Raport monitorizare presa 14 noiembrie 2017
CCIR
Stiridinbanat.ro: Mihai Daraban este noul Președinte al Camerei de Comerț și
Industrie a României
Goodnews.info.ro: SIVECO România se află pe locul I în Topul Naţional al
Firmelor 2017, la categoria “Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech”
Mesagerulhunedorean.ro: Bulina albă, 14.11.2017
Ziare.com – preluat de mesagerulhunedorean.ro, zhd.ro, avantulliber.ro: Aflata
in Top 10 la nivel national, in domeniul serviciilor de profil: Apa Prod Deva
a primit "Premiul National" de la CCI a Romaniei
Curieruldevalcea.ro: Campionii economiei vâlcene, premiați de Camera de
Comerț și Industrie a României
Obiectivbr.ro – preluat de ziarepenet.ro: Ştefan Fusea, al doilea mandat în
Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ a României
CCIB
Bucurestifm.ro: Bucureştiul- cel mai puternic centru de afaceri din România!
CCI IAȘI
Radiohit.ro, curierul-iasi.ro: Mediul de afaceri la Primăria Iași.Efectele ultimelor
măsuri fiscale ale Guvernului
Ziarulevenimentul.ro: Primarul consultă multinaţionalele în privinţa bugetului
local
Bzi.ro: Primarul Iasului s-a intalnit cu oamenii de afaceri din oras. Ce decizii au
luat sefii orasului
CCI NEAMȚ
Ziare.com – preluat de tvmneamt.ro, ziarulevenimentul.ro: Ambasadorul din
Belarus a fost la Piatra Neamt
Mesagerulneamt.ro: Ambasadorul rus a vorbit de turism și ortodoxie la prima
vizită la Piatra Neamț
Goldfmromania.ro: Desant diplomatic la Primărie: Ambasadorii Rusiei şi
Republicii Belarus la Piatra Neamţ
CCI ROMÂNO-AMERICANĂ

Agerpres.ro – preluat de bugetul.ro, economica.net, bookmarking.ro,
stiripesurse.ro, romaniatv.ro, ziuanews.ro, libertatea.ro, inro.news, news.ro,
tracknews.ro, digi24.ro, replicaonline.ro; reporteris.ro, bancibancomate.ro:
Tudose: Compania Coca-Cola a înțeles că transferul contribuțiilor
reprezintă o oportunitate pentru a-și fideliza angajații
Dcnews.ro: Contribuţii angajator-angajat. Coca-Cola, ANUNȚ despre SALARII.
Reacţia lui Tudose
Ziuadecj.realitatea.net, ziaruldeiasi.ro, money.ro, activenews.ro: Coca-Cola nu
scade salariile în urma modificărilor la Codul Fiscal
Mediafax.ro – preluat de orange.ro, gandul.info, romanialibera.ro,
constantaexpress.ro, gardianul.net, infopinia.ro, : Mihai Tudose: Nu trăim în
realităţi paralele, aşa cum reclamă unii sindicalişti
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Bucurestifm.ro: Există un deficit mare de ingineri în industria auto!
Instalnews.ro: 7 firme care doresc sa intre sau sa isi consolideze pozitia pe
piata din Romania
CCIAT
Observatordepresa.ro: Vrei să fii manager de proiect? Au început înscrierile
Observatordetimis.ro, pressalert.ro: Firmele timișene din domeniul energetic,
invitate la o vizită de studiu în Ungaria. Participarea este gratuită
Gazetadinvest.ro: Camera de Comerț din Timiș organizează în perioada
următoare un nou curs! Despre ce este vorba?
Debanat.ro: CCIAT invita firmele din Timis in Ungaria, la o deplasare pe teme
din domeniul energiei
Banatulmeu.ro: CCIAT organizează o nouă serie a cursului manager proiect
ENERGIE
Zf.ro: Romgaz, afaceri în creştere cu 35% şi profit mai mare cu 65% la nouă luni
Zf.ro: Transgaz raportează un profit de 434 milioane lei la nouă luni la venituri
de 1,3 miliarde lei
Zf.ro: Oil Terminal are afaceri de 120 mil. lei la nouă luni şi un profit net de 11,5
mil. lei
Zf.ro: Tribunalul Bucureşti respinge cererea fostului preşedinte al Fiscului
Sebastian Bodu de anulare a dividendelor Transelectrica

Zf.ro: Afacerile Oltchim Râmnicu Vâlcea la nouă luni urcă cu 29%. Profitul net,
de 2,5 ori mai mare
Agerpres.ro: OMV Petrom: Centrala electrică Brazi este disponibilă la 100% din
capacitate
FISCALITATE
Agerpres.ro: ELCEN: Salariile angajaților nu vor fi diminuate în urma adoptării
modificărilor la Codul Fiscal
INVESTIȚII
Zf.ro: Daniel Ilie, Pizza Hut Delivery: Investiţia într-o unitate cu livrare la
domiciliu ajunge la 250.000 de euro
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: CFA România: Reducerea contribuţiei la Pilonul II va scădea semnificativ
veniturile viitorilor pensionari
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca Transilvania a raportat un profit net de 780 mil. lei la 9 luni, în
creştere cu 18,7% faţă de 9 luni 2016
Zf.ro: Banca Transilvania vrea să răscumpere până la finele anului 15 mil.de
acţiuni proprii
Zf.ro: Indicele Robor la 3 luni face un salt la 1,92%, maximul ultimilor trei ani
TELECOM
Hotnews.ro: Venituri si clienti in crestere pentru Vodafone Romania, in
trimestrul incheiat la 30 septembrie 2017: 186 milioane euro si peste 9,7
milioane de utilizatori
TURISM
Agerpres.ro: Peste 200 de agenții și tour-operatori vor expune pe o suprafață
de 8.000 de metri pătrați la Târgul de Turism al României

