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CCIR
Inturda.ro: Salina Turda – din nou în topul național al celor mai performante companii!
Amosnews.ro: Iridex Group mizează pe tehnologie smart
Centruldepresa.ro: Iridex Group mizeaza pe tehnologie smart
Comunicatedeafaceri.ro: Iridex Group mizeaza pe tehnologie smart
Salinaturda.ro: Salina Turda – din nou în topul național al celor mai performante companii!
Ziarexclusiv.ro: Premiu de Excelență pentru administrația județeană în cadrul „Galei Smart
City Industry Awards”
ROMEXPO
Meat-milk.ro: La INDAGRA 2017 vor participa peste 530 de companii
Antenasatelor.ro: Dacă fermier te numești, la INDAGRA trebuie să te găsești
CCIB
Zf.ro: Bucureştiul concentrează 23% dintre firmele active din România şi 44% din cele cu
capital străin
Bookmarking.ro: Bucureştiul concentrează 23% dintre firmele active din România şi 44%
din cele cu capital străin
Puterea.ro: În premieră, şapte domenii de activitate pentru companiile premiate la cea de a
XXIV-a ediţie a Topului Firmelor din Bucureşti
Rador.ro: Bucureştiul concentrează peste 23 la sută din totalul firmelor active din România
şi peste 20 la sută din totalul salariaţilor ţării
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Bucurestifm.ro: Turismul românesc, copilul nimănui!
Capital.ro: Industria auto românească face front comun: Fără rezolvarea problemelor
competitivitatea României e în pericol
CCI TIMIȘ
Europedirect-tm.ro: Invitatie: Seminar privind managementul vârstei în domeniul SSM &
politicile companiilor
Allevents.in: EU - OSHA: Locuri de muncă sănătoase pentru toate varstele
ENERGIE

Zf.ro: Transgaz va plăti dividende suplimentare de 171 mil. lei şi decide să mai dea două
luni membrilor provizorii din board
Zf.ro: Primii patru retaileri de carburanţi au 80% din piaţă, adică peste 32 mld. lei
FISCALITATE
Mediafax.ro: UDMR anunţă că va vota împotriva Legii de aprobare a ordonanţei privind
split TVA
GUVERN
Agerpres.ro: Felix Stroe: Îmi propun ca și Ministerul Transporturilor să se dedulcească, la
greu, la fonduri europene
IMM
Zf.ro: OTP Leasing ţinteşte o cotă de piaţă de 5% şi urmăreşte susţinerea IMM-urilor şi a
sectorului agricol
IT
Zf.ro: Aplicaţia zilei: Louise Hay Affirmations
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Mediafax.ro: Percepţia românilor asupra transferării contribuţiilor sociale la salariaţi: Trei
angajaţi din patru cred că trecerea CAS şi CASS în sarcina lor va duce la SCĂDEREA
salariilor
SISTEM BANCAR
Mediafax.ro: ANPC sancţionează 15 bănci pentru publicitate înşelătoare şi lipsa
avertizărilor de risc
TELECOM
Zf.ro: Oferta bombă cu care Telekom chiar speră să răvăşească piaţa: internet nelimitat 4G
fără limită de trafic la toate abonamentele, chiar şi pentru conţinut video

