Raport monitorizare presa 23 octombrie 2017
CCIR
Ultima-ora.ro, preluat de Feedler.ro, I-stiri.ro, Portal.ziare.ro, Stiriaz.ro:
Smart City Industry Awards ediția II 19 Octombrie 2017
Dcnews.ro, preluat de Diacaf.com: Conferință: Conducere CNMR,
alegeri. Rezultatele votului – referire la Mihai Daraban
Agerpres.ro: CNMR: ADUNAREA GENERALĂ A CNMR ȘI-A FIXAT
OBIECTIVELE PENTRU 2018-2020 ȘI PLANUL DE MĂSURI PRIVIND
CENTENARUL. 800 DE DELEGAȚI AU ALES PREȘEDINTELE ȘI
VICEPREȘEDINȚII CNMR.
Stiripesurse.ro: Coaliția Națională pentru Modernizarea României și-a
ales conducerea. Obiectivele CNMR pentru 2018-2020
CCIA BOTOȘANI
Botosaninews.ro: Spuma oamenilor de afaceri s-a adunat la balul
organizat de Camera de Comerţ şi Industrie. Doamnele și-au etalat
ținutele
Ziarulevenimentul.ro, preluat de Ziare.com: Top 100 firme dupa cifra
de afaceri: Rolana Tex prima in judet, urmata de Formens si Doly-Com
Distrubutie. "Regele micilor" a nascut din propria cenusa
Ziarulevenimentul.ro: Top 100 firme cu cei mai multi angajati. Strainii
sunt cei mai mari angajatori
ROMEXPO
Investinginromania.com: Cel mai important eveniment agricol din
România, Indagra 2017,îşi deschide miercuri porţile la Romexpo
Capital.ro, preluat de Evz.ro, 2am.eu, Romania.shafaqna.com,
Ziareonline.com, Revistapresei.com, Stiri.astazi.ro, Press-mania.ro,
Indexstiri.ro, Ziareonline.com, Revista-presei.com, Diacaf.com,
News.ournet.ro, Feedler.ro, Ziar.com, Findnews.ro, Revistapresei.eu,
Infoziare.ro, Ziare.www.ro, Allbiz.ro, Portalziare.ro, Stiriaz.ro, I-stiri.ro:
Începe cel mai mare eveniment agricol din România
Inro.news: Începe cel mai mare eveniment agricol din România
CCIA ARAD

Glsa.ro, preluat de Ziare.com, Ziare-pe-net.ro: Premianţii economiei
arădene
CCI BACĂU
Desteptarea.ro, preluat de Ziare.com: O cercetare în arhive relevă
istoria sediului Camerei de Comerț din Bacău
CCI BRAȘOV
Mytex.ro: Cărtărescu, Liiceanu, Andrei Crăciun și Andrei Cornea sunt
astăzi la Bookfest
CCI BUCUREȘTI
Capital.ro, preluat de 2am.eu, Revista-presei.com, Ziareonline.com,
Feedler.ro, Findnews.ro, Ziar.com, Diacaf.com, Inro.news,
News.ournet.ro, Allbiz.ro, Stiriaz.ro, Portalziare.ro, Moldova24.ro,
Stiriziare.com: Aproape 7.000 de firme vor fi premiate la cea de-a XXIVa ediţie a Topului Firmelor din Bucureşti
Rador.ro, preluat de I-stiri.ro, Stiriaz.ro, Portalziare.ro: A 25-a ediţie a
Topului Firmelor din Bucureşti
CCI DÂMBOVIȚA
Ripostapenet.ro: Președintele CJD, Alexandru Oprea, la Bursa
Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, la Târgoviște
CCI MUREȘ
Zi-de-zi.ro: Cursuri de formare profesională la Camera de Comerţ şi
Industrie Mureş
CCI SĂLAJ
Jurnalulbucurestiului.ro: Graiul Salajului: Barometrul economic al
judetului
CCI SUCEAVA
Startupcafe.ro: Suceava: Birou virtual pentru antreprenori din
Republica Moldova și Ucraina în România
Svnews.ro: Cursuri de contabilitate și resurse umane organizate de
CCI Suceava

CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Un nou eveniment important pentru agenții economici
din Timiș! Despre ce este vorba
AMCHAM
România-actualitati.ro: Mark Meyer: România trebuie să facă eforturi
să atragă investitori
CCIFER
Bunadimineataiasi.ro: Poziția neonorantă pentru Iași: cel mai poluat
oraș din România. Cum sunt afectați ieșenii
AGRICULTURĂ
Zf.ro: "Aurul" din agricultură: Ce trebuie să cultivaţi pentru a primi
peste 100 de lei pe kg
Zf.ro: Dramatic. Importăm usturoi de 14,5 mil. euro, iar jumătate vine
din Olanda
Agerpres.ro: Agrometeo: Aprovizionarea cu apă pe arealele agricole
se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în
următoarea perioadă
ENERGIE
Zf.ro: E oficial: Romgaz a aprobat dividende suplimentare de 747,71
milioane de lei. Data plăţii: 29 noiembrie
Zf.ro: Grupul rusesc Rosneft preia controlul asupra unei conducte
petroliere kurde
Zf.ro: Liviu Nistoran, creatorul brandului de gadget-uri Evolio, ales
preşedinte al Romgaz, compania listată cea mai generoasă cu bugetul
de stat
Economica.net: Engie negociază vânzarea diviziei sale de gaz natural
lichefiat către Total
Economica.net: Facturi, preţuri, investiţii, decizii. Piaţa de energie,
disecată la conferinţa Live Business, luni, cu invitaţi de marcă din
business şi Guvern

Bursa.ro: Electrica acordă o linie de credit revolving intragrup de 100
milioane lei filialei Electrica Furnizare
GUVERN
Zf.ro: Directorul Regionalei CF Bucureşti şi şeful Gării de Nord, demişi
de ministrul Transporturilor
Agerpres.ro: Marcel Ciolacu: Prioritatea strategică zero a Guvernului relansarea marilor proiecte de investiții
Agerpres.ro: Camera Deputaților: Ministrul de Finanțe urmează să
participe la "Ora Guvernului" la dezbaterea pe tema split TVA
Economica.net: LIVE BUSINESS - Toate achiziţiile militare se vor face
cu offset, cu excepţia rachetelor Patriot – Ministrul Apărării
Economica.net: LIVE BUSINESS: Contracte de 900 de milioane de
euro pentru drumuri judeţene, semnate în următoarele două luni
Economica.net: Marius Nica: România va atrage peste 3,7 miliarde de
euro din fonduri europene până la sfârșitul anului
Capital.ro: Ministrul Gabriel Petrea: Am ajuns către forma finală a legii
dialogului social
Capital.ro: Retehnologizarea mineritului şi siguranţa în exploatare,
discutate de premierul Mihai Tudose la Petroşani
IMM
Zf.ro: Un adevăr care trebuie spus: revenirea economică a
întreprinderilor s-a realizat fără ajutorul creditului bancar. Ce trebuie
făcut pentru creşterea accesului IMM-urilor la finanţare
INVESTIȚII
Zf.ro: Infrastructura Ungariei ajută şi România: Investiţiile străine
directe s-au dublat în judeţele de la graniţa cu Ungaria în ultimul
deceniu
Zf.ro: IFC, divizia de investiţii a Băncii Mondiale, are peste jumătate de
miliard de dolari investiţi în România. Cea mai mare expunere,
jumătate din investiţii, este pe sectorul financiar

Zf.ro: Problema bursei nu este lichiditatea scăzută, ci accesul greoi al
investitorilor străini
Zf.ro: Ungaria ar putea beneficia de pe urma disponibilizărilor masive
anunţate de gigantul Siemens în Germania
Zf.ro: BNR: Companiile controlate de investitori străini au avut afaceri
de 148 miliarde de euro şi 1,26 milioane de salariaţi
Zf.ro: Forumul Investitorilor în Franciză: Marcin Zaborowski, Inglot
Cosmetics: Dacă vrei să ai un business mare, neapărat trebuie să fii
prezent pe piaţa din România
Zf.ro: Angajatori de top. Lupta firmelor pentru ingineri: salarii de 1.500
euro net pentru poziţii foarte tehnice
Agerpres.ro: Astaldi SpA-IHI Infrastructure Systems CO a câștigat
proiectul de construire a Podului suspendat peste Dunăre, de la Brăila
Economica.net: LIVE TEXT Live Business: marile proiecte care pot
ajuta România să se dezvolte
Economica.net: Șeful de la Drumuri: Azi au fost urcate în SEAP trei
sectoare din Autostrada Transilvania, de 2 miliarde de lei
Economica.net: Suferinţa business-ului românesc: avem cel mai mic
număr de firme cu creştere rapidă din Europa Continentală
Bursa.ro: REŢETA DE LA SIF-URI SE REPETĂ. ASF, ritm de melc la
avizările pentru funcţiile cheie din piaţa de capital
Bursa.ro: "Situaţia ţării noastre este mult mai gravă decât în 2008"
Bursa.ro: Afacerile din România şi Germania ale Holzindustrie
Schweighofer au atins 520 milioane euro în 2016
Bursa.ro: COMPANIA PROSPECTEAZĂ PIEŢE EXTERNE PENTRU A-ŞI
PROMOVA PRODUSELE ŞI SOLUŢIILE. Orientul Mijlociu - zonă de
interes pentru "EnergoBit"
Bursa.ro: BET ÎNCHEIE SĂPTĂMÂNA DE TRANZACŢIONARE CU O
PIERDERE DE 100 DE PUNCTE. Ovidiu Şerdean, "IFB Finwest":
"Afirmaţiile venite dinspre mediul politic autohton dăunează pieţei de
capital"

