Raport monitorizare presa 28 martie 2017
CCIA ARAD
Livearad.ro, Actualitati-arad.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziar.com, Ziarepe-net.ro: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad
continuă întâlnirile bilunare de consultanță gratuită
CCIA ARGEȘ
Institutiilestatului.ro: CJ Argeş - 3.000 lei pentru proiectul 'Târgul Aro
Piteşti
CCI DOLJ
Teleucraiova.ro: Târgul Contex, o nouă locație
Gds.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu, Feedler.ro: Târgul
Contex se mută la Casa Tineretului
Cvlpress.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: „Principii şi cerinţe noi ale
standardelor ISO 9001 şi 14001 din 2015”
CCI IAȘI
Agerpres.ro: Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași, participă la PRIA
IT&C and Intellectual Property în 28 martie la hotel Unirea
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: Seminar referitor la modificările fiscale, la CCI Suceava
CCIA TIMIȘ
Revista-ferma.ro: Vino la Banat Agralim, ediţia 2017!
CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Amosnews.ro: O nouă ediție a conferinței 'Cities of Tomorrow'
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare.com, Ziare-pe-net.ro: Participarea
la Targul de Munchen, doar prin Agentia de Dezvoltare Nord-Est
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Platforma AgroGo a ajuns la peste 800 de utilizatori
Economica.net: România revine pe harta de export a Rusiei. Am fost al
treilea importator de floarea soarelui în ultimele luni ale anului
ENERGIE
Zf.ro: Corina Popescu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei: Piaţa
locală de energie electrică nu este matură, iar preţul energiei electrice nu
este elastic
Economica.net: Rompetrol va deschide zece noi benzinării în România în
acest an
Agerpres.ro: Nicolescu (Deloitte): Surplusul de certificate verzi va crea
haos în sistemul energetic de la 1 aprilie, dacă Guvernul nu modifică de
urgență legislația
Capital.ro: Chinezii de la CEFC, interesați să dezvolte operaţiunile KMG
International
Bursa.ro: GABRIEL DUMITRAŞCU: "Preţul reglementat al gazelor pentru
populaţie a fost mai mare decât cel de pe piaţa liberă"
Bursa.ro: VENITURILE LA BUGET, ÎN SCĂDERE CU 1,4%, DE LA AN LA
AN. Ionuţ Dumitru: "Evoluţia încasărilor este foarte slabă, faţă de
proiecţia bugetară"

Bursa.ro: DIRECTORUL AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ: 1.000 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia,
disponibilizaţi de la 1 mai
Bursa.ro: FIIND INTERESATĂ DE DEZVOLTAREA OPERAŢIUNILOR KMG
INTERNATIONAL, CEFC s-a întâlnit cu BCR, Unicredit, Raiffeisen, ING şi
Bancpost
Hotnews.ro: Guvernul ar putea aproba, pe ultima suta de metri, proiectul
de OUG privind prelungirea cu 14 ani a duratei de viata a certificatelor
verzi
FISCALITATE
Bursa.ro: PREŞEDINTELE ANAF: "Va fi respectat termenul de 15 aprilie
pentru implementarea măsurilor de creştere a colectării"
Hotnews.ro: Impozitarea multinationalelor - O problema a Romaniei?
GUVERN
Economica.net: Grindeanu: Am avut o discuţie cu Iohannis în privinţa
noilor propuneri de miniştri. Aştept decizia sa
Agerpres.ro: Ministerul Muncii: Buget de 14,4 milioane lei pentru crearea
a 8 servicii de tip rezidențial și a 8 centre de zi pentru copii cu tulburări
de comportament
INVESTIȚII
Zf.ro: Victor Căpitanu, unul dintre fondatorii Capital Partners, renunţă la
candidatura pentru SIF Oltenia
Zf.ro: Magazinul Maramureş, unul dintre cei mai tranzacţionaţi emitenţi
de pe AeRO, va lua un credit de 9 mil. lei

Zf.ro: Infuziile de capital în asigurări au depăşit 21 mil. euro în primele
două luni
Zf.ro: Biblia unui investitor la bursă: tabelul cu indicatorii de evaluare ai
companiilor
Zf.ro: Grupul Alro, profit de 71 milioane lei şi afaceri de 2,3 miliarde lei în
2016
Zf.ro: Cehii de la Antares au intrat pe ultima sută de metri cu fabrica din
Harghita
Zf.ro: Acţionarii JW Marriott încep în august renovarea restaurantului
Cucina
Zf.ro: Glenmark vinde suplimente alimentare şi OTC-uri de 10 milioane
de euro
Zf.ro: Betty Ice deschide anul viitor trei magazine cu îngheţată
Zf.ro: Nordis Premium Properties: 25% din cumpărătorii actuali de
locuinţe noi sunt investitori, care vor randamente de 6-9% pe an
Economica.net:
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automatizarea traficului ar putea fi semnat în iulie. Metrorex promite
inaugurarea în vara lui 2018
Economica.net: Firea, despre preluarea Centurii Capitalei la PMB: Partea
finanţabilă pe fonduri europene să rămână în continuare la CNAIR
Economica.net: Germanii de la Draxlmaier îşi restrâng activitatea din
Piteşti, 800 de angajaţi vor fi trimişi acasă cu plăţi compensatorii
Agerpres.ro: Absorbția fondurilor europene pe cadrul financiar 20072013 a stagnat, în februarie

