Raport monitorizare presa 5.09.2017
CCIR
cuvantul-liber.ro: ROMÂNII HABAR NU AU CÂT DE BINE O DUC! „VALOAREA
BANILOR ESTE MAI MARE ÎN ROMÂNIA"
CCIB
Mediafax.ro: Florin Jianu, la Mediafax Talks About: În România ar trebui să se
înfiinţeze licee de antreprenoriat. Tinerii preferă să se lanseze în afaceri, dar
mulţi nu au pregătirea necesară
CCIA ARAD
Tv-arad.ro: Președintele CCIA Arad – la deschiderea expoziției de produse românești
din Suzhou, China
Revistafermierului.ro: Evenimentul agricol de referință pentru vestul României –
AGROMALIM își deschide porțile pe 7 septembrie 2017
Timpromanesc.ro: Produse româneşti, expuse în China
Vocea.biz: Vicepreşedintele CEC Bank: Afacerile se însămânțează pe un sol
deosebit de fertil
Observatoraradean.ro: Președintele CCIA Arad – la deschiderea expoziției de
produse românești din Suzhou, China
Pecicanul.ro: Președintele CCIA Arad – la deschiderea expoziției de produse
românești din Suzhou, China
Vocearadenilor.ro: Președintele CCIA Arad – la deschiderea expoziției de produse
românești din Suzhou, China
CCIA TIMIȘ
Telenova.ro: CCIA TIMIS LANSEAZA O NOUA SERIE A CURSULUI AUDITOR
INTERN AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
Debanat.ro: CCIAT ofera pregatire in domeniul standardelor ISO
AMCHAM
Agerpres.ro: Q&A cu regizorul Barry Jenkins, câștigătorul Oscarului pentru Cel mai
bun film în 2017
AHK

Magnanews.ro: Chef Fabrice Giraud, invitat de onoare la Sărbătoarea gastronomiei
franceze
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Berarii pot răsufla ușurați; ploile au salvat recolta de hamei a Germaniei
ENERGIE
Economica.net: Statul a încasat în august peste 11,6 milioane de euro din
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
Economica.net: Statul a încasat în august peste 11,6 milioane de euro din
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
Economica.net: Chinezii ar putea deveni proprietarii Rompetrol peste câteva
săptămâni
Agerpres.ro: Jianu, despre reintroducerea supraaccizei la combustibili: Prețurile au
crescut deja, fără ca acciza să fi fost introdusă
Bursa.ro: AFEER organizează Târgul Naţional de Energie
Zf.ro: Cotidian elen: Transgaz a ieşit de pe lista scurtă a companiilor care au depus
oferte pentru a prelua operatorul reţelei de gazoducte al Greciei
Economica.net: Transgaz a fost eliminată din competiţia pentru achiziţionarea
operatorului reţelei de gaze din Grecia, DESFA
Economica.net: Preţul energiei anul viitor va fi mai mare, dar nu din cauza liberalizării
pieţei de la 1 ianuarie - AFEER
Capital.ro: Lungu (AFEER): Preţul energiei va fi mai mare anul viitor
Agerpres.ro: Lungu (AFEER): Prețul energiei anul viitor va fi mai mare, însă nu din
cauza liberalizării pieței de la 1 ianuarie
FISCALITATE
Mediafax.ro: Cu ce vine nou ordonanţa care schimbă Codul de procedură fiscală. Ce
amenzi riscă românii care lucrează în străinătate, dacă nu depun un chestionar
anume
GUVERN
Economica.net: Premierul s-a întâlnit cu o delegaţie FMI pentru a le da acces la baza
de date ANAF. Ultimele două previziuni ale Fondului au fost greşite
Capital.ro: Tudose: Am chemat la discuţii FMI nu pentru a lua bani, ci ca să vadă
exact cifrele

