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CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro, reperul.ro: MINISTRUL DAEA A TĂIAT PANGLICA EDIŢIEI XXI A
TÂRGULUI NAŢIONAL “AGRICULTURA” – referire si la presedintele CCIR,
Mihai Daraban
Infoest.ro: S-a deschis Târgul Național AgriCultură 2017 -r eferire si la
presedintele CCIR, Mihai Daraban
Revista-ferma.ro: Târgul Naţional AgriCultura 2017 - ediţia a XXI-a –referire si la
presedintele CCIR, Mihai Daraban
CCI SĂLAJ
Salajulpursisimplu.ro: O nouă intalnire cu contribuabilii pe tema “Plata
defalcată a TVA”
CCI BRAȘOV
Lapasprinbrasov.ro: Curs “Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea
teritoriului”
CCI SUCEAVA
Newbucovina.ro: Lucian Gheorghiu(CCI Suceava): Nicio firmă străină nu va fi
bucuroasă să facă afaceri cu firme românești atât timp cât va fi obligată să fie
supusă unor măsuri fiscale și birocratice în plus
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Un producător agricol din Cluj a creat brandul Elixir pe piaţa de 300 mil.
euro a uleiurilor vegetale
IT
Zf.ro: ING continuă marşul forţat pentru a ajunge la 500 de angajaţi în centrul
de dezvoltare software din România: hubul IT a ajuns la o echipă de 370
specialişti
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Florin Georgescu explică de ce vrea BNR să limiteze creditarea IFNurilor: Creditele noi acordate de IFN-uri au crescut de trei ori mai mult decât
creditele date de bănci, la dobânzi de cel puţin 10 ori mai mari. Aproape
jumătate din clienţii IFN-urilor nu au venituri salariale, dar au credite de 2,5
miliarde de lei
Economica.net: Vremuri grele pentru sistemul bancar: de anul viitor scad

profitabilitatea şi solvabilitatea cu până la 1,5%
Zf.ro: Andrei Rădulescu, Banca Transilvania: Ne aşteptăm la o încetinire a
ritmului de creştere a consumului privat în perioada următoare
Zf.ro: Scrisorile de garanţie emise de IFN-uri sunt acceptate pentru garantarea
obligaţiilor fiscale
Economica.net: ROBOR nu se mai opreşte din creştere. A ajuns la 1,58%,
maximul ultimilor doi ani şi opt luni
FISCALITATE
Startupcafe.ro: ANAF: nouă propunere de proceduri și criterii de risc, la
acordarea sau retragerea codului de TVA
INVESTIȚII
Agerpres.ro: INS: Peste 27.600 autorizații de construire acordate în primele 10
luni, în creștere cu 6,2% față 2016
Agerpres.ro: Numărul companiilor din România care estimează o creștere a
profiturilor în 2017 a scăzut în ultimele șase luni
Bursa.ro: Indicii BVB au deschis în creştere
Zf.ro: Veste bună pentru economie: Numărul companiilor noi a crescut cu 34%
în primele opt luni ale anului, în timp ce numărul societăţilor care s-au închis a
scăzut cu peste 16%
Capital.ro: Optimismul mediului de afaceri, scădere dramatică în ultimele șase
luni

