Raport monitorizare presa 27 octombrie 2017
CCIR
Vancouver.mae.ro: Relații comerciale România - UE - Canada
Ziare.com: Administratorul public al judetului, Dan Stoian, premiat la "Gala
Smart City Industry Awards"
INDAGRA
Expresspress.ro: Dragnea s-a molipsit de la Daea! A fost la mângâiat mioare
B1.ro: Dragnea cu CÂRNAȚU' în gură! IMAGINI bucolice cu liderul PSD la
Indagra 2017 (FOTO)
Dcnews.ro: INDAGRA 2017. Mihai Daraban: Cea mai importanta manifestație
expoziționala din estul și sud-estul Europei
Madr.gov.ro, cameraagricolavn.ro, agricultura.top: Deschiderea oficială a
Târgului INDAGRA 2017
Glasul-hd.ro: Produse tradiționale și animale din județ, expuse la târgul Indagra
(GALERIE FOTO)
Psnews.ro: Daraban, prezent la inaugrarea celei de a XXII-a ediție a INDAGRA:
Există un interes sporit! – preluat de ziuanews.ro
Minutulunu.ro: România a atras în acest an 3,3 miliarde de euro bani europeni
din programele speciale pentru agricultură
Agrointel.ro: MESAJUL PREȘEDINTELUI KLAUS IOHANNIS pentru toți
FERMIERII DIN ROMÂNIA!
Euractiv.ro: VIDEOPoliticieni la Indagra 2017: promisiuni, avertismente și
degustări
CCI ALBA
Ziarulunirea.ro: 24 noiembrie: TOPUL FIRMELOR 2016 din județul Alba. Camera
de Comerț va premia companiile cu rezultate deosebite în activitatea din anul
precedent
CCI BOTOȘANI
Botosaneanul.ro: O grămadă de șefi adunați la masă de dorințele cetățenilor
din Botoșani – FOTO&VIDEO
CCI BRAȘOV

Bizbrasov.ro: Cel mai mare târg de vinuri se deschide mâine, la Braşov. Vor fi
degustări prezentate de cei mai cunoscuţi somelieri
Brasovultau.ro: Festivalul „Vin la Munte”, la Biblioteca Județeană din Brașov
CCIB
Hotweek.ro: Topul firmelor din Bucuresti pe 2017. Au fost premiati liderii, adica
cei care au inteles ca etica in afaceri nu e doar un concept
CCI BULGARIA-ROMÂNIA
Mtcmagazin.ro: Evenimentul “Real Estate & Construction Forum” reunește cei
mai mari jucători de pe piața de imobiliare și construcții – se specifică și CCI
FRANȚA-ROMÂNIA
CCI CLUJ
Paginadetransilvania.ro, paginadelifestyle.ro, clujtoday.ro: Un nou premiu
pentru Univers T
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Republica.ro: Antreprenorul Dragoș Anastasiu: „Le-am oferit și salarii de 100
de lei pe zi. Nu vin sau, dacă vin, stau o zi”. Iată ce vor face firmele care au
afaceri în turism, dar nu găsesc forță de muncă
CCI VASLUI
Obiectivvaslui.ro: În fața rafturilor, creșterea economică ne iese pe nas:
Prețurile o iau razna!
CCIAT
Sporttim.ro: CCIAT acordă în premieră în istoria Galei Excelenței în Afaceri un
Trofeu de Excelență pentru Sport, decernat clubului campion național de rugby
Timișoara Saracens SCM UVT
Observatordetimis.ro: Clubul de Rugby TIMIȘOARA SARACENS va primi
Trofeul de Excelență pentru Sport
Banatulazi.ro: Vreți să vă schimbați mobila din casă sau de la birou? Nimic mai
simplu!
Opiniatimisoarei.ro: Totul pentru casa ta. Incepe Expo Mobila, la Timisoara
AGRICULTURĂ
Capital.ro: România, locul 3 în UE la absorbţia de fonduri europene pentru
dezvoltare rurală

ENERGIE
Capital.ro: Linie electrică aeriană România-Serbia, printr-un contract de 81,4
mil. lei
FISCALITATE
Economica.net: UPDATE Mişa: Firmele cu o cifră de afaceri de sub un milion de
euro vor plăti un impozit de 1% din cifra de afaceri. Ce impact va avea măsura
Economica.net: Mişa: Scăderea impozitului pe venit, de la 16% la 10% - nu
numai la salarii, ci şi la veniturile din pensii, chirii, dobânzi, activităţi agricole
IT
Capital.ro: Gmail suportă extensii native, o funcţionalitate dedicată utilizatorilor
de business
SISTEM BANCAR
Capital.ro: Surse: Tudose negociază finanţare de la Banca Mondială pentru
autostrada Comarnic-Braşov

