Raport monitorizare presa 17 martie 2017
CCIR
Clujmanifest.ro: World Trade Center Bucureşti şi avatarurile unei
insolvenţe
Uzp.org.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Forum economic Romania-Italia
Redam

increderea

investitorilor

romani

si

italieni

in

economia

romaneasca
Legalmagazin.ro: Legal Magazin organizează conferința „Forumul de
Mediu”, ediția I
ROMEXPO
Ziarulimpact.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Presedintele Camerei de
Comert Calarasi, invitat de onoare la Romexpo!
CCIA ARAD
Vestic.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Sergiu Bîlcea: „Îmi doresc un
parteneriat solid cu mediul de afaceri”
Newsar.ro,

Glsa.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Presaonline24.ro,

Stirionline24.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare.com: Deschiderea târgului de
construcţii şi instalaţii la Expo Arad
Livearad.ro: Seară francofonă la CCIA Arad
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Timponline.ro: Antreprenoriatul feminin, pe drumul cel bun. Ce doamne
au prezentat reţete de succes

Rasunetul.ro: Femeia antreprenor – provocări și obstacole. Doamnele
care conduc afaceri şi-au povestit experienţa
CCI BUCUREȘTI
Ziuacargo.ro: Colaborare CCIB – Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţ
şi Antreprenoriat
Amosnews.ro,

Uzp.org.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Sourcecode.com.ro: Colaborare CCIB – MMACA, în beneficul comunităţii
de afaceri
CCI IAȘI
Iasulinafaceri.ro:

IAȘUL

ÎN

AFACERI:

despre

generozitatea

antreprenorilor
Ziaruldeiasi.ro: Iaşiul va gazdui cel mai mare eveniment IT&C din regiune
- PRIA IT&C and Intellectual Property Iaşi
Bursa.ro: Business (r)Evolution debutează la Iaşi, pe 21 martie
CCI PRAHOVA
Vptv.ro: “Pentru Dumneavoastră, doamnelor!”
HTTP://ZIARULPRAHOVA.RO/2017/03/IN-PRAHOVA-A-AVUT-LOC-ONOUA-EDITIE-A-MANIFESTARII-DEDICATE-MEDIULUI-DE-AFACERIFEMININ/
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: Seminar de informare Start-up Nation, la CCI Suceava
CCIA TIMIȘ

Opiniatimisoarei.ro, preluată de Feedler.ro: Noi serii de cursuri la CCIA
Timis. In ce domenii te poti specializa?
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Importurile de grâu ale Egiptului au atins un nou record
Capital.ro: Ajutoare de aproape 1,5 milioane de lei pentru producătorii de
lapte
Bursa.ro:

Măsuri

pentru

asigurarea

accesului

la

finanţare

a

producătorilor agricoli
ENERGIE
Zf.ro: La o lună de la publicarea rezultatelor financiare, acţiunea OMV
Petrom a crescut cu 7,02%
Zf.ro: ANRE înăspreşte sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor
pe piaţa de energie
Zf.ro: Frenezia nucleară a Europei: mai multe centrale atomice, inclusiv
în Est, şi bombe atomice în Germania
Zf.ro: Honeywell: „Vrem 27 de grade iarna în locuinţe. Noi nu vrem să
stăm îmbrăcaţi în casă! Belgienii stau la 18 grade“
Bursa.ro: USR ACUZĂ: "Legea privind liberalizarea pieţei gazelor
primeşte amendamente chiar de la companiile care doresc neaplicarea
ei"
GUVERN
Capital.ro: Plumb: Vrem să atragem 5,2 miliarde euro de la Comisia
Europeană în 2017

Hotnews.ro: Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici

pentru

consolidarea si restaurarea Palatului Cantacuzino. Investitia se ridica la
45 milioane lei
INVESTIȚII
Zf.ro: Farmexim, afaceri de 1,85 miliarde de lei din distribuţia farma
Zf.ro: Producătorul berii Timişoreana: Consumatorul român a trecut de
etapa PET-ului
Zf.ro: Nissa a închis magazinul din Piaţa Romană şi renunţă la stradal
Zf.ro: "Ne-au crescut afacerile cu peste 70% de cand s-au introdus curse
low-cost pe ruta Iaşi - Bucureşti"
Zf.ro: OPINIE SORIN PÂSLARU -REDACTOR-ŞEF AL ZF: Capcana
investiţiilor în fabrici de automobile. Valoarea adăugată este la jumătate
faţă de industria alimentară şi de trei ori mai redusă decât în IT
Zf.ro: Activul net total al SIF-urilor a crescut în ultimul an cu 15%, până la
7,6 miliarde lei
Zf.ro: Propunere ZF: Esplanada să devină un Central Park al
Bucureştiului
Economica.net: Ce supărări au magazinele online: "ţepele", returnarea
repetată a produselor, concurenţa neloială
Capital.ro: Gabriela Firea a găsit teren pentru 12.000 de locuinţe. Au fost
prevăzute investiţii
Bursa.ro: Câţiva acţionari "Romcab" au propus demararea acţiunii în
răspundere contra lui Zoltan Prosszer