Hotnews.ro: TOP domenii în care firmele cresc mult, în UE. România,
sub Ungaria și Bulgaria
IT
Zf.ro: SAP, cea mai valoroasă companie germană listată, obţine un
profit operaţional mai mare cu 19%
Zf.ro: Siemens: Contractul nostru în West Gate expiră în decembrie
2018. Analizăm opţiunile disponibile în Bucureşti, dar nu am semnat
niciun angajament contractual cu Skanska
Zf.ro: Compania germană Medialine EuroTrade AG estimează afaceri
de 3 mil. euro în 2017 pe piaţa românească
Zf.ro: Furnizorul rus de soluţii de securitate IT Kaspersky Lab are în
portofoliul de clienţi peste 2.200 de companii din România
Zf.ro: Ce ne rezervă viitorul: un robot software poate face munca a
cinci oameni şi nu cere majorări salariale sau bonusuri
Bursa.ro: VLAD DOICARU, HUAWEI: "Ne-am propus să atingem o cotă
de piaţă de 20% pentru smartphone-uri, în 2017"
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Ce se întâmplă în Europa. Economia avansează sănătos,
şomajul scade, dar salariile cresc prea lent pentru a linişti banca
centrală a zonei euro. Pentru prima dată, BCE cere deschis majorarea
salariilor
Zf.ro: Atenţie! Proiectul de lege care transferă contribuţiile în sarcina
angajatului nu obligă firmele să crească salariile brute
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, Director Editorial ZF: Noul cuvânt de
ordine în Europa: Majoraţi salariile sau economia îşi va pierde suflul.
Majoraţi salariile sau veţi rămâne fără salariaţi şi business. Majoraţi
salariile sau tinerii vor ieşi în stradă. Majoraţi salariile sau veţi aduce
la putere populismul. Majoraţi salariile sau unul dintre tineri va deveni
noul Lenin
Agerpres.ro: Senat: Proiectul de lege privind reglementarea activității
de telemuncă ar putea fi votat luni în plen
Economica.net: LIVE BUSINESS: Viramentele la Pilonul II de pensii ar
putea fi reduse cu 10-15%

Capital.ro: Taxarea economiei digitale şi vocile europene referitoare la
taxa de egalizare pe cifra de afaceri
Capital.ro: Brexit: Premierul May trebuie "să facă faţă" propriului
guvern pentru a achita factura
Capital.ro: UE încearcă să ajungă la un acord cu privire la lucrătorii
detaşaţi
Capital.ro: ANOFM: Peste 39.000 de tineri sub 25 de ani s-au încadrat
în muncă, în primele 9 luni ale anului
Capital.ro: Fără schimbarea legii, taxa de solidaritate implică o
deturnare de fonduri
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cel mai dur avertisment de la BNR: Rata la bancă înghite
jumătate din salariu pentru unu din trei oameni împrumutaţi în 2017
Zf.ro: Polonezii încep renunţe la cash şi speră că plata cu telefonul
mobil va câştiga teren
Zf.ro: Coface: Procentul obligaţiunilor în datoria corporativă a crescut
de la 14% în 2008 până la 20% în 2016, în ţările emergente
Zf.ro: Liviu Voinea, viceguvernator BNR: Independenţa băncii centrale
nu înseamnă izolare de politicile economice
Zf.ro: Companiile nu au probleme de lichiditate. Refuzurile la plată au
scăzut de aproape trei ori în septembrie 2017 faţă de luna precedentă
Zf.ro: Robor la 3 luni începe săptămâna în urcare uşoară, la 1,85%, iar
indicele la 6 luni stagnează la 2,02%
Agerpres.ro: Libra Internet Bank va acorda credite de 47,7 milioane
euro pentru IMM-uri, printr-un acord cu FEI
Economica.net: ANPC a amendat 15 bănci pentru practici comerciale
incorecte în ceea ce priveşte activităţile de publicitate. Lista
Economica.net: Dobânda fixă a ajuns o variantă mai bună la creditul
de casă decât cea variabilă, din cauza creşterii ROBOR. Apare
dobânda fixă pe 30 de ani

