Raport monitorizare presa 15.09.2017
CCIR
Avocatura.ro: Avocatul Gheorghe Piperea, despre dificultatea înțelegerii legilor de
către oamenii de rând: "Ne trebuie legi nu numai simplu de înțeles, ci și legi de
bun simț"
Industriamobilei.ro: Conferința „CUM ÎNCURAJEAZĂ STATUL ROMÂN
COMPETITIVITATEA UNUI SECTOR PERFORMANT?”
ROMEXPO
Bucuresti-news.ro: A INCEPUT SALONUL BIFE – SIM 2017 – EXPOZIȚIA
INTERNAȚIONALĂ CARE PUNE BUCUREȘTIUL PE HARTA EUROPEI ÎN
DOMENIUL INDUSTRIEI DE MOBILIER
CCIA ARAD
Amosnews.ro: Agromalim 2017, o ediție care le întrece pe toate
Glsa.ro: Agromalim 2017, o ediție care le întrece pe toate
Voceahunedoarei.ro: FERMIERII DIN TRANSILVANIA, INVITAȚI SĂ SE IMPLICE ÎN
DEZBATERILE LEGATE DE VIITORUL PAC
Dialogsocial.gov.ro: Agenda echipei MCPDS pentru data de 15 septembrie
CCI IAȘI
Iasi.inoras.ro: Invitaţie la dialog constructiv municipalitatea ieșeană.
Ziarulevenimentul.ro: Campionii industriei ieşene
Ziarulevenimentul.ro: Stop haosului urbanistic!
Ziuadeiasi.ro: Primarul Iaşului în dialog cu urbanişti, arhitecţi, dezvoltatori imobiliari şi
constructori, la Camera de Comerţ
CCI NEAMȚ
Ziarulevenimentul.ro: S-a deschis Târgul de Carte „Libris“
CCI ROMÂNO-BULGARĂ
Prwave.ro: Business Challenge: cine sunt oamenii care construiesc viitorul mediului
de afaceri din România și care sunt oportunitățile de business în 2017?
Globalmanager.ro: Business Challenge: cine sunt oamenii care construiesc viitorul
mediului de afaceri din România și care sunt oportunitățile de business în 2017?

Moneybuzz.ro: Business Challenge: cine construiește viitorul mediului de afaceri
local?
Prbox.ro: Business Challenge: cine sunt oamenii care construiesc viitorul mediului de
afaceri din România și care sunt oportunitățile de business în 2017?
CCIFER
Iasulinafaceri.ro: Conferinţă – „Mobilitatea viitorului la Iaşi“
AHK
Banatulazi.ro: Nu se mai poate merge înainte cu necalificați! ,,Școala de carte și
meserii” schimbă viitorul tinerilor. Video
Meat-milk.ro: AHK a inaugurat un portal pentru promovarea unei afaceri pe piața
germană
AMCHAM
Agerpres.ro: DESTINAȚII DE WEEKEND - sfârșit de săptămână în București
(evenimente culturale)
Ziuanews.ro: DESTINAȚII DE WEEKEND - sfarșit de saptamana in București
(evenimente culturale)
Bucurestiul.ro: Ghid complet: Cum te poti distra weekend-ul acesta in Bucuresti!
AGRICULTURĂ
Economica.net: MCSI: Recepţii tehnice pentru lucrările realizate în alte peste 100 de
sate, în proiectul Ro-Net
Agerpres.ro: Târgul Național al Mierii: 120 de apicultori cu miere și produse apicole
pe Platforma Apicolă Băneasa, în acest weekend
ENERGIE
Zf.ro: Preţurile la carburanţi înainte de prima tranşă a accizei
Zf.ro: Nuclearelectrica intră în „hora” dividendelor speciale cerute de urgenţă de stat:
110 mil. lei, randament 4,7%. Minoritarii se aşteptau la mai mult
Zf.ro: Saudiţii se pregătesc pentru o posibilă amânare a listării Aramco până în 2019
Zf.ro: Ministerul Energiei, care obligă companiile la chetă, despre Fondul
Proprietatea: Caută profit pe termen scurt
Capital.ro: Prima zi cu accize mai mari: Cu cât s-au scumpit carburanții

