Raport monitorizare presa 7 noiembrie 2017
CCIR
Bursa.ro: Grupul de presă BURSA - premiat de Asociaţia Română pentru Smart
City şi Mobilitate
CCIA ARAD
Specialarad.ro: Peste 3000 de persoane au călcat pragul târgului AR-MEDICA în
organizarea Camerei de Comerț Arad
CCI BIHOR
Crisana.ro: Diplome pentru cele mai bune companii - Topul firmelor din judeţul
Bihor
CCI BUZĂU
Opiniabuzau.ro: După Consiliul Judeţean / 12 comune buzoiene, înfrăţite cu
localităţi din Raionul Soroca
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Industria portuară şi comerţul cu produse agricole domină topul
profitabilităţii în judeţul Constanţa
CCI CLUJ
Manastur.info: Palatele Elian și Berde
CCI HUNEDOARA
Cronicavj.ro, press-media.ro: Doar asumări verbale Investitorii vor acțiuni
concrete
CCI IAȘI
Rfi.ro: ”Vrem autostradă în Moldova! Am putea merge la Bruxelles, peste capul
Bucureștiului!”
Ziaruldeiasi.ro – preluat de iasitvlife.ro, newspascani.ro: Tot mai multe firme se
plâng de lipsa de personal calificat
CCI MARAMUREȘ
Necenzuratmm.ro, stirilemm.ro: Întâlnire a factorilor interesați din cadrul
proiectului FoodChains4Europe, finanțat prin programul INTERREG EUROPE
CCI MUREȘ

Goldfmromania.ro, zi-de-zi.ro: FOTO: Superlativele afacerilor mureșene. Topul
Firmelor 2017
CCIRO ITALIA
Ph-online.ro, preluat de goldfmromania.ro, amosnews.ro: Mircea Cosma,
prezent la forumul CCIRO Italia organizat la Milano: "Ii invit pe investitori sa
vina in parcurile industriale din Prahova"
Promptmedia.ro – preluat de timpromanesc.ro : “Redam încrederea
investitorilor români și italieni în economia românească”
Infoest.ro: Eveniment de excepție la Milano organizat de Camera de Comerț a
României în Italia (CCIRO Italia)
CCI ROMÂNO-AMERICANĂ
Hotnews.ro: O explicatie pentru opozitia marilor companii fata de modificarea
Codului Fiscal: Ministerul Finantelor vrea implementarea "dura" a directivei UE
care stopeaza evitarea taxarii de catre multinationale – se menționează și CCI
ROMÂNO-BRITANICĂ
Eazi.ro: Un american născut la Iaşi, posibil ambasador al SUA în România
Amosnews.ro: Elias Wexler - următorul ambasador al SUA în România?
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Europarlamentar Siegfried Mureșan
Bihon.ro: Patronatele critică „Revoluţia fiscală”
Hotnews.ro: Falimentul guvernarii PSD - ALDE in 21 de puncte
CCI ROMÂNO-BRITANICĂ
Prwave.ro – preluat de portalmanagement.ro : Camera de Comerț RomânoBritanică anunță a doua ediție a evenimentului Back2Business
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Priainfo.ro: Bogdan CHIRIȚOIU, Bogdan PUȘCAȘ și Marcel PANDELICĂ – cei 3
președinți ai unor instituții cheie- participă la conferința PRIA Public
Procurement în 8 noiembrie 2017 – referire și la CCI ROMÂNO-FRANCEZĂ, CCI
ROMÂNO-OLANDEZĂ, CCI ROMÂNIA-ISRAEL, CCI ROMÂNO-BRITANICĂ, CCI
ELVEȚIA-ROMÂNIA
CCI SUCEAVA
Crainou.ro: Mediul de afaceri trece prin una dintre cele mai grele perioade din
ultimii ani

CCIAT
Debanat.ro: CCIAT pregateste trei noi cursuri in domeniul achizitiilor publice
CCI VASLUI
Obiectivvaslui.ro, vaslui.robo-stiri.ro: Viitorul se anunță ciudat: Ce salarii vom
avea de la anul?
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Contribuția agriculturii în PIB-ul României a crescut cu 123% în
perioada 2007 - 2016 (secretar de stat)
ENERGIE
Mediafax.ro: CFR Marfă şi-a adjudecat contractul de transport al cărbunelui
pentru CET Govora: 9 milioane de tone
FISCALITATE
Mediafax.ro: Senatul a aprobat proiectul de lege pentru scutirea de taxe a
cazinourilor de pe insule şi grinduri
Mediafax.ro: Suspansul a fost eliminat de ministrul Finanţelor Ionuţ Mişa: PSD
nu renunţă la modificările la Codul Fiscal/ "Transferul contribuţiilor nu va
avea niciun efect negativ asupra Legii salarizării"
GUVERN
Zf.ro: Continuă nevoia de bani. Ministerul Finanţelor a împrumutat 300 mil.lei
de la bănci, cu o dobândă de 3,88% pe an, până în 2024
INVESTIȚII
Mediafax.ro: Ar putea fi cea mai mare tranzacţie din industria electronicelor:
Broadcom a oferit 105 miliarde dolari pentru achiziţia Qualcomm
SISTEM BANCAR
Zf.ro: TBI Bank lansează un credit pentru firme acordat exclusiv online, cu o
sumă maximă de 67.500 lei
Zf.ro: Banca Transilvania: Tendinţa de majorare a dobânzilor la titlurile de stat
va continua pe termen mediu din cauza acumulării de riscuri la adresa
stabilităţii macro
Zf.ro: Aproape 44.000 de români au rămas în urmă cu plata ratelor la bănci
până în septembrie 2017

Zf.ro: Ce aşteptări au analiştii pentru ultima şedinţă de politică monetară din
2017: BNR va menţine dobânda-cheie la 1,75% şi va continua să îngusteze
coridorul facilităţilor de credit şi depozit din jurul acestei dobânzi
TURISM
Agerpres.ro: România, prezentă cu 50 de expozanți la târgul de turism de la
Londra; logo-ul Centenarului, promovat alături de brandul de țară