Bursa.ro: Acţionarii "Avicola" Slobozia, convocaţi să decidă menţinerea
la tranzacţionare sau delistarea
Startupcafe.ro: Studiu: Jumatate dintre afacerile de familie din Romania
ajung la a doua generatie
Ziare.com: Defrisarile ameninta autostrada Sibiu-Orastie
IT
Zf.ro: Răzvan Rughiniş, profesor la Facultatea de Automatică şi
Calculatoare: „Provocarea majoră a României este de a creşte calitatea
resursei umane”
Zf.ro: Şeful SAP Romania: Am crescut cu 38% în 2016
Economica.net: Dorin Pena, Cisco: Trebuie să tragem un semnal de
alarmă referitor la piaţa de muncă din România
Agerpres.ro: Marcel Borodi (Brinel): Suntem într-o perioadă globală, întro lume interconectată și dușmanii sunt acum invizibili
Agerpres.ro: Dorin Pena (Cisco): Costul mediu al unui atac cibernetic
este de 4 milioane dolari
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Ministrul de Interne Carmen Dan anunţă majorări salariale pentru
80.000 de angajaţi din Minister
Economica.net: Peste 30% dintre românii care muncesc s-ar muta în alt
oraş pentru un loc de muncă mai bun - studiu
Economica.net: România a avut a doua cea mai mică inflaţie anuală din
UE, în februarie

Agerpres.ro: ASF: Stabilirea unui tarif de referință pentru RCA poate
atrage pentru România procedura de infringement
Agerpres.ro: Sindicatele din Poliție, nemulțumite în continuare de
proiectul Legii privind salarizarea unitară
Agerpres.ro: Wolfgang Schaeuble: Este în interesul Uniunii Europene să
existe un centru financiar puternic în Londra
Capital.ro: Cea mai mare problemă a bugetului pe 2017
Bursa.ro: Sistemul TARGET2, o cronică a dezintegrării implacabile a
uniunii monetare europene?
Bursa.ro:

PENTRU

CĂ

NU A TRANSPUS

LA TIMP

DIRECTIVA

TUTUNULUI. Gilda Lazăr, JTI: "Statul va trebui să restituie accize de
milioane de euro"
Bursa.ro: Creditele de angajament: capcana bugetara cu bataie lunga
Hotnews.ro: Big brother-ul financiar și „prevenirea imprevizibilului”
Hotnews.ro: FMI: riscuri si vulnerabilitati in politica fiscal-bugetara; e
nevoie de continuarea luptei anticoruptie
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Erste Group: România ar putea intra după 2017 în procedură de
deficit excesiv
Zf.ro: Grecii de la „Banca Românească“, fără prea mare interes în rândul
investitorilor
Zf.ro: Marii câştigători ai dividendului BRD: SocGen, Fondul Proprietatea
şi SIF Transilvania

Zf.ro: Themis Themistocleous, UBS: Sectorul financiar este într-o poziţie
mult mai bună faţă de 2008, ceea ce limitează riscurile unei noi crize.
Euro poate câştiga teren în faţa dolarului
Zf.ro: Topul câştigurilor în sistemul bancar românesc în 2016. Care au
fost cele mai profitabile bănci
Economica.net: BNR despre creditarea firmelor româneşti: "Ar trebui să
existe angajaţi ai băncilor care să ştie să citească un bilanţ"
Capital.ro: Ucraina impune sancţiuni băncilor publice ruse
Bursa.ro: AVOCATUL PIPEREA REACŢIONEAZĂ DUPĂ PROMULGAREA
LEGII MACROPRUDENŢIALITĂŢII: "PSD are impresia că e la putere,
când, de fapt, puterea reală e la overlorzi şi vătafii lor"
TELECOM
Zf.ro: Consilul Concurenţei câştigă procesul intentat de Orange la Curtea
de Apel Bucureşti
TURISM
Economica.net: România a atras anul trecut 2,47 milioane de turişti
străini, care au cheltuit 1,32 miliarde de euro
Agerpres.ro: Victimă a propriului său succes, Islanda ar putea majora
taxele în sectorul turismului
Capital.ro: TRAGIC pentru turism! Clădire de patrimoniu demolată pentru
un supermarket
Startupcafe.ro: 97% dintre romani care achizitioneaza pachete de
vacanta se documenteaza online

