Raport monitorizare presa 8 noiembrie 2017
CCIR
Ziuaconstanta.ro: Petrecere mare în zi de sărbătoare Constănţeni celebri care
îşi serbează onomastica de Sfinţii Mihail şi Gavriil (galerie foto)
CURTEA DE ARBITRAJ
Juridice.ro: Bazil Oglindă: Un astfel de text nu exista…
ROMEXPO
Amosnews.ro: Early booking la ofertele de Revelion în Malta
CCIA ARAD
Livearad.ro – preluat de pecicanul.ro, observatoraradean.ro, vocearadenilor.ro:
CCIA Arad organizează Cursuri de Web Design şi Java
CCI BRĂILA
Obiectivbr.ro: REVOLTA
CCIB
Marieclaire.ro: Totul despre Romanian Fashion Philosophy Spring/Summer
2018
CCI HUNEDOARA
Glasul-hd.ro: Criză de forță de muncă în județ. Soluție: învățământul dual
profesional (GALERIE FOTO)
CCI PRAHOVA
Faptdivers.ro: Rafinaria Petrotel Lukoil, premiata de trei ori la Topul Firmelor
Prahovene
CCI ROMÂNO-AMERICANĂ
Stiripesurse.ro: Bilanț 'incomod' pentru guvernarea PSD-ALDE! Guvernul,
atacat dur dinspre Bruxelles: 'Este repetent la economie'
Pmponline.ro: Bilanțul celor 10 luni ale guvernării PSD – ALDE
CCI ROMÂNO-BRITANICĂ
Mami.ro: CONFERINȚA DE EDUCAȚIE TIMPURIE 2017 – referire și la CCI
ROMÂNO-OLANDEZĂ

CCIRO ITALIA
Stiripesurse.ro: Florinel Stancu de la PSD spune că ataşaţii economici care nuşi fac bine treaba trebuie rechemaţi de la post
Estv.ro: Atașații economici care nu-și fac bine treaba, trebuie rechemați de la
post
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Instalnews.ro: Bogdan CHIRITOIU, Bogdan PUSCAS si Marcel PANDELICA - cei
3 presedinti ai unor institutii cheie- participa la conferinta PRIA Public
Procurement in 8 noiembrie 2017 – referire la CCI ROMÂNO-BRITANICĂ, CCI
ROMÂNO-FRANCEZĂ, CCI ROMÂNO-OLANDEZĂ, CCI ROMÂNIA-ISRAEL, CCI
ELVEȚIA-ROMÂNIA
Agendaconstructiilor.ro: AHK: Dezvoltare a cooperarii bilaterale romanogermane
Albastri.ro: Smart Everything Everywhere poate atrage fonduri de până la 100
de milioane de euro – referire la CCI ROMÂNIA-ISRAEL, CCI ROMÂNOFRANCEZĂ, CCI ROMÂNO-OLANDEZĂ
CCI SIBIU
Turnulsfatului.ro, preluat de golfmromania.ro: ”Revoluția fiscală”: Sibiul pierde
venituri de 24,3 milioane de euro, doar din salarii
CCIAT
Observatordetimis.ro: Ultimele noutăți în modă, la Salonul Industriei Ușoare
Opiniatimisoarei.ro – preluată de diacaf.ro, timis24.ro, feedler.ro: Haine,
incaltaminte, bijuterii si accesorii pe toate gusturile si pentru toate
buzunarele, la Salonul Industriei Usoare. Cand se deschide expozitia
organizata de CCIA Timis
Pressalert.ro: Se pregătește o nouă ediție a Salonului Industriei Ușoare. Când
are loc și ce pot cumpăra timișorenii
Debanat.ro: Salonul Industriei Usoare, locul unde puteti fi la moda, la preturi
decente
Banatulmeu.ro – preluată de ziarelive.ro: Daca vreți să vă reînnoiți garderoba
de toamnă-iarnă, Salonul Industriei Ușoara e cea mai bună opțiune!
Tion.ro: Se pregateste editia de toamna a Salonului Industriei Usoare
CCIA VASLUI

Obiectivvaslui.ro: Mâncarea va deveni un lux: Prețul pâinii crește odată cu
producția de grâu!
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Daea: România are peste 36.000 tone de lână; anul viitor întreaga
lână din România va fi valorificată
Agerpres.ro: Daea: Anul viitor alegem ce vrea românul; punem la dispoziția
fermierilor instrumente de sprijin, iar consumatorilor posibilitatea de a
alege
Agerpres.ro: România pe primul loc în UE la ponderea populației ocupate în
agricultură
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii: În afară de om, tot ce se mișcă e în
agricultură; de la insectă până la vacă, de la râmă până la porc
ENERGIE
Zf.ro: Cătălin Stănciulescu, All Generating: Încercăm să abordăm companii de
stat pentru a le livra generatoare electrice, dar primim puţine solicitări din
partea lor
Zf.ro: Kazahii de la KMG International, proprietarul Rompetrol (Petromidia),
anunţă afaceri de 6,4 mld. dolari şi un profit de 77 mil. dolari la 9 luni
FISCALITATE
Agerpres.ro: Tăriceanu: Reducerea impozitului pe salariu diminuează
contribuțiile nete care se varsă la administrațiile locale
Agerpres.ro: Socol: Aplicarea pachetului fiscal ar putea genera un risc de
putere între angajator și angajat și scăderea salariilor în IT
Agerpres.ro: Guvernul urmează să adopte modificarea Codului fiscal
Hotnews.ro: Consultantii fiscali avertizeaza: Mecanismul split TVA a devenit
pseudo-optional
Mediafax.ro: Camera Consultanţilor Fiscali despre Split TVA: Nu este opţional,
va afecta orice persoană impozabilă
Mediafax.ro: De ce sunt primarii supăraţi pe revoluţia fiscală: La Primăria
Capitalei, după reducerea impozitului pe salarii de la 16% la 10%, se vor
pierde un miliard de lei anual | INFOGRAFIC
GUVERN

Hotnews.ro: Sedinta de Guvern a fost reprogramata pentru ora 13.00, cu o ora
inainte de proteste. Protestul a fost si el devansat la 12.00:)!
Hotnews.ro: Modificarea Codului Fiscal se afla pe ordinea de zi a sedintei de
Guvern. Ar putea fi aprobata si modificarea cotei de contributie catre
Pilonul II de la 5,1% la 3,75%
IT
Hotnews.ro: REVIEW Fitbit Ionic - Un smartwatch scump, dar foarte bun pentru
cei care fac mult sport
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: Banca Transilvania intenționează să investească în Victoriabank
din Republica Moldova; participație inițială, peste 39%
Startupcafe.ro: A doua cea mai mare banca din Romania vrea sa investeasca
intr-o banca de top din Republica Moldova
Startupcafe.ro: Noi funcționalități la automatul BT Express
TELECOM
Startupcafe.ro: #Businessliber, noi abonamente Telekom pentru antreprenori,
cu internet nelimitat 4G de la 5 euro lunar
TURISM
Agerpres.ro: Stroe: Am instituit o comisie care de azi se mută și lucrează la
TAROM; este necesară o restructurare a companiei
Agerpres.ro: TAROM pune în vânzare bilete începând de la 39 euro dus-întors prin
oferta "Ziua Națională ne regăsește împreună''

