Raport monitorizare presa 17 octombrie 2017
CCIR
Curierulnational.ro: CCIR, gazda seminarului de afaceri România-Lituania
Capital.ro: Mihai Daraban, CCIR: Schimburile comerciale dintre România și
Lituania au ajuns la 85 mil. euro în S1 2017
Evz.ro: Noi oportunități pentru oamenii de afaceri români
Ziuanews.ro: Mihai Daraban, CCIR, la seminarul de afaceri Romania-Lituania:
„Alianța celor trei mari" poate duce la dublaea PIB-ului
Vremeanoua.ro: Noi oportunități pentru oamenii de afaceri români
Agerpres.ro: Gala Topul Național al Firmelor, ediția 2017
Stiri-zilnic.ro: Noi oportunități pentru oamenii de afaceri români
Dcnews.ro: Mihai Daraban, CCIR, la seminarul de afaceri România-Lituania:
„Alianța celor trei mări" poate duce la dublaea PIB-ului
Ziuanews.ro: Daraban pune umarul la relația de afaceri Romania-Lituania.
CIFRE incurajatoare
Ziuadecj.realitatea.net: Casa Călățele, un nou obiectiv turistic finalizat de
Univers T
Agerpres.ro: CCIR, gazda seminarului de afaceri România-Lituania
Mihaeladanpress.ro: 2 NOIEMBRIE – CEREMONIA DE DECERNARE A
PREMIILOR TOPULUI FIRMELOR BRAILENE, EDITIA A XXIV-A
Forbes.ro: Conferința Forbes IMM, 17 octombrie 2017, Camera de Comerț și
Industrie a României
CCI ARAD
Ghidulardean.ro: Ar-Medica, cea mai mare expoziție de profil medical din
Vestul României ajunge la cea de-a XXIV-a ediție
Criticarad.ro: Peste 100 de expozanți vor fi prezenți la a XXIV-a ediție a târgului
AR-MEDICA, în perioada 2 – 4 noiembrie, la Expo Arad
Actualitati-arad.ro: Ar-Medica, ediția a XXIV-a, la Expo Arad
Inro.news: Peste 100 de expozanți vor fi prezenți la a XXIV-a ediție a târgului
AR-MEDICA, în perioada 2 – 4 noiembrie, la Expo Arad

Specialarad.ro: Ar-Medica, cea mai mare expoziție de profil medical din Vestul
României ajunge la cea de-a XXIV-a ediție
Inro.news: Ar-Medica, cea mai mare expoziție de profil medical din Vestul
României ajunge la cea de-a XXIV-a ediție
Inro.news: Aradul va găzdui cea mai mare expoziție de profil medical din vestul
ţării
Livearad.ro: Ar-Medica, cea mai mare expoziție de profil medical din Vestul
României, ajunge la cea de-a XXIV-a ediție
Adevarul.ro: Cel mai mare târg de profil medical din Vestul României va reuni
peste o sută de expozanţi
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Rasunetul.ro: Jorge, Alin Oprea şi Talisman, la Topul Judeţean al Firmelor
Ziardebistrita.ro: Atenție, agenți economici! O companie nemțească încearcă
să ÎNȘELE oamenii de afaceri din județ!
Mesagerul.ro: Camera de Comerţ atrage atenţia asupra unei posibile înşelătorii
care vizează firmele
CCIA ARGE Ș
Ziarulargesul.ro: Firmele prinse cu muncitori „la negru” nu mai răspund penal
CCI BRAȘOV
Newsbv.ro: Bookfest anunță o ediție de gală la Brașov
CCI CARAȘ-SEVERIN
Radioresita.ro: Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin deschide
pușculița. 40.000 de euro pentru o afacere!
CCINA CONSTANȚA
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Camera de Comerț, Industrie, Navigație și
Agricultură Constanța
Infopress.tv: Exponatura: Târg de Produse și Servicii Eco, Bio,
Naturale,Wellness și Spa
CCI DOLJ
Spatiulconstruit.ro: rEvoluția digitală agită apele și la Craiova

