RAPOARTE MONITORIZARE PRESA
19.09.2016
CCIR
Arq.ro: Arădenii pot participa gratuit la evenimentul internațional SMART
CITY Industry Awards 2016
CCIA ARAD
Arq.ro, Newsar.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Parteneriat Camera de
Comerț Arad – British Council!
Stiriagricole.ro: Record de vizitatori la Targul Agromalim: ce au putut
admira fermierii prezenti la eveniment
CCIA BOTOȘANI
Goldfmromania.ro,
Presaonline.com,

Botosaninews.ro,
Stirionline24.ro,

preluată

Feedler.ro,

de
I-ziare.ro:

Stirilazi.ro,
Misiune

economică pentru oamenii de afaceri interesați să își promoveze
produsele pe piața Angliei
CCI BRAȘOV
Stirileprotv.ro, preluată de Fanatik.ro: Finantare de pana la 40.000 de
euro pentru romanii care vor sa inceapa o afacere. Conditiile obligatorii
Bizbrasov.ro, Brasovultau.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro,
Feedler.ro, I-ziare.ro: CCI Brașov realizează un sondaj printre tinerii
antreprenori

CCI CLUJ
Cluj-am.ro: AU ÎNCEPUT ZILELE RECOLTEI

Eclujeanul.ro: Programul Zilelor Recoltei la EXPO Transilvania din acest
weekend
Magnanews.ro: „Mănânci produse românești, mănânci sănătos!“ –
campanie inițiată de un euroales
Ziarulfaclia.ro, preluată de Presaonline.com, I-ziare.ro: Zilele recoltei au
branduit Produsul de Cluj
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Stirionline24.ro, Indexconstanta.ro, Ziare-penet.ro, I-ziare.ro: Caravana "Managementul Destinaţiilor: Online şi
Offline" începe la Constanţa
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziarelive.ro,

Ziare-pe-net.ro:

CCINA

organizează un nou curs de perfecționare. Te interesează?
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Rivulus Dominarum – cea mai mare
expoziţie din Maramureş
Graiul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Camera de Comerţ şi Industrie s-a
mutat într-un nou sediu
CCI NEAMȚ
Ziarpiatraneamt.ro: Sâmbătă, 17 septembrie, zi plină cu lansări de carte
la „LIBRIS NEAMȚ” 2016
CCIFER
Amosnews.ro: Yazid Ichemrahen participă la cea de-a treia ediție a Fête
de la Gastronomie/ Sărbătoarea gastronomiei

CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Debizz.ro: Delegaţie româno-germană în Republica Moldova
Romanialibera.ro, Infoprut.ro, preluată de Presaonline.com, Discard.ro,
Ziarelive.ro, Ziar.com, Ultimelestiri.com, Ziare-pe-net.ro, Diacaf.com,
Ziareaz.ro,

Ziare.www.ro,

Allbiz.ro,

Instiri.com:

Delegaţie

româno-

germană în Republica Moldova
Mediafax.ro: #ÎncepeŞcoala - Evoluţia sistemului profesional dual din
România
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Topul celor mai mari tranzacţii cu terenuri agricole de la începutul
anului. Cea mai mare tranzacţie a fost în valoare de 2,4 mil. Euro
Zf.ro: Topul celor mai mari proprietari de bovine din 2015: „Cine nu are
sistem integrat de producţie să îşi facă“
Economica.net: APIA: Peste 1,96 miliarde de euro au intrat în conturile
fermeirilor pe campania 2015
Agerpres.ro: Problemele Egiptului cu importurile de grâu s-au agravat;
se organizează o nouă licitație
Bursa.ro: EDITIE SPECIALA "REDACTOR-SEF PENTRU O ZI": S.R.
STANESCU Finalizarea planului cadastral - condiţie pentru reglementarea
achiziţiei de terenuri agricole de către străini
ENERGIE
Zf.ro: Ţiriac va folosi brandul Ţiriac Energy pentru primele benzinării
Zf.ro: Linde Gaz: Acoperim toate regiunile din România după investiţii de
315 mil. euro

