Raport monitorizare presa 10 noiembrie 2017
CCIR
Realitatea.net - preluat de inro.news, ziuanews.ro, bookmarking.ro,
stireadeiasi.ro, stireadecalarasi.ro, stireadeilfov.ro, stireadebacau.ro,
stireadealba.ro, stireadetimis.ro, stireadegorj.ro, stireadeteleorman.ro,
stireadegiurgiu.ro, stireadesibiu.ro, romania.shafaqna.com, stiriastazi.ro,
ziareonline.com, revistapresei.com, ournet.ro, diacaf.ro, vrajitorul.us,
feedler.ro: Camera de Comerț şi Industrie a României, apel către GUVERNANŢI:
"Este incredibil ce se întâmplă"
Mytex.ro – preluat de ziare.com: Klaus Iohannis: „Este o mare nedreptate că
eforturile şi planurile oamenilor de afaceri sunt anulate de politici fiscale
neinspirate”
Realitatea.net – preluat de wowbiz.ro, stirilekanald.ro, stiripesurse.ro,
dcnews.ro, vrajitorul.us: Denise Rifai, premiu de excelență la Gala
CCI:Mulțumesc Realitatea TV pentru independența editorială
Evz.ro – preluat de stiri-zilnic.ro, bookmarking.ro, tracknews.ro: Președintele
Camerei de Comerț și Industrie cere guvernanților să înceteze cu atacurile
la multinaționale
Agerpres.ro, precidency.ro: Comunicat de presă - Administrația Prezidențială
Agerpres.ro – investingromania.ro, bookmarking.ro, ziare.com, profit.ro,
ziuanews.ro, mytex.ro, ziaruldeiasi.ro, ziarulprofit.ro, ziuanews.ro,
constantaexpress.ro, globalmanager.ro, banknews.ro, ordineazilei.ro,
voxcapital.ro, profitinfo.ro, romania.shafaqna.com, ztv.ro, ziarelive.ro,
yam.ro, ziarepenet.ro, portalziare.ro, diacaf.ro, ceinou.ro, feedler.ro,
ziarero.antena3.ro, i-stiri.ro, stiriaz.ro: Daraban: Mediul de afaceri
românesc e bazat pe microîntreprinderi; dacă pleacă multinaționalele, se
stinge lumina în economie
Ziarulargesului.ro: Constantin Stroe, comemorat de ACAROM
B1.ro: B1 TV, premiu la Gala Topul Naţional al Firmelor 2017 (VIDEO)
Glsa.ro: Gheorghe Seculici pledează pentru reprezentarea camerelor de comerț
în comisiile locale de dialog social
Bursa.ro: REVISTA PRESEI 10.11.2017
CCIA ARAD
Vestic.ro: CCIA Arad despre utilitatea reprezentării Camerelor de Comerț în
comisiile locale de dialog social
CCI ARGEȘ

Ziaruldinmuscel.ro: Se organizează cea de-a doua ediţie a Galei ”10 pentru
Argeș” 2017
CCI BAIA MARE
Tlplus.ro: ARTILERIȘTII MARAMUREȘENI PUN TUNURILE LA DISPOZIȚIA
PUBLICULUI
CCI BRAȘOV
Lapasprinbrasov.ro: Seminar regional pentru informarea beneficiarilor de
fonduri POR 2014-2020 pentru mediul privat cu privire la implementarea
proiectelor
Lapasprinsbrasov.ro: Oportunități de finanțare de la bugetul de stat pentru
pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
CCI HUNEDOARA
Mesagerulhunedorean.ro, ziare.com: Comunicat de presă: Pentru ce plăteşte
chirie de 900.000 de euro Primăria Deva
CCI IAȘI
Iasitvlife.ro: A doua ediție a Conferinței Iași Antreprenor – Impact în afaceri
CCI NEAMȚ
Mesagerulneamt.ro: ”Forță este, dorință de muncă nu prea este”
CCI ROMÂNO-AMERICANĂ
Adevarul.ro – preluat de adevarulfinanciar.ro: Ce salariaţi pierd bani din ”marea
revoluţie fiscală”
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Zf.ro – preluat de money.ro: Patru milioane de angajaţi din privat, cu sufletul la
gură: ce salarii vor avea din 2018?
Crainou.ro: Reprezentanţi ai Camerei de Comerţ Româno-Germane vin la
Suceava pentru discuţii cu mediul de afaceri
Crainou.ro: Suceava, pe locul 8 ca atractivitate în ţară
CCI ROMÂNO-OLANDEZĂ
Antreprenorinromania.ro: Oferte speciale pentru participantii la NRCC NIGHT
OF SMEs, cel mai interactiv eveniment dedicat IMM-urilor!

