Raport monitorizare presa 16 octombrie 2017
CCIR
Dcnews.ro, preluat de Diacaf.com: SPLIT TVA. Daniel Zamfir, președintele Comisiei
economice, DECIZIE
Ziarulexclusiv.ro: 20 de firme hunedorene în Topul Național al Firmelor
Românești
Rador.ro: Calendarul evenimentelor, 16 octombrie
Cugetliber.ro, preluat de Indexconstanta.ro, Ziar.com, Agendaprimarului.eu,
Postalziare.ro, I-stiri.ro, Stiriaz.ro: CCIR găzduiește seminarul de afaceri RomâniaLituania
CCIA ARAD
Arq.ro: Președintele CCIA, întâlnire de lucru cu Ambasadorul Republicii Belarus
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro: Codul muncii, în dezbatere la CCIA Argeș
CCINA CONSTANȚA
Agerpres.ro: Târgul de mobilă MOBILA EXPO CONSTANȚA, ediția a VII-a
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Excelența în afaceri, premiată la Timișoara! Când are loc Topul
Firmelor
CCIA VASLUI
Ziare.com: Reticenta administratiei locale
AHK
Legalmagazin.ro: Prim-ministrul României va participa la “Romanian Automotive
Summit”
Curierulnational.ro: Școala profesională, de la sperietoare la opțiune
CCI ROMÂNO-BRITANICĂ
Jurnalmm.ro: Ediția a III-a a Forumului ONG Cluj. Evenimentul va avea loc pe 26
octombrie 2017, între orele 10:30- 19:30, în incinta Iulius Mall Cluj

Libertatea.ro: Ambasadorul Marii Britanii în România a dormit în stradă. Mesaj de
solidaritate pentru oamenii fără adăpost
CCI BULGARIA-ROMÂNIA
Mlmnews.ro: Conferința SMART Marketing: curajul de a fi diferit și de a inova întrun mediu de business tot mai competitiv
CCI ROMÂNIA-REPUBLICA COREEA
Zf.ro: Atenție ce poze vă faceți sau ce postați: DNA are o nouă tehnică de
interceptare
CCI ROMÂNIA-JAPONIA
Pandurul.ro: UCB susține antreprenoriatul. Proiecte finanțate prin România Startup Plus
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Înțelegere surpriză. După profi, BERD cumpără 13% din acțiunile Agricover
într-o tranzacție de 7 mil. euro
Zf.ro: Producția mondială de grâu se apropie de un nivel record
Zf.ro: Luni, 16 octombrie, începe plata avansului la subvențiile agricole pe 2017.
Câți bani iau fermierii
Capital.ro: Alexandra Toderiță, CRPE: Agricultura trebuie să fie promovată ca
meserie de viitor
ENERGIE
Zf.ro: Nuclearelectrica a încheiat un contract cu Electrica Furnizare în valoare de
35,4 milioane de lei
Economica.net: Ce nu spune Iancu de la PSD: În luna în care a acuzat Petrom că a
oprit voit centrala Brazi ca să crească prețul, în SEN au fost 60 de avarii
Economica.net: Benzina și motorina se scumpesc încontinuu. 4 bani pe litru în
ultima săptămână
GUVERN
Zf.ro: Cine sunt noii miniștri de la Transporturi, Fonduri UE și Dezvoltare
Regională

Zf.ro: Cine este Gheorghe Șimon? Cine?! Viitorul președinte al României sau
candidatul PSD pentru Palatul Cotroceni, după modelul din Franța cu
Emmanuel Macron
Economica.net: Premierul Tudose îi trimite lui Iohannis propunerile de miniștri
Economica.net: Secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, a fost eliberat
duminică din funcție. În locul lui a fost numită adjuncta sa, Roxana Bănică
Agerpres.ro: Premierul Tudose și mai mulți miniștri vor participa la evenimentul
Trade Winds, organizat la București
Agerpres.ro: MAE: Teodor Meleșcanu va participa la o reuniune informală la
Londra, la invitația ministrului de externe britanic
Mediafax.ro: Cum îl salvează ALDE pe ministrul Ilie, propus de Tudose pentru
remaniere: Noi avem niște principii, indiferent dacă este om politic sau
cetățean al României
INVESTI Ț II
Zf.ro: Afacerile Hornbach au crescut în prima jumătate a anului 2017-2018 cu
5,7%, la 2,3 mld. euro
Zf.ro: Citibank și ING Bank împrumută grupul Digi cu 200 mil.euro pentru achiziția
operatorului ungar Invitel Tavkozlesi
Zf.ro: Acțiunile gigantului tehnologic Tencent au crescut cu 85% de la începutul
acestui an. Tripleta tehnologică a Chinei se îndreaptă spre 1.000 miliarde
dolari
Economica.net: Proprietarul Transavia, Ioan Popa, deschide cel mai mare resort
de golf din România
IMM
Startupcafe.ro: Ce companii americane isi mai trimit oameni la Bucuresti sa
discute cu IMM-uri si alte firme romanesti
IT
Economica.net: Orange anunță Chat Messages prin care utilizatorii pot conversa
live prin SMS
Zf.ro: Cum arată viitorul mobilității în viziunea unui șef al Uber: 2-3 oameni vor
împărți aceeași cursă spre aeroport, iar numărul de mașini electrice va crește
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Agerpres.ro: Ministrul Mediului: Programul "Rabla" va avea, de la anul, și o
componentă destinată achiziției de biciclete electrice
Mediafax.ro: Săptămâna SCUMPIRILOR: Tarifele de 1,39 lei/km la taxiurile din
București vor crește la 1,70 lei/km. Care este motivul acestei creșteri
substanțiale de preț
Mediafax.ro: Cele două scenarii de criză | Economiștii avertizează că BNR va mări
dobânzile sau va lăsa leul să se deprecieze pentru a atenua inflația în 2018
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cel mai dur avertisment de la BNR privind îndatorarea populației. Rata la
bancă înghite jumătate din salariu pentru unu din trei oameni împrumutați în
2017
Zf.ro: Dan Bucșa, UniCredit Londra, despre piața financiară din România în 2018:
Cursul poate urca spre 4,7 lei/euro, inflația crește până în vară la 4%, iar
dobânda-cheie ar putea ajunge la 2,5%
Startupcafe.ro: Cei care preferă bankingul pe mobil au opțiuni noi la Banca
Transilvania
TELECOM
Hotnews.ro: Consiliul Concurentei a autorizat preluarea unor active UPC Romania
de catre Huawei Technologies
Hotnews.ro: Vodafone va inchide, incepand din 1 decembrie 2017, serviciul M-Pesa de
transfer de bani si plati cu telefonul mobil/Romania a fost prima piata din Europa in care
Vofafone a introdus acest serviciu
CCIR
Chamber.md: Proiectul Noului Cod al Muncii a fost prezentat în cadrul Ședinței
Comitetelor Sectoriale de pe lângă CCI a RM
Mediafax.ro: Partenerii din Qatar va asteapta la Bucuresti !
Agerpres.ro: Romanian Fashion Philosophy SS 2018, 18-20 Octombrie la Avenue
48
Chamber.md: Proiectul Noului Cod al Muncii a fost prezentat în cadrul Ședinței
Comitetelor Sectoriale de pe lângă CCI a RM
Infopress.tv: Târgul MOBILA EXPO revine la Constanța
CCI BRAȘOV

