Raport monitorizare presa 30 octombrie 2017
INDAGRA
Tracknews.ro, news.ro, profit.ro : REPORTAJ - La Indagra, lângă oi, capre şi
tractoare, mâncând langoşi cu brânză şi smântână şi mici cu muştar
Minutulunu.ro: Președintele și Ministrul Agriculturii, la deschiderea Târgului de
agricultură – Indagra 2017
CCI ARAD
Vestic.ro: Președintele CCIA Arad transmite felicitări societăților arădene
incluse în Topul Național al Firmelor
CCI CARAȘ-SEVERIN
Emigrantul.it: Cum poţi accesa 40.000 de euro pentru a-ţi construi propria
afacere acasă, în România prin programul Diaspora Start Up?
CCINA CONSTANȚA
Replicaonline.ro: „China (Ningbo) – România Industry and Logistics
Cooperation Forum”, la Constanța
CCI DOLJ
Cvlpress.ro: Iniţiative de impact în angajarea tinerilor dezavantajaţi
CCI MARAMUREȘ
Goldfmromania.ro: În domeniul “Activităţi de editare a ziarelor”, Graiul
Maramureşului a ocupat locul I în mass-media judeţeană
Cjmaramures.ro: Întâlnire a factorilor interesați din cadrul proiectului
FoodChains4Europe, finanțat prin programul INTERREG EUROPE
CCI ROMÂNIA-FRANȚA
Ziarulevenimentul.ro, ziare.com: Proiecte francofone pentru copiii de pe Valea
Zeletinului
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Radioresita.ro: Guvernul amână pentru vinerea viitoare unele modificări la
Codul Fiscal
CCIRO ITALIA
Infoest.ro: CCIRO Italia: Forum economic româno-italian ediția a XIX-a

CCIAT
Opiniatimisoarei.ro: Cele mai bune firme din judet, premiate de CCIAT, la Gala
Excelentei in Afaceri – Topul Firmelor din Judetul Timis 2016.
Opiniatimisoarei.ro, printre laureati
Goldfmromania.ro: Au fost decernate trofeele Topului Firmelor din judetul
Timis, editia 2016
Debanat.ro: Seara de gala la Topul Firmelor. Cele mai bune afaceri din 2016,
premiate de CCIAT / FOTO
Ziuadevest.ro: Excelența în afaceri, premiată de CCIAT la Topul Firmelor 2016 –
Foto
Inro.news: Cele mai bune firme din judet, premiate de CCIAT, la Gala Excelentei
in Afaceri – Topul Firmelor din Judetul Timis 2016. Opiniatimisoarei.ro,
printre laureati
Tion.ro, realitatea.net : Au fost decernate trofeele Topului Firmelor din judetul
Timis, editia 2016
Pressalert.ro, banatulmeu.ro, gazetadinvest.ro: Cele mai bune firme din Timiș,
premiate în cadrul Galei Excelenței în Afaceri FOTO
Banatulazi.ro: Gala Excelenţei în Afaceri, un eveniment de excepție, sub
semnul premierelor, care a adunat la un loc firmele de elită din Timiş! (FotoVideo)
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Industria românească de utilaje agricole ia avânt cu ajutorul
italienilor
Capital.ro: Daea: S-au distribuit peste 750 de milioane euro, o sumă formidabilă
ENERGIE
Capital.ro: INS: Producţia de cărbune a crescut cu 15,5%, în primele 8 luni;
importurile s-au majorat cu 3,4%
Mediafax.ro: Transgaz se împrumută cu 50 de milioane de euro pentru
construirea unei conducte de gaze în România
GUVERN
Mediafax.ro: Ministrul Agriculturii: Am două genţi cu date şi programe, una pe
2017 şi alta pe 2018. Pe 2017, rezultatele sunt bune
IT

Zf.ro: În cine ai încredere cu banii tăi? În bănci? În brokeri? Mai bine ai avea în
roboţi. Primul fond de investiţii condus de un robot învinge piaţa şi dă lovituri
pe bandă rulantă. Iar investitorii îl iubesc
TELECOM
Zf.ro: Cel mai mare „risc“ pentru semnarea unui acord pe reţeaua fixă între
Vodafone şi Telekom România: Gigantul Vodafone ar fi reluat discuţiile cu UPC
pentru o fuziune
Zf.ro: Vodafone atacă şi introduce în piaţă tehnologia 5G. Ce viteze pot avea de
acum clienţii