Capital.ro: Heineken şi Lixid Project, aproape de un acord cu privire la
mărcile 'Ciuc' şi 'Csiki'
Capital.ro: Preţul petrolului creşte uşor. Pieţele asiatice fac un pas
înapoi. Ultimele evoluţii
Bursa.ro: CONFERINŢA "VIITORUL BURSIER AL SIF-URILOR ŞI FP" EDIŢIA A III-A. Mircea Ursache, ASF: "Înfiinţarea unui fond suveran de
investiţii - necesitate absolută pentru dezvoltarea ţării"
Bursa.ro: CAMPANIA ELECTORALĂ DE LA SIF OLTENIA, MAI MULT ÎN
CULISE. Pachetul de 6% din BCR - miza alegerilor de la SIF Oltenia
Bursa.ro: CLAUDIU BALOG, RTZ & PARTNERS: "Zoltan Prosszer,
desemnat administrator special al Romcab"
Bursa.ro: De ce rămân deponenţii departe de bursă în ciuda raportului
super-atractiv dividende/dobânzi?
Startupcafe.ro: Fondatorul unui incubator francez axat pe tehnologii
spatiale a pus ochii pe Cluj
Startupcafe.ro: Rezumat CeBIT 2017 Hanovra: digitalizare „fara limite” si
programul japonez Society 5.0
Mediafax.ro: Studiu: 9 din 10 antreprenori cred că eşecul este „o sentinţă
pe viaţă” şi se retrag din business
Mediafax.ro: Grupul de asigurări Lloyd's of London ar urma să îşi mute
sediul în UE, în contextul Brexit. Bruxelles şi Luxemburg, principalele
opţiuni
Ziare.com: Inovatia care te ajuta in business

Zf.ro: Ciprian Boloş pentru ZF: Nu mă ocup de organizarea Fondului
Suveran, aceasta intrând exclusiv în coordonarea Ministerului Economiei
Zf.ro: Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, Romgaz şi BRD - cele mai
tranzacţionate acţiuni de la BVB în 2016, pe o piaţă de capital în scădere
Zf.ro: Lorena Furtuna, Oracle: Avansul tehnologiei va redirecţiona piaţa
muncii către job-uri creative
Economica.net: Metrorex are prevăzute pentru 2017 investiţii de circa
1,15 miliarde lei
Economica.net: iCredit deschide 15 birouri regionale noi şi angajează
500 de oameni în România, în acest an
IT
Zf.ro: Alina Georgescu, country manager al IDC România: Piaţa de soluţii
de securitate IT ajunge la 90 mil. $
Capital.ro: Pierderi de milioane de dolari în urma unui incident de
securitate cibernetică
Capital.ro: Cu cine facem digitalizarea?
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Agenţia JCR a reconfirmat ratingul BBB/BBB+ al României
Zf.ro: Brexit: cursa pentru câştigarea titlului de capitală europeană a
finanţelor a început
Zf.ro: Veniturile bugetului au crescut în februarie cu 4%, dar sunt departe
de ţintă. Cheltuielile au scăzut, cu sacrificarea majoră a investiţiilor

Zf.ro: INS: Preţurile în industrie şi construcţii vor înregistra o creştere
moderată în perioada martie-mai 2017
Zf.ro: Studiu: Raportul dintre salariul minim şi cel mediu este de 44%, în
creştere, dar încă inferior celor din Polonia, Slovenia sau Ungaria
Zf.ro: Sturgeon, frustrată după ce May nu a făcut concesii pe tema unui
acord Brexit distinct pentru Scoţia
Zf.ro: Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 de ani) a
fost de 61,6%, în trimestrul IV
Zf.ro: INS: Numărul de pensionari a scăzut cu 49.000 în 2016 faţă de anul
precedent
Economica.net: Bugetul e pe excedent după două luni din 2017. Cu
scădere de două cifre la TVA şi creştere de două cifre la cheltuieli de
personal
Agerpres.ro: Germania: Încrederea în economie a atins cel mai ridicat
nivel din ultimii cinci ani
Capital.ro: Avertisment de la BNR: Cu o asemenea logică, nu se va putea
asigura nici minimum necesar de bunuri publice
Capital.ro: Negociatorul-şef al CE pentru Brexit a prezentat condiţiile
negocierilor: Londra să-şi plătească facturile şi să garanteze drepturile
cetăţenilor UE
Mediafax.ro: CRIZELE şi recesiunile din Statele Unite, o realitate. Cea mai
MARE economie a lumii, un model pentru UE?
Mediafax.ro: Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, despre
execuţia bugetară: Creşte riscul de intrare în recesiune

Zf.ro: Ministru britanic:Londra are un "plan de urgenţă vast" în cazul
neajungerii la un acord Brexit cu UE
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca centrală a Ungariei recurge la Kuria pentru a menţine
secretă vânzarea unei bănci
Zf.ro: Erste: Noi am plătit înapoi ajutorul de stat şi dobânda aferentă în
2013
Zf.ro: Banca Transilvania finalizează răscumpărarea a 10 milioane de
acţiuni în cinci săptămâni
Zf.ro: Banca Comercială Carpatica vrea doi membri în board
Zf.ro: Topul dividendelor acordate de cele mai mari bănci din România
Economica.net: O nouă monedă de o liră intră în circulaţie în Marea
Britanie
Economica.net: Pascariu, Unicredit: Să se susţină în România, o bancă
are nevoie de o cotă de piaţă de 5%
Bursa.ro: BCE: Băncile care ies din Marea Britanie vor avea timp să se
adapteze normelor europene
TELECOM
Zf.ro: Şeful arbitrului telecom, la finele celor 8 ani de mandat: Am pus în
prim-plan drepturile utilizatorilor. Las în urmă o piaţă dinamică,
funcţională, competitivă
Agerpres.ro: Președintele ANCOM: Autoritățile din România ar trebui
instruite pentru a fi conștiente de ceea ce le oferă industria de
telecomunicații