Economica.net: Ministerul Apărării a rămas fără bani: Armata îşi plăteşte soldaţii, dar
nu mai achită impozitul şi contribuţiile pe salarii
Economica.net: Olguţa Vasilescu: Sunt trei variante până acum la legea pensiilor.
Coaliţia va alege una
Economica.net: Olguţa Vasilescu: Am plafonat indemnizaţia de creştere a copilului.
Puteam să nu o mai dăm deloc
Economica.net: Ministrul Muncii, despre plata eşalonată a salariilor angajaţilor
MApN: Nu am auzit de aşa ceva
Bursa.ro: "Puteam să nu mai dăm deloc sau să dăm 100 de euro"
IMM
Zf.ro: Preşedintele Consiliului Naţional al IMM, Florin Jianu: În România ar trebui să
se înfiinţeze licee de antreprenoriat
Capital.ro: IMM-urile româneşti care fac comerţ internaţional au mai multă încredere
în economie
Agerpres.ro: Petrescu (FNGCIMM): Doar 12% din veniturile Fondului vin din zona
IMM-urilor; trebuie să ne întoarcem cu fața spre ele
INVESTIȚII
Agerpres.ro: Tranzacția între KMG și chinezii de la CEFC s-ar putea încheia în
câteva săptămâni
Capital.ro: România, locul secund în UE la creşterea comerţului cu amănuntul în luna
iulie
Economica.net: Lego concediază 8% din forţa de muncă pe fondul scăderii vânzărilor
Zf.ro: UPC are un nou logo şi un nou slogan în întreaga regiune. Urmează şi
lansarea unui nou concept de magazine
Zf.ro: Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România: „În timp ce
statul român presa producătorii să finanţeze cheltuielile cu medicamente prin
taxa clawback, la CNAS aceşti bani erau furaţi”
Zf.ro: Afacerile Euroweb au crescut cu 20% în primul semestru, peste estimări
Capital.ro: 155 mil. euro de la UE pentru infrastructura de gestionare a apei
Zf.ro: Tranzacţie surpriză: Foştii acţionari s-au întors în Energobit Cluj după ce au
vândut compania în urmă cu 5 ani
Capital.ro: Foștii patroni de la EnergoBit SA s-au întors în firmă. Câți bani au investit

Zf.ro: Şase mari proiecte de infrastructură primesc undă verde de la UE: Vom primi
fonduri europene în valoare de 155 de milioane de euro
Economica.net: Multinaţionalele pierd controlul celor mai mari mine din lume în faţa
guvernelor
Economica.net: UE investeşte 155 milioane de euro în domeniul infrastructurii de
gestionare a apei din România
Bursa.ro: CE a aprobat investiţii de 155 milioane euro în infrastructura de gestionare
a apei din România
Agerpres.ro: UE investește 155 milioane de euro în domeniul infrastructurii de
gestionare a apei din România
Agerpres.ro: A apărut al patrulea tip de ciocolată: rubinie
IT
Capital.ro: Utilizatorii din România, vizați de false campanii promoționale cu premii
fictive în vouchere sau bilete de avion
Capital.ro: ANCOM avertizează: Folosirea acestor telefoane se sancţionează cu
5.000 de lei
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Un român a câştigat la CEDO după ce a fost concediat pe nedrept: Instanţele
româneşti nu au respectat dreptul la viaţă privată
Economica.net: Laurenţiu Mihai: în timp ce statul presa producătorii să finanţeze
cheltuielile cu medicamente prin clawback, la CNAS aceşti bani erau furaţi
Economica.net: Legea pentru referendumul de revizuire a Constituţiei, adoptată.
Dragnea: Până la iarnă am putea avea o decizie privind familia
Economica.net: Costul forţei de muncă a crescut în România în trimestrul II cu circa
19% faţă de aceeaşi perioadă din 2016
Capital.ro: APMGR : fraudele de la CNAS trebuie să fie urmate de un audit
independent și de eliminarea taxei clawback pentru medicamentele generice
Mediafax.ro: Transportatorii cer RETURNAREA unei cote din acciză şi ameninţă cu
proteste dacă vor fi refuzaţi
Zf.ro: Tudor Dumitru, acţionar Electroargeş, cere repunerea lui Ion Gavrilă în postul
de director general
Bursa.ro: MApN: Veniturile militarilor vor fi plătite eşalonat până la rectificarea
bugetară

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Groupama Asigurări raportează o creştere de 9% pe Casco în paralel cu un
minus de 11% pe RCA
TURISM
Zf.ro: Festivalul George Enescu: Una dintre cele mai mari soprane ale lumii va cânta
la Bucureşti
Capital.ro: ANSVSA: Amenzi de 589.600 de lei, la unităţile de alimentaţie publică din
zonele turistice

