se pregătesc să
părăsescă Marea Britanie din cauza incertitudinii statutului legal
Agerpres.ro: ANOFM: Peste 16.300 de persoane s-au angajat în luna
ianuarie; aproape 4.900 au peste 45 de ani
Hotnews.ro: Proiectul Legii Preventiei: Firmele vor avea 3 luni sa
remedieze problemele sesizate de ANAF/Lista contraventiilor pentru care
va fi aplicata legea va include 396 de nereguli
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Yakup Cil, CEO al Credit Europe Bank: Cu excepţia cardurilor de
credit, pe nişa de retail suntem în expectativă
Agerpres.ro: Dănescu (ARB): România plătește prețul celor 50 de ani de
comunism și vrem să ardem niște etape prin conflict, din păcate
Hotnews.ro: Credit Europe Bank, profit brut de 8 milioane de euro anul
trecut
Zf.ro: Cosmin Vladimirescu, MasterCard România: Legea cashback este
benefică mai ales pentru populaţia de la sate, unde nu este rentabil
pentru bănci să instaleze bancomate

Zf.ro: Efecte în România după majorarea dobânzii Fed: euro s-a apreciat
faţă de leu, dolarul s-a depreciat
Zf.ro: Finanţele au împrumutat 600 milioane de lei de la bănci, cu o
dobândă de 0,71%
Economica.net: Banca Naţională a Elveţiei menţine dobânda negativă pe
fondul incertitudinii politice din Europa
TURISM
Economica.net: Pachetele turistice vor fi garantate prin asigurări sau
depozite bancare. Legislaţia va fi modificată până la finalul acestui an
Economica.net: Tarom renunţă la zborurile internaţionale de pe
aeroportul din Iaşi. Ryanair i-ar putea lua locul

