Raport monitorizare presa 13 noiembrie 2017
Luju.ro: CONDUCERE STABILA LA CCIR – Mihai Daraban a fost ales presedinte
al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru urmatorii 5 ani. Decizia a
fost luata cu unanimitate. Daraban: "Obiectivul nostru este de a sprijini
companiile romanesti si de a asigura un dialog real intre mediul de afaceri si
autoritati. Sistemul cameral detine cea mai puternica infrastructura de afaceri
la nivel national"
Ziare.com – preluat de business24.ro, evz.ro, bookmarking.ro, capital.ro,
psnews.ro, romaniajournal.ro, forbes.ro, b1.ro, bookmarking.ro, stirizilnic.ro, caleaeuropeana.ro, ziuanews.ro, tracknews.ro, vaslui.robo-stiri.ro,
ziaruldeiasi.ro, zf.ro, orange.ro, adevarul.ro, : Mihai Daraban, ales cu
unanimitate de voturi presedinte al Camerei de Comert si Industrie a
Romaniei
Mediafax.ro – preluat de ziuanews.ro, dcnews.ro, stirimuntenie24.ro,
businessmagazin.ro, cotidianul.ro, bizlawyer.ro, cugetliber.ro,
bookmarking.ro, ziarulprofit.ro, stireadegorj.ro, stireadeiasi.ro,
stireadeilfov.ro, stireadealba.ro, stireadetimis.ro, stireadecalarasi.ro,
stireadebacau.ro, juridice.ro, bursa.ro: Mihai Daraban, reales președinte al
Camerei de Comerț și Industrie a României
Agerpres.ro – preluat de bookmarking.ro, nineoclock.ro, ziuanews.ro,
stiripesurse.ro, businesslive.ro, transilvaniabusiness.ro, banknews.ro,
bucuresti-news.ro: Mihai Daraban, președinte al CCIR pentru un mandat de
cinci ani
Cugetliber.ro: Mihai Daraban, un nou mandat la „cârma” CCIR
Ordinea.ro: Constănțeanul Mihai Daraban, noul președinte al Camerei de
Comerț a României
Cugetliber.ro: Mihai Daraban: Salonul internaţional auto se mută de la Geneva
la Romexpo - Bucureşti
Profit.ro – preluat de news.ro, vocea.biz, economica.net: Hidroelectrica va
inaugura luna viitoare hidrocentrala de la Bretea, o investiție de 58 milioane
euro
B1.ro – preluat de ziarulprofit.ro, bugetul.ro, replicaonline.ro: Camera de
Comerţ, AVERTISMENT DUR către Guvern: Dacă se retrag multinaționalele,
închidem lumina țării
Evz.ro: VESTE-BOMBĂ despre MULTINAȚIONALE
Monitorulexpres.ro – preluat de coronapress.ro: Doripesco, locul II în Topul
Naţional al Firmelor
Info.is – preluat de iasitvlive.ro, bzi.ro: Antibiotice Iaşi, în topul performanței

businessului românesc
Contraataculargesului.ro – preluat de curier.ro, argesplus.ro: Publitrans ocupă
locul I în topul companiilor din domeniul transportului public de călători
Cotidianul.ro: Cât de puternice sunt companiile românești în raport cu cele
multinaționale
Turdalive.ro: Salina Turda în topul național al firmelor
CCI DÂMBOVIȚA
Reporterpenet.ro: Ambasadorul Germaniei la București, prezent în județul
Dâmbovița pentru a întâri parteneriatul dintre Uzina Automecanica Moreni și
Concernul Rheinmetall
Cjd.ro: Ambasadorul Republicii Federale Germania, vizită în județul Dâmbovița
Ripostapenet.ro: Willkommen! Ambasadorul Republicii Federale Germania,
Cord Meier-Klodt, vizită în Dâmbovița - referire la CCI ROMÂNO-GERMANĂ
CCI ROMÂNIA-BULGARIA
Business24.ro: Conferinta "RO-Product": care sunt cele mai dezvoltate
sectoare la nivel de productie si ce instrumente utilizeaza marile companii
pentru a creste competitivitatea?
Ziare.com: Romanian Food & Agribusiness Conference 2017: Agricultura
romaneasca, intre provocari si oportunitati
CCI ROMÂNO-AMERICANĂ
Adevarul.ro: Ordonanţa privind revoluţia fiscală, publicată în Monitorul Oficial
Revista22online.ro: Situația din IT, dată peste cap de măsurile fiscale, va fi
reglementată separat - promite Birchall
CCIA SIBIU
Tribuna.ro: Alin Barabancea a dus balotina de oaie, inspirată din Mărginimea
Sibiului, în Spania
CCIAT
Opiniatimisoarei.ro – preluat de debanat.ro: CCIA Timis lanseaza o noua serie a
cursului acreditat de arhivist
Banatulmeu.ro: CCIAT organizează o nouă serie a cursului de

inspector/referent Resurse Umane
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: APIA: Peste 735.000 de fermieri și-au primit avansul din subvenția
pe suprafață; 902 milioane de euro, în conturile fermierilor
ENERGIE
Agerpres.ro: Oltchim, rezultat net de 40 de milioane de lei în primele 9 luni
Zf.ro: Plata datoriei istorice faţă de statul român, condiţie pentru prelungirea
Memorandumului Rompetrol
Zf.ro: Revoluţia fiscală: Nuclearelectrica analizează posibilităţile de majorare a
salariilor odată cu mutarea contribuţiilor sociale de la companie la angajaţi
Zf.ro: Nuclearelectrica: Analizăm majorarea salariilor odată cu mutarea
contribuţiilor
FISCALITATE
Zf.ro: Ordonanţa de modificare a Codului Fiscal a fost publicată în Monitorul
Oficial
Zf.ro: “Este dificil să calculăm care este impactul măsurilor fiscale asupra
angajaţilor şi cum să le protejăm salariul net”
IMM
Agerpres.ro: Mereuță: Stimularea creșterii nivelului de inovare al IMM-urilor
trebuie să constituie o principală opțiune strategică a Guvernului României
IT
Agerpres.ro: Șova: Ministerul Comunicațiilor nu fost consultat pe Codul Fiscal;
noile prevederi ar genera o pierdere de 4% în mediul IT scutit de impozit
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Poşta Română intenţionează să introducă ATM-uri în oficiile poştale
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Pragurile istorice ale cursului de schimb au prea
puţină relevanţă
Zf.ro: O factură pe care o plătim noi: Într-o Românie pe care bancherii o
consideră needucată financiar, BNR constată din nou post-mortem cum
cursul şi dobânzile la lei cresc peste noapte, provocând din nou teamă,

după ce a vândut din nou iluzii economice, la fel ca acum 10 ani
Zf.ro: Banca Transilvania, tot mai aproape de preluarea Bancpost: „Negocierile
sunt aproape de finalizare, parcurgem ultimele etape”
Zf.ro: Creşterea inflaţiei încă nu se vede în dobânzile la lei: indicele ROBOR la
trei luni a închis săptămâna trecută în stagnare, la 1,87%
Zf.ro: OTP Bank a raportat în T3 un profit de 18 mil. lei, peste câştigul cumulat
din primele două trimestre
Agerpres.ro: Lazea (BNR): Un salariu minim net de 300 de euro/lună este
sustenabil pentru economie; creșterea acestuia ar trebui să ia o pauză
TURISM
Businessmagazin.ro: Oraşul din România care a investit 50 de milioane de euro
în turism. A devenit una dintre cele mai căutate destinaţii de vacanţă

