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CCIR
Abcnewstransilvania.ro, amosnews.ro: Gala Topului Naţional al Firmelor din
România
CCI ARAD
Specialarad.ro, criticarad.ro, arq.ro, vestic.ro: Cel mai mare târg de medicină
din vestul țării, Ar-Medica, și-a deschis azi porțile
CCIB
Business-point.ro: CCIB – membru invitat permanent la lucrarile Consiliului de
Export
CCI BULGARIA-ROMÂNIA
Moneybuzz.ro: „Real Estate & Construction Forum” reunește jucători de pe
piața de imobiliare
CCINA CONSTANȚA
Uniuneaarhitectilor.ro: Primăria Municipiului Constanța lansează un concurs de
solutii mobilier urban/ tonete fructe, legume si flori
Sursata.ro: În această seară! Sunt premiați campionii mediului de afaceri!
Cugetliber.ro: Stelele economiei au fost premiate la Topul judeţean al firmelor
constănţene pe 2016
Ziuanews.ro, ziuaconstanta.ro: LIVE TEXT: Imagini de la eveniment. CCINA
Constanta premiaza performanta in afaceri. Topul judetean al societatilor, la
cea de-a XXIV-a editie. Cine a ocupat primele locuri (galerie foto)
Prefecturaconstanta.ro: CCINA Topul firmelor
Radioconstanta.ro: Topul firmelor din Constanța: O firmă a strâns 3 din 4
premii speciale
CCI DÂMBOVIȚA
Incomod-media.ro, goldfmromania.ro: FOTO: Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Dâmboviţa a premiat firmele de top ale judeţului
CCI HUNEDOARA

Comisarul.ro, magnanews.ro, cartonasulgalben.ro, constantaexpress.ro: Ce a
aflat, în sfârșit, PSD? Dragnea: Mulți cetățeni care pot munci se mulțumesc
doar cu ajutoarele sociale
Stirileprotv.ro, glasul-hd.ro, novafm.ro, digi24.ro: Dragnea, huiduit pe stradă:
Infractorule, penalule! Liderul PSD: ”E pentru prima dată când se măresc
salariile”
Tracknews.ro, news.ro, romaniatv.ro, economica.net, adevarul.ro, ph-online.ro:
Dragnea: Este pentru prima dată când vor creşte salariile într-un mod
serios pentru toată lumea. Tudose: Sindicatele au ajuns la o logică
strâmbă, plecând de la premisa că închidem ţara şi nu se vor mai înmulţi
nici albinele
Comisarul.ro: VIDEO Sloganul toamnei, lansat la Deva: Liviu Dragnea să ajungi
îmbrăcat în multe dungi!
Aktual24.ro: Dragnea, pus pe fuga si la Deva. Seful PSD s-a ascuns intr-o
masina cu geamuri fumurii pentru a scapa de protestatari – Video
Contraataculargesului.ro: Dragnea ia poziție împotriva asistaților social, dar
buni de muncă
Constantaexpress.ro, obiectiv.info: Tudose: Trecerea contribuțiilor la angajat
este o măsură bună; toate lumea are de câștigat
Epochtimes-romania.ro: "Şoc şi groază". Dragnea declară că le va lua
ajutoarele sociale asistaţilor apţi de muncă
CCI IAȘI
Epochtimes-romania.ro: "Şoc şi groază". Dragnea declară că le va lua
ajutoarele sociale asistaţilor apţi de muncă
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro: Fostul presedinte al Croatiei a venit la Ploiesti
Goldfmromania.ro: Consiliul Judetean Prahova a primit vizita unei delegatii din
Croatia. Ce s-a pus la cale
Goldfmromania.ro: Primarul Adrian Dobre, intalnire cu Ivo Josipovic, fost
presedinte al Croatiei
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Primăria Municipiului Ploiești
CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Amosnews.ro, bursa.ro, legalmagazin.ro: CDR reclamă lipsa de dialog real și
nerespectarea termenului legal de 6 luni pentru intrarea în vigoare a
modificărilor fiscale
Newsbucovina.ro: Flutur participă la dezbaterea organizată de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană la București unde va susține nevoia
susținerii orașelor secundare care să devină motoare ale economiei
naționale
CCI ROMÂNO-NIGERIANĂ
Uniuneaarhictilor.ro: In Memoriam Dorin IORMEANU–DIMITRIU (1942, Craiova 2016, Paris)
CCI SATU MARE
Gazetanord-vest.ro: Topul firmelor sătmărene
CCI VASLUI
Vaslui.robo-stiri.ro: Trei studenti din R. Moldova vor primi plachete de
excelentã, la Topul Judetean al Firmelor
CCI VRANCEA
Vrancea24.ro: FOTO Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a premiat cele
mai profitabile firme vrâncene
Ziaruldevrancea.ro: Camera de Comerț spune că economia județului dă semne
de redresare
CCIAT
Debanat.ro: Targul ExpoMobila, deschis pana duminica, la CRAFT / FOTO
Ziuadevest.ro: CCIAT a organizat cea de-a doua ediție a CLIMATHON
Tion.ro: Maraton eco la Timisoara: a fost creat un robot si un program
electronic pentru stimularea pedalarii
Banatulazi.ro: Mobilă de calitate, la preţuri de producător, numai la Expo Mobila
2017 – Foto+Video
Opiniatimisoarei.ro: Un nou maraton de idei, organizat la Timisoara, in
parteneriat cu CCIAT
Banatulazi.ro: Mediul de afaceri din Timiș școlarizează persoane interesate să
devină experți în achizițiile publice

Banatulazi.ro: CCIA Timiș a participat la primul Târg de job-uri în cadrul
proiectului LaborNet
ENERGIE
Zf.ro: Vânzările de motorină ale MOL în România au crescut cu 10,6% în T3, iar
cele de benzină au fost stabile
FISCALITATE
Mediafax.ro: Lista măsurilor fiscale anunţate recent de Guvern, impactul
asupra mediului de afaceri şi reacţiile economiştilor
GUVERN
Mediafax.ro: Guvernul dezbate vineri măsurile fiscale anunţate de ministrul
Finanţelor pentru anul 2018
IMM
Agerpres.ro: Jianu: 60% dintre IMM-uri vor disponibiliza oameni, dacă va crește
salariul minim
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BRD a raportat o dublare a profitului la nouă luni, câştigul ajungând la
1,043 mld. lei. Banca a închis 29 de agenţii în ultimul an. Rentabilitatea
capitalului a crescut la 20%, de la 12%
Zf.ro: Profitul BCR la nouă luni a scăzut, câştigul net atribuibil acţionarului Erste
reducându-se cu 54,5%, la 102,8 mil.euro