Economica.net: Preţul petrolului pierde teren, pe fondul ştirii că Libia şi
Nigeria vor încerca să-şi mărească exporturile - Saxo Bank
Agerpres.ro: Chirițoiu: Primăria București trebuie să ceară acordul
Comisiei Europene pentru subvențiile către RADET
Capital.ro: Ambiţiile ruşilor la acţiunile OMV Petrom
FISCALITATE
Capital.ro: Gabriel Biriș: Guvernul a luat „cu japca“ miliarde de lei din
avuţia firmelor din România
Capital.ro: ANAF rambursează TVA de peste 850 milioane de lei
Capital.ro: Guvernul Cioloş pregăteşte o nouă măsură fiscală!
Hotnews.ro: Facilitati fiscale pentru salariati cercetare dezvoltare. Care
sunt elementele esentiale la care trebuie sa fim atenti plus un exemplu
concret de calcul
Hotnews.ro: Din 1 august, cercetatorii beneficiaza de scutire la impozitul
pe venitul din salarii
Mediafax.ro: Cum reuşesc Apple şi alte companii mari din Silicon Valley
să păcălească fiscul
GUVERN
Economica.net: Guvernul discută o OUG cu impact asupra achiziţiilor
publice şi un proiect privind comisioanele la plata cu cardul
Economica.net: Guvernul Cioloş la 10 luni: mici realizări şi mari amânări
Economica.net: Cioloş merge în Parlament pentru a prezenta un raport
cu privire la execuţia bugetară

Economica.net: Bilanț despre birocratizare postat de youtube de membrii
Guvernului Cioloș
Agerpres.ro: Ministerul Fondurilor Europene: Cererile de finanțare
depuse în cadrul apelurilor de proiecte privind comunitățile marginalizate
depășesc 4,13 miliarde lei
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, în vizită oficială în
Iran
Capital.ro: Planuri noi, promisiuni deșarte
INVESTIȚII
Zf.ro: Ursache: Pachete minoritare de acţiuni la CEC Bank şi Telekom ar
putea să fie listate
Zf.ro: Country manager PayU România: Comanda medie de e-retail a
crescut de la 260 lei la 320 de lei
Zf.ro: Stefanel: Am ajuns la cea de-a doua generaţie de consumatori.
Avem cliente care vin cu fiicele adolescente
Zf.ro: Piaţa locală a asigurărilor, mai bine poziţionată în regiune în 2015:
Doi asigurători noi în top 50 şi compania cu cea mai mare rată de
creştere din regiune
Zf.ro: Sifi Cj Storage a vândut un imobil şi un teren de 2.500 mp pentru
1,36 milioane lei
Zf.ro: Două companii listate la Bucureşti, premiate în Polonia
Zf.ro: Distribuitorul îngheţatei Haagen-Dazs: Suntem prezenţi în 3.000 de
hipermarketuri, farmacii şi benzinării

Zf.ro: Însetaţi de randamente, investitorii americani direcţionează sume
masive către fondurile imobiliare
Zf.ro: Prognoza: Creşterea economică se apropie de 5% şi nu va scădea
sub 4% până în 2020
Zf.ro: În această săptămână vine una dintre cele mai importante veşti de
peste Ocean, cu posibil ecou şi la Bucureşti
Zf.ro: Fabrica de aproape 100 mil. € ridicată de portughezi la Lehliu
ajunge integral la grupul american Bunge
Zf.ro: Până să avem autostrăzi, consiliile judeţene şi CNADNR „cârpesc“
infrastructura cu centuri şi drumuri judeţene noi
Zf.ro: Pe 15 septembrie s-au vândut 94,8% din acţiunile Albalact
Zf.ro: Kaufland şi Tesco, la egalitate, lider pe câte două pieţe. În Polonia
reţeaua locală Biedronka este de nezdruncinat
Zf.ro: Topul profiturilor din piaţa băuturilor: Coca-Cola şi Heineken iau
peste jumătate din câştiguri în industrie
Economica.net: Marii producători auto şi-ar putea muta directorii din
Londra în Bucureşti, Sofia sau Budapesta
Agerpres.ro: Poșta Română va fi capitalizată cu 50 de milioane de euro,
în vederea listării la bursă a unui pachet minoritar
Agerpres.ro: LafargeHolcim se va retrage din câteva țări (Beat Hess)
Capital.ro: Bursa a deschis în scădere
Capital.ro: Oraşe, pe datorie. Fondurile UE sunt cerute înapoi