CCI NEAMȚ
Romanulfinanciar.ro: Eveniment la Roman: Târg de Îmbrăcăminte –
Încălțăminte EXPOFASHION Roman – ediția de toamnă
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Ziuanews.ro: Yves Caracatzanis: Industria auto din Romania este data ca
exemplu pozitiv la nivel european
Agerpres.ro: Yves Caracatzanis: Industria auto din România este dată ca
exemplu pozitiv la nivel european
Economica.net: Aproape un sfert din exporturile României este asigurat de
industria auto - consilier premier
Cursdeguvernare.ro: Dragoș Anastasiu (AHK Romania): Split TVA și impozitul
pe cifra de afaceri au indus un sentiment de frică și o lipsă de
predictibilitate
Economica.net: Yves Caracatzanis: Industria auto din România este dată ca
exemplu pozitiv la nivel european
Economica.net: Anastasiu, AHK România: Split TVA și impozitul pe cifra de
afaceri au indus un sentiment de frică și o lipsă de predictibilitate
Stiripesurse.ro: Yves Caracatzanis: 'Industria auto din România este dată ca
exemplu pozitiv la nivel european'
Agerpres.ro: Anastasiu (AHK România): Split TVA și impozitul pe cifra de
afaceri au indus un sentiment de frică și o lipsă de predictibilitate
Bookmarking.ro: Anastasiu (AHK România): Split TVA și impozitul pe cifra de
afaceri au indus un sentiment de frică și o lipsă de predictibilitate
Agerpres.ro: Florin Vodiță (consilier premier): Aproape un sfert din exporturile
României este asigurat de industria auto
Rador.ro: Industria auto din România cere Guvernului predictibilitate şi
transparenţă
Banknews.ro: Yves Caracatzanis: Industria auto din Romania este data ca
exemplu pozitiv la nivel european
Informateca.ro: Split TVA încă bântuie mințile oamenilor de afaceri din România
CCI TELEORMAN
Adevarul.ro: Târg de toamnă la Alexandria

CCIAT
Tion.ro: Pregatiti-va in domeniul accesarii fondurilor europene cu ajutorul unui
nou curs al CCIAT
ENERGIE
Zf.ro: MOL România: Transportul internaţional s-a dezvoltat accelerat în ultimii
ani. Retenţia personalului a devenit foarte importantă pentru firmele de profil
Zf.ro: Transelectrica a aprobat dividende suplimentare în valoare de 170 mil. lei,
din care statul încasează 100 mil. lei
Zf.ro: EnergoBit Cluj caută ingineri şi electricieni pentru extinderea
capacităţilor de producţie
FISCALITATE
Agerpres.ro: EY România: Sistemul de plată defalcată a TVA este departe de a
fi perfect și susținem eliminarea aplicării obligatorii a acestuia
GUVERN
Agerpres.ro: UPDATE Președintele Iohannis a semnat decretele privind
numirea noilor miniștri; ceremonia de învestitură-la ora 19.30
IMM
Mediafax.ro: IMM-uri: Split TVA generează costuri suplimentare pentru firme, va
afecta supravieţuirea acestora
INVESTIȚII
Capital.ro: Wienerberger își extinde afacerea cu cărămidă în România
Zf.ro: Producătorul de utilaje agricole Maschio Gaspardo a luat un împrumut de
14 mil. euro de la banca de stat Eximbank
IT
Agerpres.ro: O aplicație care încurajează adolescenții să se poarte frumos unii
cu alții a fost achiziționată de Facebook
Capital.ro: Epson anunță videoproiectoare cu o durată de viaţă a lămpii de 15
ani
Capital.ro: Kaspersky a identificat un kit malware de atac asupra ATM-urilor
pentru amatori

Capital.ro: Google integrează în browserul Chrome o soluţie de securitate
ESET
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Firmele nu vor mai fi amendate de autorități la primul control,
dacă neregulile nu sunt grave (ministru)
TURISM
Mediafax.ro: Cursă aeriană regulată spre Atena, de pe Aeroportul Internaţional
„Avram Iancu” Cluj

