Raport monitorizare presa 18 octombrie 2017
CCIR
Ziarullumina.ro: Cursuri pentru tinerii din diasporă
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: Topul firmelor brăilene, ediţia XXIV
CCI BUCUREȘTI
Cmediere.ro: Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București invită
Consiliul de Mediere la Gala laureaților Topului Firmelor din București ediția a XXIV-a
Ziuanews.ro: Un antreprenor constantean va deschide in Centrul Vechi din
Capitala un hotel de cinci stele
CCI CARAȘ-SEVERIN
Btv.ro: Cum aduce românii acasă?
CCINA CONSTANȚA
Constanteanu.ro: EXPONATURA: Târg de Produse și Servicii Eco, Bio,
Naturale,Wellness și Spa LA VIVO
Ziuaconstanta.ro: CCINA Constanţa invită Târg de produse şi servicii eco,
„Exponatura - Trăieşte Sănătos“, la cea de-a V-a ediţie
CCI ISRAEL – ROMÂNIA
Adevarul.ro: Holocaustul evreilor, în „artă şi media“. Amintiri sfâşietoare,
depănate la Primăria Oradea VIDEO
Crisana.ro: O dezbatere necesară astăzi - Holocaustul în artă şi media
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Digi24.ro: Nu doar lipsa autostrăzilor îi goneşte pe constructorii de automobile
din România
Fabricatinbuzau.ro: Yves Caracatzanis: Industria auto din România este dată ca
exemplu pozitiv la nivel european
Centruldepresa.ro: Arbitrajul - o oportunitate pentru mediul de afaceri
Bzv.ro: Florin Vodiță (consilier premier): Aproape un sfert din exporturile
Romaniei este asigurat de industria auto

Startupcafe.ro: Antreprenor şi investitor român: Idei precum impozitul pe cifra
de afaceri sau split TVA produc pagube care rămân
Globalmanager.ro: Dragoș Anastasiu (AHK România): Split TVA și impozitul pe
cifra de afaceri au indus un sentiment de frică și o lipsă de predictibilitate
Ziare.com: Cat rau au facut Split TVA si impozitul pe cifra de afaceri, chiar daca
Guvernul a dat inapoi
Replicaonline.ro: Split TVA și impozitul pe cifra de afaceri au indus un
sentiment de frică și o lipsă de predictibilitate
Meat-milk.ro: Arbitrajul internațional, o oportunitate pentru mediul de afaceri
Bursa.ro: Anastasiu, AHK România: "Split TVA şi impozitul pe cifra de afaceri
au indus un sentiment de frică"
Stiripesurse.ro: Semnal de ALARMĂ: 'Split TVA și impozitul pe cifra de afaceri
au indus un sentiment de FRICĂ și o lipsă de predictibilitate'
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Universitatea Lucian Blaga Sibiu
Transilvanianews.ro: Învățâmant dual, după model German, la Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu
Agerpres.ro: RETRANSMITERE Comunicat de presă - Universitatea Lucian
Blaga Sibiu
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Producătorul de utilaje agricole Maschio Gaspardo a luat un împrumut de
14 mil. euro de la Eximbank. „Vrem să adăugăm linii de asamblare pentru
utilajele pe care le vom dezvolta în viitor.“
ENERGIE
Zf.ro: Morgan Stanley şi Raiffeisen au mandat valabil până în august 2018 să
listeze 10% din Hidroelectrica la BVB
Zf.ro: Romgaz încheie un contract de 130 mil. lei cu Transgaz pentru
transportul gazelor până în octombrie 2018
Zf.ro: Un investitor de 94 de ani vrea AGA la Oil Terminal pentru alegerea
membrilor boardului pe baza votului cumulativ
FISCALITATE
Zf.ro: Avalanşa de măsuri fiscale anunţate pentru 2018 lasă în aer bugetele
companiilor

Agerpres.ro: Constantinescu: Ne gândim la posibilitatea ca persoana care
plătește impozitul pentru locuință să prezinte dovada existenței poliței PAD
INVESTIȚII
Zf.ro: Doi antreprenori creează spaţii de birouri cu inspiraţie nordică şi au
ajuns la afaceri de 650.000 de euro
Zf.ro: Compania care a preluat brandul de mezeluri Marex şi-a crescut de 25 de
ori cifra de afaceri în cinci ani
IT
Capital.ro: În curând vom putea fi urmăriţi în timp real prin WhatsApp
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca Transilvania anticipează creşterea creditării private cu peste 4% în
2017 şi 2018. În 2019, ritmul încetineşte la 3,1%
TURISM
Capital.ro: Situație DRAMATICĂ pentru turiștii care au cumpărat pachete de la
Omnia Turism. Ce face Ministerul?