Bursa.ro: EDITIE SPECIALA "REDACTOR-SEF PENTRU O ZI": S.R.
STANESCU / CINE CONDUCE ECONOMIA ROMÂNEASCĂ Capitalul
autohton sau capitalul străin?
Bursa.ro: EDITIE SPECIALA "REDACTOR-SEF PENTRU O ZI": S.R.
STANESCU / ABSORBŢIA - 76,69% DIN ALOCAREA 2007-2013 Atragerea
de fonduri europene din bugetul 2014 - 2020 a pornit greu
Bursa.ro: EDITIE SPECIALA "REDACTOR-SEF PENTRU O ZI": S.R.
STANESCU / DUPĂ O EVOLUŢIE OSCILANTĂ ÎN ULTIMII ANI
Piaţa noastră imobiliară revine la tendinţele dinaintea crizei
Mediafax.ro: Marcel Bărbuţ, acţionar şi CEO al AdePlast: Statul român nu
susţine absolut deloc firmele locale în strategia ajutoarelor de stat
Businessmagazin.ro:

Un

grav

pericol

care

pândeşte

economia

românească
IT
Zf.ro: Lovitură pentru industria hi-tech din Marea Britanie: Microsoft a
decis să închidă birourile Skype din Londra şi să-i concedieze pe cei 400
de angajaţi
Zf.ro: Grupul japonez NTT Data a trecut de 1.100 de angajaţi şi mai caută
100 de oameni
Zf.ro: Din zece oferte de muncă în domeniul IT, 3,5 rămân neocupate din
cauza lipsei de candidaţi
Zf.ro: Gabriel Pavel este noul şef al operaţiunilor Fujitsu din România
Zf.ro: Acţiunile Intel ating cel mai înalt nivel din 2014 pe fondul
estimărilor optimiste pentru vânzările din trimestrul 3

Economica.net: Samsung Electronics vinde acţiuni de peste 890
milioane de dolari pentru a se concentra pe afacerea sa de bază
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Cum a crescut salariul angajaţilor din asigurări în ultimii opt ani.
Acum câştigă mai bine decât angajaţii băncilor şi de două ori mai mult
decât salariul mediu net pe economie
Zf.ro: La ce indicatori se uită analistul Florin Cîţu pentru a vedea unde se
duce economia
Zf.ro: Topul ţărilor din Uniunea Europeană unde pleacă cele mai multe
alimente, băuturi şi ţigări din România
Zf.ro: Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac, avertizează: Dacă se va
impune un tarif maximal la RCA, analizăm chiar şi ieşirea de pe acest
segment
Zf.ro: Rusia îşi epuizează rezervele de cash într-un ritm alarmant
Zf.ro: Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac: Ne învârtim într-un cerc
vicios. Asigurătorii expuşi pe RCA intră în faliment, piaţa este la al 10-lea
an consecutiv de pierdere, ca industrie
Zf.ro: Acţiuni în forţă ale Consiliului Concurenţei Dedeman, Arabesque şi
Porta KMI plătesc milioane pentru înţelegeri anticoncurenţiale
Zf.ro: Carrefour, Cora şi Kaufland, pasibile de amenzi pentru trucarea
promoţiilor
Economica.net: CNP a revizuit în scădere la -0,5% proiecţia privind
inflaţia în 2016 şi în creştere la 4,8% estimarea privind avansul PIB