Mytex.ro: BRAȘOV. Bookfest anunță o ediție de gală
CCIA BRĂILA
Infobraila.ro: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila va premia cele
mai bune firme brailene
CCI CARAȘ-SEVERIN
Reper24.ro: Camera de Comerț Caraș-Severin vrea să atragă românii din diaspora
înapoi acasă! Pot primi 40.000 de euro, la înființarea unei afaceri!
CCINA CONSTANȚA
Evenimente-Constanta.ro: TÂRG DE MOBILĂ la Constanța. Mobila Expo, la
Pavilionul Expozițional
CCI HUNEDOARA
Umblat.ro: Inspector/Referent Resurse Umane
CCI ROMÂNO-AMERICANĂ
Ziardecluj.ro: Au învățat de la ceilalți: Kiat a câștigat licitații la Cluj și apoi și-a
declarat INSOLVENȚA
CCI TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro: Invata cum sa accesezi fonduri europene, la Camera de
Comert, Industrie si Agricultura Timis
Banatulmeu.ro: CCIAT oferă programe de formare privind Accesarea Fondurilor
Europene
ENERGIE
Agerpres.ro: Dobra (Alro): Piața energiei nu mi se pare echilibrată; pentru anul
viitor avem asigurat 75-80% din necesar
Agerpres.ro: Calotă (ANRE): Liberalizarea piețelor de electricitate și gaze
pregătește consumatorii români pentru aderarea la zona euro
Zf.ro: Parlamentul a început audierile celor 22 de candidați la funcțiile de
președinte, vicepreședinte și membri în comitetul de reglementare al Autorității
pentru Reglementare în Energie
Bursa.ro: BRM, DESPRE AMENDAMENTELE PROPUSE DE LIBERALIZARE A PIEȚEI
GAZELOR NATURALE: "Inițiativa încalcă normele statului de drept și principiile
economiei de piață"

FISCALITATE
Agerpres.ro: Premierul Tudose: Vom veni în scurt timp cu o nouă formă a
colectării defalcate a TVA
GUVERN
Mediafax.ro: Gabriela Firea: Alți doi miniștri din Cabinetul Tudose au vrut să
demisioneze în semn de solidaritate cu Rovana Plumb și Sevil Shhaideh
Hotnews.ro: Tudose isi mai aduce un om de incredere la Secretariatul General al
Guvernului
Hotnews.ro: Surse: Premierul Tudose se intalneste luni cu Liviu Dragnea si Calin
Popescu Tariceanu sa discute bugetul pe 2018
INVESTIȚII
Mediafax: Un producător din România vinde anual prăjituri de 2 mil. euro către
Blue Air
Mediafax.ro: Un fost sportiv de la Steaua a început o afacere cu 20.000 de euro. Azi
are venituri de sute de mii de euro
Capital.ro: Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Omv Petrom Wind de către
Transeastern Power
Mediafax.ro: Parteneriat Petrom - Ford: compania petrolieră va alimenta
vehiculele EcoSport produse la Craiova
Capital.ro: Lufthansa oferă 500 de milioane de euro pentru Alitalia
IT
Zf.ro: Dezvoltatorul de software Trencadis, desemnat cea mai performantă
companie din România în Top Deloitte 50
Startupcafe.ro: Rețeaua de socializare a pasionaților de sport – aplicație creată de
trei români
Go4it.ro: Qualcomm va încerca din nou să oprească vânzarea și producerea de
telefoane iPhone în China
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Gavrilescu: Toate cele 3.800 de vouchere suplimentare în Programul
"Rabla Clasic - persoane fizice", epuizate în 30 de minute

Agerpres.ro: Ministrul Lucian Georgescu: Aproximativ 40.000 de cercetători vor
putea beneficia de o salarizare maximă de 50 euro/oră
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: Cîțu: "Abia acum BNR poate să spună că administrează lichiditatea în
mod adecvat"
Bursa.ro: Raiffeisen va trebui să modifice contractele de credit în CHF
TELECOM
Capital.ro: Ookla: Vodafone are cea mai rapidă rețea de date mobile

