Raport monitorizare presa 16 noiembrie 2017
CCIR
Evz.ro – preluat de tracknews.ro: Memorandum România-Franţa pentru
corvetele militare
Bursa.ro – preluat de psnews.ro, ziuanews.ro, adevarul.ro, cugetliber.ro,
curierulnational.ro: "Industria românească trebuie să fie implicată în
modernizarea apărării"
Nineoclock.ro: CCIR hosts industrial seminar dedicated to easing contacts
between French and Romanian companies
Crisana.ro: Transilvania General Import-Export - Fruntaşă în Topul Naţional al
Firmelor
Capital.ro: România și Franța, Memorandum pentru construirea a 4 corvete
multifuncționale noi
Dcnews.ro – preluat de ziuanews.ro: Mihai Daraban: Acest aspect este cel mai
important pentru Apărare!
CCI ALBA
Proalba.ro: 24 noiembrie, la Alba Iulia: Cele mai performante companii din județ
se reunesc la Topul Firmelor
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Consiliul Județean Maramureș
CCI BRAȘOV
Bzb.ro: 80 de oameni de afaceri, instruiţi de ADR la Braşov
Monitorulexpres.ro: Seminar regional pentru beneficiarii fondurilor europene
din mediul public, la CCI
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Seminar industrial româno-francez la Constanţa
Radioconstanta.ro, cugetliber.ro, ziuaconstanta.ro: CONSTANȚA: Proiect
transfrontalier româno-bulgar privind forța de muncă
Cugetliber.ro: Constructorii navali români şi francezi se întâlnesc la Constanţa
Cugetliber.ro: Atenţie, doar până mâine se poate solicita înfiinţarea claselor de
şcoală profesională de tip dual!

Ziuaconstanta.ro: #sărbătoreşteDobrogea Ion-Dănuţ Jugănaru, director general
al CCINA Constanţa, despre prima cameră de comerţ a Dobrogei
CCI DOLJ
Oltenasul.ro – preluat de goldfmromania.ro, cvlpressro: SUMMIT START UP
NATION la Universitatea din Craiova
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Instrumente online şi logistice pentru afaceri, abordate la
Camera de Comerţ Iaşi
CCI MUREȘ
Ludosonline.ro: Topul firmelor ludușene (I)
CCI NEAMȚ
Convorbiri-literare.ro: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași.
Evenimentele lunii septembrie
CCI ROMÂNO-AMERICANĂ
Sokant.ro: Secretarul Departamentului de Stat al SUA e la București. Se
pregătește plecarea lui Klemm?
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Curieruldevalcea.ro: Noile măsuri fiscale periclitează România!
CCI ROMÂNO-IRLANDEZĂ
Oficialmedia.com: Deputat Corneliu Stefan, întâlnire cu Excelența Sa Derek
Feely, ambasadorul Irlandei în România
Gazetadambovitei.ro: Agenda parlamentară: Corneliu Ștefan (PSD), dicuție cu
ambasadorul Irlandei despre efectele Brexit
CCI SĂLAJ
Graiulsalajului.ro: Fiscul explica azi contribuabililor modificarile aduse Codului
fiscal
CCI VASLUI
Monitoruldevaslui.ro – preluat de vaslui.robo-stiri.ro: Patronii vasluieni, putin
spre deloc interesati de viitoarea fortã de muncã calificatã
CCI VÂLCEA

Ramnicuvalceaweek.ro, ziaruldevalcea.ro, ramnic.ro: Vineri, la Călimăneşti, are
loc Gala Economiei Vâlcene 2017
CCIAT
Transilvaniabusiness.ro: Gala Excelenței Afacerilor Italiene din Județul Timiș –
referire și la CCI ITALIANA PENTRU ROMÂNIA
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Daea, către angajații APIA: Stați liniștiți și munciți; trebuie să dați
subvențiile fermierilor, pentru că avem bani în buget
ENERGIE
Zf.ro: Transelectrica are la nouă luni venituri de 2,4 mld. lei şi un profit net de
doar 65 mil. lei
Zf.ro: S&P îmbunătăţeşte ratingul de credit pe termen lung al MOL
Zf.ro: Conpet Ploieşti are afaceri de 283 mil. lei la nouă luni şi un profit net de
63 milioane de lei
Zf.ro: Electrica are la nouă luni un profit net mai mic cu 80%. Venituri de 4
miliarde de lei
FISCALITATE
Agerpres.ro: Banii europeni pentru guverne ar trebui condiționați de
prevederile fiscale (Consiliul Fiscal European)
Mediafax.ro: ANAF înregistrează o creştere a TVA colectată în trimestrul III
GUVERN
Mediafax.ro: Guvernul va împrumuta 35 milioane de euro de la Banca Mondială
pentru Autostrada Ploieşti-Braşov
SISTEM BANCAR
Zf.ro: SIF Moldova cumpără 1,9 milioane de acţiuni Banca Transilvania pentru 4
milioane de lei
Zf.ro: Industria bancară şi-a dublat numărul de reclame din prime time în numai
o săptămână
Zf.ro: Bancherii estimează o înăsprire semnificativă a condiţiilor de creditare
pentru consum în următoarele luni

Zf.ro: Divizia de leasing a Băncii Transilvania a acordat finanţări noi de 425 mil.
lei în perioada ianuarie-septembrie, în creştere cu 43%
Zf.ro: Guvernatorul BNR despre reacţiile după creşterea cursului cu 1%. Există
în continuare o sensibilitate emoţională
TURISM
Agerpres.ro: Daniela Dragne a demisionat de la conducerea TAROM, din
motive personale
Agerpres.ro: Vacanțe cu reduceri de până la 50% pot fi cumpărate începând de joi în
cadrul Târgului de Turism al României

