Raport monitorizare presa 21.09.2017
CCIR
Mediafax.ro, preluat de Feedler.ro, Timpul.md, Bizlawyer.ro,
Cronicaromana.net, Diacaf.com: Acordul CETA dintre Canada şi
Uniunea Europeană a intrat în vigoare. Care sunt efectele în România
Stiripesurse.ro: OFICIAL! Acordul CETA dintre Canada şi Uniunea
Europeană a intrat în vigoare. Ce avantaje are România
Psnews.ro, preluat de Psnews.ro, Feedler.ro, I-stiri.ro, Portalziare.ro,
Stiriaz.ro: Speranțe pentru comerțul UE-Canada. Daraban: Ne-am
înscris de la început ca parteneri!
Ziuadecj.realitatea.net: Acordul CETA a intrat în vigoare. Care sunt
efectele în România
Gandul.info: Acordul CETA a intrat în vigoare. Care vor fi efectele în
România
Cotidianul.ro: Efectele pentru România: A intrat în vigoare acordul
CETA dintre Canada și UE
Agerpres.ro, preluat de Investinginromania.com,
Periodicoelrumano.es: Acordul comercial de liber schimb CETA între
Canada și UE a intrat joi în vigoare; taxele vamale sunt eliminate
Dcnews.ro: Acordul CETA dintre Canada şi Uniunea Europeană, în
vigoare. România, efecte
Psnews.ro, preluat de Feedler.ro: Daraban strânge cu ușa Parlamentul
pe tema unui acord crucial: Să nu fim sinucigași
Economica.net: Acordul comercial de liber schimb CETA între Canada
şi UE a intrat joi în vigoare. Taxele vamale sunt eliminate
Europafm.ro: Acordul comercial de liber schimb între Canada și UE a
intrat în vigoare
Telegrafonline.ro: Vom avea sirop ieftin de arţar! CETA a intrat în
vigoare!
Mytex.ro: Acordul comercial de liber schimb între Canada și UE a
intrat în vigoare

Informatia-zilei.ro: Acordul CETA dintre Canada şi UE a intrat în
vigoare
Revista22online.ro, preluat de Portalziare.ro, I-stiri.ro: Acordul CETA,
de liber schimb între Canada și UE, a intrat în vigoare. Taxele,
eliminate
Mondonews.ro: ACORDUL CETA dintre CANADA si UE a intrat in
VIGOARE! BENEFICIILE ROMANIEI
Gardianul.net: Acordul CETA dintre Canada şi Uniunea Europeană a
intrat în vigoare. Care sunt efectele în România
Vocea.biz: A intrat în vigoare acordul CETA dintre Canada și Uniunea
Europeană.Ce efecte are pentru România
Adevarul.ro: Acordul CETA între Canada şi UE a intrat astăzi în
vigoare. Ce avantaje aduce României
CCIA BRĂILA
Mihaeladanpress.ro: 28 SEPTEMBRIE – DESCHIDEREA OFICIALA A
TARGULUI NATIONAL AgriCultura – referire și la Mihai Daraban
ENERGIE
Bursa.ro: Preşedintele directoratului Hidroelectrica s-a întâlnit cu
directorul companiei Elektropriveda
FISCALITATE
Zf.ro: Plata defalcată a TVA: Joi se publică procedura pe site-ul
Ministerului Finanţelor. “Sunt probleme cu personalul şi sistemul IT”
Zf.ro: Cum vrea ANAF să reglementeze conturile de TVA
Startupcafe.ro: Antreprenori: TVA Split va lovi mai ales micile firme
oneste, nu pe fraudatori. Ce se cere de la Guvern
GUVERN
Economica.net: Tudose: Am aflat că vrem să naţionalizăm banii
universităţilor. Ministrul Finanţelor: Domnule premier, este o ştire falsă

Economica.net: Tudose: Întâlniri de două ori pe săptămână pentru
implementarea sistemului de avertizare pe telefonul mobil, automat,
fără costuri
IMM
Capital.ro: IMM-urile au plătit, în medie, 87.800 de dolari după un
incident de securitate, anul acesta
INVESTIȚII
Zf.ro: ACAROM: Înmatriculările de autovehicule comerciale noi au
crescut cu 3,2% la opt luni
Zf.ro: C&W Echinox: Stocul spaţiilor de retail din marile oraşe va
creşte cu 500.000 mp în următorii trei ani
Bursa.ro: Enterprise Investors lanseaza un nou fond de private equity
Zf.ro: SOCEP Constanţa anunţă că o parte din angajaţi a intrat în
grevă nedeterminată din cauza unui conflict de muncă. Acţiunile scad
la bursă cu 6%
Zf.ro: Primarii din Apuseni se aliază şi cer rabilitarea drumurilor
naţionale, ignorate de autorităţi de dinainte de 1989. ”Zona este foarte
frumoasă şi dacă nu facem ceva pentru ea o să pierdem şi din puţinii
turişti care vin”
Zf.ro: Andreea Paul: Nu mai este momentul şcolilor de tinichigii şi
ospătari. McDonald's vrea să înlocuiască lucrătorii din bucătării cu
roboţi. Noi ce facem?
Economica.net: FIC: Creşterea economică pe termen lung a României
este imposibilă fără dezvoltarea infrastructurii
Economica.net: Lidl deschide un nou magazin în Bucureşti şi ajnge la
212 magazine în România
Zf.ro: Novares, producător francez de componente pentru industria
automotive, deschide o fabrică la Mioveni
Economica.net: Metro AG dezminte informaţiile privind posibila
delistare după divizarea grupului
Agerpres.ro: Winkler: Din cauza birocrației excesive, România a
absorbit până acum doar 8% din fondurile de coeziune

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: S&P a retrogradat ratingul suveran al Chinei la "A plus",
perspectiva atribuită fiind stabilă
Zf.ro: Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei în România: Cu CETA,
suntem cu toţii câştigători
Capital.ro: STUDIU: 20% dintre români ar cumpăra un produs de
contrabandă datorită prețului mai mic
Capital.ro: Ministerul Comunicaţiilor vrea să acopere sute de localități
cu Internet de mare viteză
Ziare.com: Mutarea contributiilor la salariat: Problemele ei ascunse si
mitologia oficiala
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Băncile din Europa sunt în fierbere: Se aud zvonuri privind o
fuziune dintre UniCredit şi Commerzbank, bancă pe care o vor şi
francezii de la BNP Paribas
Capital.ro: Decizia luată de Banca Centrală a Statelor Unite
Zf.ro: Statul a împrumutat joi 500 mil.lei de la bănci, cu scadenţa în
2020 şi o dobândă de 1,91% pe an
Zf.ro: Un bancher vrea să-l convingă pe premier să-şi facă card:
Băncile nu mai au comisioane la carduri
Economica.net: Dispare Euribor. BCE îl va înlocui până în 2020
Mediafax.ro: Un bancher vrea să-l convingă pe premier să-şi încaseze
salariul pe card: Băncile nu mai au comisioane la carduri
TELECOM
Agerpres.ro: Dezvoltarea de rețele naționale de radioamatorism pentru
situații de urgență, în consultare publică pe site-ul ANCOM
TURISM
Agerpres.ro: FPTR: Litoralul românesc a crescut cu aproximativ 5%,
în 2017;locuințele private au însemnat 15% din totalul închirierilor

Agerpres.ro: Mircea Titus Dobre: România trebuie să învețe să vândă
produsul turistic

