Raport monitorizare presa 26 septembrie 2017
CCIR
Psnews.ro: Daraban (CCIR), veste excelentă pentru mediul de afaceri: Uite așa
am dat lovitura!
Dcnews.ro: Mihai Daraban dă cărțile pe față. Informațiile pe care niciun
politician nu le spune
Cyd.ro: Președintele CCIR, declarații pe care niciun politician nu le spune
Dcnews.ro: Contestații licitații. Daraban: Nu costă nimic, îți BAȚI JOC.
Propunere de deblocare
Replicaonline.ro: Mihai Daraban o zice pe faţă despre oamenii numiţi de statul
român în Consilii de Administraţie!
Dcnews.ro: Autoritatea Vamală, "stat în stat". Informații URIAȘE despre
România, ținute la SECRET
CCIA ARAD
Specialarad.ro: Vicii & Delicii, târg de vinuri și salon gastronomic la Expo Arad
CCI PERU-ROMÂNIA
Monitorul.fisc.md: Posibilitatea dezvoltării relaţiilor comerciale cu Peru
CCIFER
Transilvaniabusiness.ro: CCIFER decernează Premiile 2017 pentru inovație,
antreprenoriat și responsabilitate socială
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Regiunea Mării Negre a devenit primul exportator de cereale din
lume, cu 20% din producţia globală
INVESTIȚII
Actualdecluj.ro: Firmă din China vrea să deschidă hub de cercetare în Cluj
Zf.ro: PwC: O strategie de impozitare a autoturismelor bazată pe principii de
mediu ar stimula înnoirea parcului auto
Bursa.ro: Comisia Europeană aprobă investiţii de 200 milioane de euro în
conexiuni feroviare rapide în România
Zf.ro: Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a obţinut o finanţare de 10
mil.euro pentru proiecte rezidenţiale în Bucureşti

Capital.ro: În timp ce noi dăm banii pe salarii și pensii, europenii aprobă
fonduri pentru ca trenurile să circule și la noi cu 160km/h
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Ziare.com: Urmeaza noi scumpiri la benzina si motorina, dupa supraacciza:
Pretul petrolului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani
Economica.net: Comisia de buget din Senat elimină majorarea accizei la
carburanţi
Hotnews.ro: Se iau cinci salariati romani. Doi sunt multumiti de job, doi sunt
indiferenti iar unul (de regula tanar de sub 25 de ani) e nemultumit
Hotnews.ro: Consiliul Concurentei pune in dezbatere publica angajamentele
Portului Constanta in cadrul investigatiei privind un posibil abuz de pozitie
dominanta
FISCALITATE
Ziare.com: Split TVA: Firme inchise, companii trimise in zona gri, locuri de
munca pierdute
Agerpres.ro: Mavrodin (MFP): Soluțiile pentru implementarea split TVA sunt la
faza de testare și pot fi implementate de la 1 octombrie
Zf.ro: Lovitură de teatru: Senatul a decis ca Split TVA să se aplice numai
firmelor care au contracte cu statul
Agerpres.ro: Pârvan (PIAROM): ANAF are sistemele informatice învechite și nu
are capacitatea să implementeze split TVA
TELECOM
Hotnews.ro: Situatia arbitrului telecom, dezbatuta miercuri in Parlament: Seful
institutiei, Adrian Dita, va trebui sa explice masurile de reorganizare, iar cei
doi experti concediati de acesta vor afla daca revin in institutie ca
vicepresedinti
Agerpres.ro: Comisia Europeană: Prima vară fără tarife de roaming; europenii
văd avantajele noilor norme
ENERGIE
Agerpres.ro: ANRE: Prețul gazelor pentru consumatorii casnici va crește, în
medie, cu 6%, de la 1 octombrie
Economica.net: Preţul energiei electrice va creşte, în medie cu circa 5%, de la 1

octombrie - surse
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: Restanțele la creditele în lei, în creștere cu 0,51%, iar la creditele
în valută cu 7,4%, în august 2017
Zf.ro: BCR a aprobat primele credite de prefinanţare a afacerilor
antreprenoriale din StartUp Nation

