Raport monitorizare presa 26 octombrie 2017
CCIR
Economica.net: Război surd pe sute de milioane de euro la Transporturi:
constructori străini se plâng că trebuie să se judece cu statul în instanţe din
România
Ziarulevenimentul.ro: Iaşul, premiat la Camera de Comerţ şi Industrie a
României
Ziuadecj.ro: Salina Turda a avut afaceri de 14 milioane de lei
Amosnews.ro: Huawei România câștigă Premiul de Excelență în cadrul Galei
Smart City Industry Awards 2017
INDAGRA
Agricultura.top: INDAGRA 2017 ÎN CIFRE
Ziarulprofit.ro: Târgul INDAGRA şi-a deschis astăzi porţile – IPEE Amiral,
prezentă cu stand propriu alaturi de alte 500 companii din toata Europa
Antenasatelor.ro: Conferințe și dezbateri pe teme agricole, la INDAGRA 2017
Agerpres.ro: Președintele României și ministrul Agriculturii participă joi la
deschiderea oficială a târgului de agricultură - Indagra 2017
Romaniatv.ro: Iohannis: Guvernul să încurajeze fermierii mici şi mijlocii să se
asocieze, pentru ca ei să devină mai competitivi, mai productivi
Ziuanews.ro: Președintele Romaniei și ministrul Agriculturii participa joi la
deschiderea oficiala a targului de agricultura - Indagra 2017
CCIA ARGEȘ
Sursata.ro: CCIA Argeș premiază excelența în afaceri la TOPUL FIRMELOR DIN
ARGEȘ!
CCI BACĂU
Desteptarea.ro: „Vrem un patronat reprezentativ pentru comunitatea de afaceri
băcăuană”
Ziarulevenimentul.ro, Ziare.com: Dezbatere pe problemele de mediu
CCI BRAȘOV
Transilvania365.ro: Ce a făcut Adrian Veștea în China?

Domnuleprimar.ro: Chinezii vor sa construiasca un parc industrial hi-tech la
BRASOV
Brasovultau.ro: Camera de Comerț și Industrie premiază firmele performante
din județ
CCI BRITANICO-ROMÂNE
Presalocala.com: Crește încrederea românilor în ONG-uri, mai ales în Ardeal
CCIB
Ziarulprfit.ro: Avertisment SUMBRU pentru mediul economic: 'Anul 2018 va fi
un an greu'
Puterea.ro: Topul firmelor din București 2017, primul după redobândirea
sediului istoric, după aproape 70 de ani
CCI COVASNA
Jurnalulbucurestiului.ro: covasnamedia.ro : 89 de „afaceri de garaj“
CCI IAȘI
7est.ro: BOMBĂ! Pionerul videochat-ului, profesor premiat de Casa Regală
Bunadimineataiasi.ro: VIDEO Tinerii ieșeni în căutarea jobului perfect la „Buzz
Camp”
Vivafmiasi.ro: Iașul, premiat la Camera de Comerț și Industrie a României
Nordestnews.ro: Gala Mediului de Afaceri
CCINT
Ziarulderoman.ro: [FOTO] S-a deschis ediția a doua a Târgului Expofashion din
Roman
Zch.ro: Expofashion 2.0. – Pregătiri de toamnă la Roman
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Parteneriatul Sport - Business la Summitul
Sports HUB
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Pot oricând salva economia, dar nu (prea) vor!
AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: Daea: România a atras în acest an 3,3 miliarde de euro bani
europeni din programele speciale pentru agricultură
Zf.ro: Soiurile româneşti acoperă doar 20% din suprafaţa totală cultivată cu
viţă-de-vie
ENERGIE
Zf.ro: Acţionarii Transelectrica nu au făcut nicio propunere pentru Consiliul de
Supraveghere al companiei până la data limită
GUVERN
Mediafax.ro: Replica Finanţelor la statistica Eurostat în care anunţa că
România are cel mai mare deficit din UE: Ţinta de deficit de 2,96% din PIB,
stabilită pentru anul 2017, nu este în pericol
IMM
Agerpres.ro: CEC Bank a flexibilizat condițiile de finanțare a IMM-urilor în
cadrul Programului Româno-Elvețian
INVESTIȚII
Mediafax.ro: Metro atacă supremaţia Mega Image şi Profi cu franciza
LaDoiPaşi; nemţii vor să ajungă la 2000 de magazine în 3 ani
IT
Zf.ro: Este oficial: iPhone X a ajuns în România. Când veţi putea cumpăra noul
smartphone de la Apple
SISTEM BANCAR
Zf.ro: O zi de respiro pentru românii cu credite: Robor la 3 luni scade uşor
astăzi, la 1,87%, în timp ce indicele la 6 luni stagnează la 2,04%
TELECOM
Zf.ro: Afacerile Orange au crescut cu 10,4% în T3, la 277 mil.euro, susţinute mai
ales de utilizarea datelor mobile şi consolidarea numărului de clienţi
Zf.ro: Vodafone îşi negociază accesul la reţeaua fixă a Telekom

