Raport monitorizare presa 25 octombrie 2017
CCIR
Goldfmromania.ro: Primarul de Piatra Neamţ, premiu de excelenţă în
Industria Smart City
INDAGRA
Radiomures.ro: Județul Covasna va fi reprezentat la INDAGRA
Madr.ro: Deschiderea oficială a târgului INDAGRA 2017 – preluat de
cameraagricolavn.ro, amosnews.ro, agricultura.top, agroinfo.ro.
Agrobiznes.md: Agrobiznes merge la INDAGRA 2017 – cel mai important
eveniment agricol organizat în România
CCI BOTOȘANI
Ziarulevenimentul.ro: Produce transformatoare de sute de mii de lei
anual
CCI BRAȘOV
Judbrasov.ro: Chinezii, interesați de aeroport, de centrul intermodal și de
un parc industrial în județul Brașov – preluat de coronapres.ro, mytex.ro,
brasovtv.com, bizbrasov.ro,
Bzb.ro: Veşti din China pentru Braşov
CCI BRITANICO-ROMÂNĂ
Allaboutjobs.ro: Românii au tot mai multă încredere în ONG-uri
CCIB

Agerpres.ro: CCIB a premiat, marți seară, 6.840 de firme bucureștene;
AGERPRES – Premiul de Excelență pentru promovarea conceptului
Smart City – preluat de bookmarking.ro
Orange.ro: Muncipiul Bucuresti acopera aprope un sfert din numarul
total al companiilor din Romania. Peste 125.000 de firme aveau sediul
social in Capitala in 2016 – preluat de zf.ro
Bucurestifm.ro: București FM a primit Trofeul de Excelență!
CCI IAȘI
Infois.ro: Consultările pentru elaborarea Diagnosticului Sistematic de
Țară al Băncii Mondiale au început la Iași – preluat de radiohit.ro,
goldfmromania.ro, curierul-iasi.ro.
CCI ROMÂNIA-AMERICA
Opiniabuzau.ro: Romanescu: ,,Trebuie să luăm atitudine faţă de măsurile
prin care PSD dezechilibrează societatea românească“
CCI ROMÂNO-LETONE
Agerpres.ro: Tăriceanu a evidențiat în cadrul vizitei pe care o efectuează
în Letonia rolul Parlamentelor naționale în conturarea politicilor
europene – preluat de 24-ore.ro, stiripesurse.ro
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Senat
CCIAT
Banatulazi.ro: CLIMATHON, un eveniment al mediului de afaceri din
Timiș care perseverează cu o nouă ediție!

Telenova.ro: CEA DE-A DOUA EDITIE A EVENIMENTULUI CLIMATHON,
UN MARATON DE 24 DE ORE!
AGRICULTURĂ
Capital.ro: România, printre puţinele ţări unde producția de vin a crescut
în 2017. Suntem pe locul 13 în lume
ENERGIE
Zf.ro: Chimcomplex Borzeşti câştigă licitaţia pentru achiziţia celor mai
multe active ale Oltchim după ce competitorul White Tiger s-a retras
Economica.net: Ioan Niculae, în instanţă: Dosarul Romgaz a fost o ţintă
economică; au vrut să distrugă industria de îngrăşăminte
Economica.net: Maşinile Poştei Române vor merge cu carburanţi de la
Rompetrol
FISCALITATE
Zf.ro: Producătorul Heidi: Creşterea pieţei de ciocolată se stabilizează
după ce reducerea TVA a dus consumul la cel mai ridicat nivel
GUVERN
Zf.ro: Ministerul Finanţelor: Disponibilităţile în lei şi valută acoperă peste
şase luni din necesarul de finanţare
Agerpres.ro: Finanțele au respins ofertele băncilor la ultimele 6 licitații
de titluri de stat din cauza dobânzilor mari
INVESTIȚII
Zf.ro: SIF Banat Crişana intră în acţionariatul Intercontinental Bucureşti
prin achiziţia a 13,7 milioane de acţiuni

Zf.ro: Dacia accelerează cu o creştere 8% în S1 2017, având în spate
cererea europenilor pentru Duster
IT
Agerpres.ro: Aplicații pentru smartphone renegate de creatorii lor:
Mințile noastre pot fi piratate (III)
Agerpres.ro: Aplicații pentru smartphone renegate de creatorii lor:
Mințile noastre pot fi piratate (III)
Go4it.ro: Cum faci ca un player muzical pentru Android să ignore un
director cu muzică sau cu cărţi audio
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Andrei Rădulescu, Banca Transilvania: Curba randamentelor la
titluri de stat s-a deplasat uşor în jos, corecţie normală după creşterea
dobânzilor
Zf.ro: Mircea Cotigă, CEO al UniCredit Leasing: „Încercăm să investim
foarte mult în digitalizare. Vom lansa în premieră o platformă digitală
care să permită finanţarea clienţilor într-o oră“
Zf.ro: Robor la trei luni îşi accentuează creşterea şi ajunge la 1,88%