Economica.net: ANRE va analiza necesarul de energie electrică pentru trimestrul IV,
în vederea avizării tarifelor aplicabile de la 1 octombrie
Agerpres.ro: Accizele la carburanți cresc cu 0,16 lei pe litru la toate cele trei categorii
de combustibil, începând de vineri
Zf.ro: Vineri, 15 septembrie, prima ZI cu accize mai mari la carburanţi. Preţurile au
crescut uşor
INVESTIȚII
Zf.ro: Portland dezvoltă trei clădiri de birouri pe trenul rămas nevândut din fosta
fabrică Griviţa
Capital.ro: Cea mai ieftină asigurare CASCO din România: prețul, de trei ori mai mic
decât la polițele clasice
Economica.net: Alocarea bugetară pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic nu a
fost folosită integral în niciun an în perioada 2010-2015
Capital.ro: CNAIR a demarat marea licitaţie pentru indicatoare rutiere, contract
estimat la 50 milioane euro
Economica.net: Borsec, cel mai puternic brand românesc
Economica.net: AFI Europe renunţă la mallul din Bucureştii Noi şi pregăteşte
construcţia unui mini-oraş cu turnuri de apartamente
Economica.net: Bucureştenii care au idei pentru dezvoltarea Capitalei sunt îndemnaţi
să le înscrie în cel mai nou proiect al Primăriei
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Parisul şi Berlinul vor dezlănţui furtuna după alegerile germane: Germania
priveşte îngăduitor la „Uniunea Egalităţii“, visul lui Juncker, însă are propriile
planuri pentru viitorul UE. La fel şi Franţa
Capital.ro: Juncker: O Catalonie independentă va trebui să candideze pentru a adera
la UE
Capital.ro: UE vrea acorduri comerciale cu Australia şi Noua Zeelandă fără
implicarea parlamentelor naţionale
Capital.ro: INS: Pensionarii au venituri mai mari ca liberii profesioniști
Economica.net: Pensionarii, locul al doilea după veniturile băneşti obţinute anul
trecut
Agerpres.ro: Pensionarii, venituri bănești cu 452,7 lei mai mici față de cele ale
salariaților, anul trecut

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Prognoză sumbră de la Banca Transilvania: deficitul de cont curent ajunge la
3,4% din PIB
Zf.ro: Băncile britanice sunt mai mici şi mai sărace la un deceniu după criza
financiară
Zf.ro: Erste Bank Ungaria îşi fuzionează diviziile de investiţii şi private banking
Zf.ro: Coloşii bancari germani ar putea fi decapitaţi
Zf.ro: Dolarul, copilul rebel al pieţei valutare: în timp ce euro încearcă să treacă de
4,6 lei, moneda americană nu se decide în ce direcţie să meargă
Zf.ro: Cel mai lung experiment cu dobânzi negative a adus băncilor profituri record.
Norocul s-ar putea schimba
Zf.ro: Florian Neagu, director adjunct Direcţia Stabilitate Financiară, BNR: „Creditarea
populaţiei a ajuns la un nivel care preocupă atât din perspectiva vitezei, cât şi a
volumului şi a gradului de îndatorare al debitorilor”
Zf.ro: Asigurătorii şi oficialii companiilor private de sănătate: Este nevoie de mai
multă claritate legislativă
Zf.ro: Salariile bancherilor au rămas în urmă. Sunt abia pe locul 5 în topul celor mai
bine plătiţi angajaţi
Zf.ro: Banca Transilvania informează oficial care este stadiul discuţiilor privind
achiziţia Bancpost: Finalizarea negocierilor este estimată pentru sfârşitul lunii
octombrie, după primirea aprobărilor
Zf.ro: Banca Transilvania este la un pas să intre în negocieri finale pentru achiziţia
Bancpost, tranzacţie care, dacă s-ar realiza, ar avea puterea să schimbe liderul
pieţei bancare din România
Zf.ro: După nouă ani de la falimentul Lehman, bursa americană s-a dublat, iar cea
românească le-a depăşit pe cele din regiune
Capital.ro: Senat: Guvernatorul BNR Mugur Isărescu, invitat marţi la Comisia
economică
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
Zf.ro: BNR dezbate cu băncile reducerea gradului de îndatorare la creditele de
consum
Capital.ro: Banca Transilvania cumpără Bancpost până în octombrie

Economica.net: Banca Transilvania: Negocierile privind achiziţia Bancpost continuă.
Acestea s-ar putea finaliza la sfârşitul lui octombrie
Economica.net: Câţi bani a împrumutat Tudose de la băncile din România de când
este prim-ministru
Agerpres.ro: Fitch estimează că va începe să îmbunătățească ratingurile de țară
Agerpres.ro: Garanti Leasing încheie un acord de finanțare de 10 milioane de euro
cu Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
Mediafax.ro: Tranzacţia care are puterea să schimbe LIDERUL pieţei bancare din
România. Negocieri intense pentru achiziţia Bancpost
Mediafax.ro: Aceasta este ţara unde trebuie să te duci cu o ROABĂ DE BANI pentru
a face cumpărături
Mediafax.ro: Mugur Isărescu, invitat la Comisia economică a Senatului pentru
explicaţii legate de IFN-uri
TELECOM
Economica.net: Telefoanele 5G vor apărea pe piaţă în 2019 susţine directorul
Qualcomm
Agerpres.ro: MCSI: Recepții tehnice pentru lucrările realizate în alte peste 100 de
sate, în proiectul Ro-Net
TURISM
Capital.ro: Destinațiile exotice preferate de români pentru vacanța de Revelion