Capital.ro: RCA la jumătate pentru camioane. Cât vor plăti taximetriștii și
cei cu autocare
Capital.ro: Consiliul Concurenţei a sancţionat 41 companii. Dedeman şi
Arabesque, cele mai mari amenzi
Bursa.ro: EDITIE SPECIALA "REDACTOR-SEF PENTRU O ZI": S.R.
STANESCU / DE LA ÎNCEPUTUL MANDATULUI DE PREMIER AL LUI
DACIAN CIOLOŞ, Inflaţia din fiecare lună s-a situat pe teritoriu negativ
Bursa.ro: EDITIE SPECIALA "REDACTOR-SEF PENTRU O ZI": S.R.
STANESCU / RATA ŞOMAJULUI A AJUNS LA 6,1%, ÎN LUNA IULIE
Cristian Pârvan, AOAR: "Este riscant să afirmi că este nevoie de X
cetăţeni ca să umplem locurile de muncă"
Bursa.ro: EDITIE SPECIALA "REDACTOR-SEF PENTRU O ZI": S.R.
STANESCU Exportatorii - nemulţumiţi de prestaţia tehnocraţilor
Bursa.ro: EDITIE SPECIALA "REDACTOR-SEF PENTRU O ZI": S.R.
STANESCU / ÎN IULIE 2016 FAŢĂ DE ACEEAŞI LUNĂ A ANULUI TRECUT
Comerţul cu amănuntul a crescut cu 11,7%
Ziare.com: Dictatul RCA. Cine se mai rascoala acum?
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Ana Maria Mihăescu de la IFC intră în boardul Raiffeisen Bank
după ce a primit acordul acţionarilor
Zf.ro: Câte credite au fost acordate de bănci prin programul Prima Casă
Zf.ro: Topul băncilor care oferă cele mai bune dobânzi la depozite
Zf.ro: Mega-amenda Deutsche Bank, o răzbunare a Americii pentru cazul
Apple?

Zf.ro: Numerarul urcă fără nicio explicaţie. Cash-ul a spart pragul de 50
miliarde de lei
Zf.ro: opinie Cristian Hostiuc – director editorial al ZF Acum când
lucrurile par liniştite, toate creditele „Prima casă” care au euro în spate
trebuie schimbate în lei pentru a nu se ajunge peste ani la o nouă criză
de tipul francilor elveţieni
Zf.ro: Vânzarea unui pachet din CEC Bank, din nou în discuţie
Zf.ro: De unde vin atâţia bani gheaţă? Cash-ul din economie a făcut un
salt de 20%, până la 52 mld. lei
Economica.net: Băncile din Europa au obţinut 14 miliarde de dolari
vânzând instrumente financiare bogaţilor din China
Economica.net: Băncile britanice au un volum uriaş de credite în euro, o
problemă majoră în contextul Brexit
Capital.ro: Ponderea creditelor restante din sectorul industrial a scăzut la
7,3%, la finalul primului semestru
Bursa.ro: Prea târziu pentru salvarea Deutsche Bank?
Bursa.ro: EUGEN RĂDULESCU, BNR, ARUNCĂ O NOUĂ BOMBĂ: "Legea
dării în plată a condus la menţinerea Programului Prima Casă"
Bursa.ro: Băncile germane suportă costurile crizei din industria
transportului maritim
Hotnews.ro: Radulescu, BNR: In momentul de fata nu avem niciun
scenariu care sa confirme ca dobanzile la programul "Prima Casa" ar
lua-o din loc

Economica.net: Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, este președintele
Agenţiei Vânătorilor de 10 ani
TELECOM
Zf.ro: Topul perdanţilor de pe piaţa locală de IT&C din 2015. Domină
operatorii de telecom şi retailerii online
TURISM
Economica.net: Trenuri "ca în India". De ce nu poate România să intre în
UE cu transportul feroviar?
Agerpres.ro: Harghita: Studiu de prefezabilitate privind realizarea unui
aeroport în apropiere de Miercurea Ciuc, dezbătut public
Capital.ro: Destinații pentru Revelion rezervate de turiști la finalul verii
CCIR
Tomisnews.ro: Operatorii de pe litoral sunt hotărâți să se ia „la trântă” cu
concurența bulgărească
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Stiriactualeonline.ro: Bani prin schema „Romania Start Up Plus”
CCINA CONSTANȚA
Infopress.tv: CCINA organizeaza cursul „Auditori pentru sisteme
integrate de management calitate– mediu– sănătate şi securitate
ocupaţională
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Curs acreditat CCINA. Vezi
dacă te interesează!
CCI COVASNA