Economica.net: Piraeus Bank va fi cumpărată de o bancă locală, dar
nu cu acţionari români - surse
Economica.net: Fondul de Garantare a Depozitelor despăgubeşte doar
băncile mici, în caz de faliment. Băncile sistemice trec întâi pe la BNR
Bursa.ro: ANPC DECLANŞEAZĂ REVOLUŢIA ÎN PIAŢA BANCARĂ:
Raiffeisen - obligată să-şi refacă de astăzi contractele în CHF, lei şi
euro
TELECOM
Zf.ro: Cine va conduce instituţia care supraveghează operatorii de
telefonie mobilă? Presat din mai multe direcţii să demisioneze, Adrian
Diţă a cedat şi a plecat de la vârful ANCOM după şase luni
Zf.ro: După tranzacţia cu Forte Partners, Telekom prinde curaj în real
estate. Compania pregăteşte licitaţia de vânzare a clădirii Tandem de
lângă Palatul Telefoanelor din Bucureşti
TURISM
Agerpres.ro: Dobre: ANAF va începe în scurt timp un control pentru a
identifica toate companiile ce au avut contract cu Omnia Turism
Agerpres.ro: Burcea (ANAT): Vom lansa un fond de sprijin pentru
turiștii care au cumpărat pachete de la Omnia de peste 1.000 de euro
Agerpres.ro: Mircea Dobre: Credem că a fost un caz premeditat ceea
ce s-a întâmplat la agenția Omnia Turism
CCI BUCUREȘTI
Rador.ro: A 25-a ediţie a Topului Firmelor din Bucureşti
Hotnews.ro: Business report: Cum pregateste BNR limitarea indatorarii
romanilor; Suferinta business-ului romanesc: avem cel mai mic numar de
firme cu crestere rapida din Europa Continentala; Dobanda fixa a ajuns o
varianta mai buna la creditul de casa decat cea variabila, din cauza cresterii
ROBOR
Bucurestifm.ro: Peste 6.000 de firme vor fi premiate la Topul Firmelor din
Bucureşti
Arenaconstruct.ro: În premieră, şapte domenii de activitate pentru companiile
premiate la cea de a XXIV-a ediţie a Topului Firmelor din Bucureşti

Gardianul.net: Peste 6.800 de companii vor fi premiate la Topului Firmelor din
Bucureşti
Ziuanews.ro: Peste 6.800 de companii vor fi premiate la Topului Firmelor din
Bucuresti
Economistul.ro: Șapte domenii de activitate pentru companiile premiate la cea
de a XXIV-a ediţie a Topului Firmelor din Bucureşti
Mediafax.ro: Peste 6.800 de companii vor fi premiate la Topului Firmelor din
Bucureşti
Businessagricol.ro: În premieră, şapte domenii de activitate pentru companiile
premiate la cea de a XXIV-a ediţie a Topului Firmelor din Bucureşti
Businesspress.ro: În premieră, şapte domenii de activitate pentru companiile
premiate la cea de a XXIV-a ediţie a Topului Firmelor din Bucureşti
CCI CLUJ
Napocanews.ro: Spectacol pentru Laureații Topului Județean Cluj al Firmelor
2017
Eclujeanul.ro: Eveniment cultural de exceptie, alaturi de Dorel Vişan şi Dumitru
Fărcaş, la Auditorium Maximum!
CCI ROMÂNO-BRITANICĂ
Informatia-zilei.ro: Prinţesa Marina Sturdza, descendentă a două familii
princiare, a murit
Activenews.ro: Prințesa Marina Sturdza, descendentă a două familii princiare, a
murit
CCI ROMÂNO-FRANCEZĂ
Bunadimineataiasi.ro: Poziția neonorantă pentru Iași: cel mai poluat oraș din
România. Cum sunt afectați ieșenii
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Easyengineering.ro: BOSCH INAUGUREAZA UN CENTRU DE TRAINING LA
CLUJ
Romaniapozitiva.ro: A început anul școlar pentru elevii care fac parte din
programul Școala de Carte și Meserii Creștem Profesioniști
Debizz.ro: Romanian Automotive Summit
CCI SĂLAJ