CCI SĂLAJ
Graiulsalajului.ro: Industria salajeana a mers bine in prima parte a anului
CCI VASLUI
Obiectivvaslui.ro – preluat de vaslui.robo-stiri.ro: “Revoluția fiscală” ticluită de
guvern a fost adoptată: Firmele vasluiene își pregătesc crucea și tămâia!
ENERGIE
Zf.ro: Petrom începe forajul la o nouă sondă de explorare în Marea Neagră.
„Avem o campanie de foraj offshore, pentru care investiţiile necesare sunt
estimate la 70 de milioane de euro.“
Zf.ro: OMV Petrom a raportat afaceri de 14,6 mld. lei la nouă luni şi un profit net
de 1,8 mld. lei. Pe bursă, acţiunile au scăzut joi cu 1,36%
Zf.ro: Cu doar o acţiune Transgaz în portofoliu, Sebastian Bodu, fost şef al
fiscului, cere anularea plăţii dividendelor suplimentare
Zf.ro: Şeful Transgaz avertizează: Importul de gaze la iarnă va creşte faţă de
anul precedent întrucât stocul este la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani
Zf.ro: Totul este provizoriu. Transelectrica are un nou consiliu de supraveghere
pe patru luni
Zf.ro: Investitorii chinezi care se pregătesc să preia conducerea Rompetrol au
venit la Bucureşti să se întâlnească cu premierul Tudose, ministrul Energiei şi
ministrul Finanţelor
Agerpres.ro: OMV Petrom respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi prejudiciat
statul român cu 7 miliarde de lei
Agerpres.ro: Ministerul Energiei: România are asigurate stocurile de gaze
naturale pentru iarnă
FISCALITATE
Zf.ro: Angajatorii aşteaptă publicarea ordonanţei în Monitor: Nu intenţionăm să
scădem salariile nete, pentru că ne pierdem oamenii
Zf.ro: VIDEO ZF Live. Revoluţia fiscală nu va reuşi să rezolve una dintre
principalele probleme pentru care a fost creată: „Nu văd cum aceste măsuri
scot la lumină munca la negru. Mediul de afaceri a cerut scăderea sarcinii
fiscale, dar aceasta a rămas la salariaţi la fel, fix unde ar fi trebuit să se reducă“
Agerpres.ro: Hajdenberg (FMI): Toate măsurile fiscale ar trebui să aibă un
studiu de impact, iar scopul să fie reducerea deficitului

IT
Capital.ro: CERT-RO avertizează: Două site-uri fictive se folosesc de imaginea
WizzAir şi Blue Air
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Care este situaţia discuţiilor dintre Banca Transilvania şi Bancpost: "În
ultimele săptămâni s-au făcut progrese semnificative înspre un rezultat pozitiv,
negocierile sunt aproape de finalizare"
Zf.ro: Deloitte: Băncile din România sunt cu un pas în urma celor din vest şi în
urma altor ţări din Europa Centrală şi de Est la implementarea noii directive
privind serviciile de plată . Aceste directive vor schimba regulile jocului în
următorii doi-trei ani
Zf.ro: Grupul UniCredit şi-a majorat cu 7% profitul net la nouă luni în România,
până la 69 mil. euro. Creditele din sold ale grupului în România au urcat cu
10%, până la 5,6 miliarde de euro
Zf.ro: ING Bank a obţinut profit net de 319 mil. lei şi a majorat cu 24%
creditarea la nouă luni, până la peste 21 mld. lei
Zf.ro: Deficitul balanţei comerciale, principalul vinovat pentru deprecierea
cursului. Isărescu, BNR: Se conturează o problemă, chiar dacă acest deficit
este parţial acoperit de intrări de capital şi fonduri europene
Zf.ro: Isărescu, BNR: Cursul este în relativ echilibru, dar se conturează o
problemă la nivelul balanţei comerciale
Zf.ro: Bruxelles: Economia României va creşte cu 5,7% în acest an. Dar această
creştere vine cu un cost
Zf.ro: Andrei Rădulescu, senior economist Banca Transilvania: Comisia
Europeană indică o încetinire a ritmului anual de creştere economică a
României în următorii doi ani
Zf.ro: ROBOR încheie săptămâna în stagnare. Indicele la trei luni rămâne la
1,87% pentru a doua zi consecutiv
TURISM
Zf.ro: Când va deveni România o destinaţie turistică cu adevărat competitivă?
Urmăriţi ZF Live vineri, 10 noiembrie 2017, de la ora 12.00 cu Mircea Titus
Dobre, ministrul Turismului
Agerpres.ro: Trei zboruri TAROM vor înregistra, vineri, întârzieri de până la o oră și
45 minute