Agerpres.ro: Covasna: Cinci conace și castele din județ pot fi vizitate
gratuit cu prilejul evenimentului ''Zilele turismului''
CCI IAȘI
Newspascani.com: Agenții economici: Interes scăzut privind instruirea
pentru gestionarea deșeurilor
Iasitvlife.ro: Conferinţa Iaşi Antreprenor 2016 la Camera de Comerţ
AGRICULTURĂ
Capital.ro: BCR a semnat convențiile de colaborare cu APIA și Fondurile
de Garantare pentru finanțarea activităților din agricultură
Capital.ro: China va investi 450 de miliarde de dolari în agricultură până
în 2020
ENERGIE
Zf.ro: Preţul barilului de petrol a crescut, dar rămâne sub 44 de dolari
Economica.net: RADET: Regia va livra agent termic pentru apă caldă şi
încălzire, în Bucureşti, în sezonul de iarnă
Capital.ro: Capacităţile de producere a energiei din surse regenerabile
totalizau 4.696 de MW la finele lunii iulie
FISCALITATE
Capital.ro: Cioloş: Nu intenţionăm, până la sfârşitul acestui mandat, să
creştem nicio taxă şi niciun impozit
Economica.net: Comisia Europeană a deschis o investigaţie privind
facilităţile fiscale acordate GDF Suez în Luxemburg

Zf.ro: Premierul României, Dacian Cioloş: ANAF a încasat în primele opt
luni 132,4 miliarde de lei, cu 1,2% mai mult decât anul trecut
GUVERN
Zf.ro: Mariana Vizoli este noul Secretar de Stat pe probleme de fiscalitate,
în locul lui Gabriel Biriş
Economica.net:

Guvern

a

adoptat

măsuri

de

reglementare

a

comisioanelor interbancare pentru plata cu cardul
Capital.ro: Cioloş: Mi se pare esenţial să insistăm pe transferul bunei
creşteri economice înspre crearea de locuri de muncă
Zf.ro: Dacian Cioloş: „Ne concentrăm pe crearea de noi locuri de muncă
şi de oportunităţi. Tinerii trebuie să fie stimulaţi să-şi deschidă propriile
afaceri"
Economica.net: Cioloş spune că România va avea pentru 2016 o creştere
economică de 4,8%, peste estimările iniţiale
IMM
Capital.ro: Ce linii de credit pot accesa IMM-urile de la EximBank
Hotnews.ro: OUG privind modificarea legislatiei achizitiilor publice: IMMurile nu mai pot beneficia de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de
cifra de afaceri
INVESTIȚII
Zf.ro: Acţiunile europene au crescut la debutul şedinţei de luni, după o
săptămână de scăderi
Economica.net:

Creştere

de

aproape

15%

a

autoturisme noi, în primele 8 luni din 2016 - DRPCIV

înmatriculărilor

de

Agerpres.ro: România a avut a patra creștere anuală a lucrărilor de
construcții din UE în luna iulie
Agerpres.ro: Airbus a refuzat să comenteze informațiile privind planurile
de restructurare și reducere a costurilor
Startupcafe.ro: Au inceput nominalizarile pentru Global Startup Awards.
Finala nationala a competitiei are loc la Cluj
Economica.net: Mercedes-Benz înfiinţează o nouă divizie şi deschide noi
sedii operaţionale
Economica.net: Cioloş: În primul semestru, investiţiile totale au crescut
cu peste 7% faţă de anul trecut
IT
Zf.ro: Top zece companii care angajează în această toamnă. Cei mai
căutaţi candidaţi sunt cei din domeniul IT
Bursa.ro: KASPERSKY LAB: ÎN ULTIMELE 12 LUNI, Atacurile DDoS au
afectat una din şase companii
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro:

Comisia

Europeană

a

demarat

o

investigaţie

asupra

"impozitului pe supermarketuri" introdus de Polonia
Economica.net: Ordonanţa privind RCA va fi publicată luni în Monitorul
Oficial - Iolu
Hotnews.ro: Asiguratorii: Plafonarea preturilor RCA va crea efecte
negative din ce in ce mai greu de controlat si reparat/Dupa cele 6 luni in
care tariful este plafonat, vom asista, cel mai probabil, la o revenire la
tarife sustenabile

SISTEM BANCAR
Mediafax.ro: Majorarea dobânzii în septembrie de către FED ar putea
însemna creşterea încrederii investitorilor
Economica.net: Finanţele au împrumutat 500 de milioane de lei de la
bănci la un randament mediu de 1,8% pe an
Zf.ro: Acţiunile Deutsche Bank au continuat să scadă şi luni
TURISM
Zf.ro: Marea Moartă a Transilvaniei sau cum s-a construit afacerea care
atrage 80% din turişii care ajung în Sovata