Salajulpursisimplu.ro: Întâlnire cu contribuabilii pe tema plăţii defalcate a TVA,
Spaţiului Privat Virtual şi noutăţilor legislative
Magazinsalajean.ro: Contribuabilii sălăjeni, la aceeași masă cu reprezentanții
Fiscului
CCI SATU MARE
Piatasm.ro: Sătmarul de acum 100 de ani
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro: CCI Suceava organizează două cursuri pentru specializări în
resurse umane şi contabilitate
CCI TIMIȘ
Tvr.ro: Galei Excelenței în Afaceri - Topul Firmelor din Județul Timiș pentru
2016
Tentv.ro: S-AU STABILIT LAUREAȚII TOPULUI FIRMELOR
Observatordetimis.ro: Succesul şi performanţa în afaceri vor fi premiate la
Topul Firmelor din Timiș
Banatulmeu.ro: Gala Excelenței în Afaceri – Topul Firmelor din județul Timiș
gata de start
Telenova.ro: TOPUL FIRMELOR DIN JUDETUL TIMIS. TIMISOARA SARACENS
VA PRIMI TROFEUL DE EXCELENTA PENTRU SPORT
AGRICULTURĂ
Zf.ro: OTP Leasing introduce trei noi produse de leasing financiar pentru
persoanele juridice
Mediafax.ro: "AURUL" din agricultură. Ce trebuie să cultivi ca să primeşti cel
puţin 100 de lei pe kg
ENERGIE
Agerpres.ro: Badea: Hidroelectrica nu a beneficiat de prețurile mari la energie
de pe bursă, întrucât a vândut pe piața spot doar 3-4% din producție
Agerpres.ro: Iancu: Combinația Gazprom-OMV vrea să mute pe bursa de la
Viena tranzacțiile cu gaze din România
FISCALITATE

Economica.net: LIVE BUSINESS - Taxa de solidaritate nu va însemna nicio
cheltuială în plus pentru angajator – vicepremier
GUVERN
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: Stocurile de cărbune, completate din producția
internă și din importurile asumate de Complexul Energetic Hunedoara
Agerpres.ro: Tomac: Suntem categoric împotriva split TVA și a taxei de
solidaritate; Guvenul este în plin haos
Agerpres.ro: Toma Petcu, ministrul Energiei: Hidroelectrica va fi listată la
bursă, probabil, în 2018
INVESTIȚII
Mediafax.ro: Unde se va deschide cel mai nou centru de fitness World Class, în
valoare de de 1 mil. euro
Mediafax.ro: O companie japoneză investeşte 30 de milioane de euro în
România şi creează 300 de locuri de muncă
IT
Go4it.ro: Ecranul telefoanelor Pixel 2 XL, compromis cu efect burn-in apărut în
doar câteva zile de utilizare?
Mediafax.ro: Care este cel mai NOU brand de smartphone pregătit să intre pe
piaţa occidentală atacând poziţia lui Apple
Go4it.ro: Camera de supraveghere Logitech Circle 2 este disponibilă în
România
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Mediafax.ro: Atenţie! Proiectul de lege care transferă contribuţiile în sarcina
angajatului nu obligă firmele să crească salariile brute
Economica.net: LIVE BUSINESS: Viramentele la Pilonul II de pensii ar putea fi
reduse cu 10-15%
SISTEM BANCAR
Mediafax.ro: Indicele ROBOR la trei luni a explodat şi a ajuns la cea mai mare
valoare din ultimii trei ani
Mediafax.ro: Noul cuvânt de ordine în Europa: Majoraţi salariile sau economia
îşi va pierde suflul
Bursa.ro: 15 bănci - amendate de ANPC pentru publicitate înşelătoare

TURISM
Agerpres.ro: Corina Martin (FAPT): Avem nevoie de promovare reală;
#Experience Romania ne face vizibilitate ca destinație turistică
Economica.net: Unii hotelieri ar putea majora tarifele cu peste 10% anul viitor,
dar majoritatea vor menţine preţurile - Litoralulromanesc.ro

