Raport monitorizare presa 17 noiembrie 2017
CCIR
Magazincritic.ro: Conferința regională PROTECTOR – Afaceri în siguranță,
organizată la Brașov
Crainou.ro: ASSIST Software, locul I la categoria „Cercetare, Dezvoltare şi High
Tech”
Valeajiuluipress.com: Locul II în Topul firmelor pentru INSEMEX Petroşani
Cugetliber.ro: Francezii de la Naval Group şi Şantierul Naval Constanţa intră în
competiţia pentru înzestrarea Forţelor Navale Române
Capital.ro – preluat de ournet.ro, ziarero.antena3.ro, feedler.o, revista-presei.com,
ziarelive.ro, 2am.eu, ziar.com, findnews.ro, portalziare.ro: Mihai Daraban,
președintele CCIR: ”99,7% din economie se bazează pe industria privată"
Livearad.ro: Camera de Comerț și Industrie a României și-a ales noua conducere
Actualitati-arad.ro: Gheorghe Seculici, ales vicepreședinte al Camerei de Comerț și
Industrie a României
Arad24.ro: Gheorghe Seculici a fost ales vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie a României
ROMEXPO
Ziuanews.ro: Targul de Turism al Romaniei. Daraban (CCIR): Vorbim de 11 țari
participante!
Srr.ro: Radio România vă invită la Gaudeamus 2017 Cugetliber.ro: Mihai Daraban a deschis oficial Târgul de Turism al României
Banknews.ro, opiniapublica.info: Daraban: Turismul va ajunge la o pondere
insemnata in PIB cand locurile de cazare certificate vor fi ca in statisticile
politiei romane
CCI BRAȘOV
Agerpres.ro: Comunicat de presă - ADR Centru
CCIB
Businessavenue.ro: Negro 2000 – Brandul Românesc al Anului
CCIA BUZĂU

Observatorulbuzoian.ro – preluat de buzau.net: GALERIE FOTO: Sute de afaceriști
buzoieni, premiați de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură pentru rezultatele
financiare din 2016
CCINA CONSTANȚA
Eoficial.ro: Parteneriat romano-francez pentru construcția de nave pentru MAPN
CCI IAȘI
Bzi.ro: Un sef din Primaria Iasi a devenit titular pe un alt post de conducere. A luat
nota mare la interviu
CCI MUREȘ
Punctul.ro: Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”
CCI ROMÂNIA-KUWEIT
Ziuaconstanta.ro: Ce au decis judecătorii din Constanţa în dosarul lui Tudorel
Dobre, preşedintele Camerei de Comerţ Bilaterale România - Kuweit
CCI ROMÂNO-FRANCEZĂ
Agerpres.ro: Romanian Food & Agribusiness Conference 2017: Agricultura
românească, între provocări și oportunități
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Digi24.ro: VIDEO Mihai Tudose, iritat după criticile aduse de Iohannis: Care e
acuza adusă Guvernului?
CCI ROMÂNO-OLANDEZĂ
Jurnaluldeafaceri.ro: Conferința „NRCC Night of the SMEs” are loc luni, pe 20
noiembrie
CCI VASLUI
Vremeanoua.ro – preluat de vaslui.robo-stiri.ro: Scandal si certuri la bariera din
Piata Centralã a Vasluiului!
CCIAT
Goldfmromania.ro: Parlamentarii de Timis sunt chemati in fata mediului de afaceri
Telenova.ro: SALONUL INDUSTRIEI USOARE, EDITIA DE TOAMNA IARNA 2017
Tion.ro: Italienii isi premiaza cele mai bune firme din comunitatea de afaceri din
Timis

Banatulazi.ro: Sfârșit de lună încărcat pentru mediul de afaceri din Timiș
Tion.ro: Parlamentarii de Timis sunt chemati in fata mediului de afaceri
Gazetadinvest.ro: Trei evenimente importante într-o singură săptămână la CCIAT!
Amosnews.ro, prwave.ro, business-adviser.ro: Asociația ACTIV și reprezentanții
partidelor politice parlamentare din Timișoara au semnat Pactul local pentru
combaterea traficului ilicit
Pressalert.ro: Cele mai importante firme italiene din Timiș, premiate în cadrul unei
Gale de Excelență. Când are loc
Banatulmeu.ro: Antreprenorii italieni din Timiș, premiați în cadrul unei Gale de
Excelență, în premieră
Ziuadevest.ro: Timișoara: S-a semnat pactul pentru combaterea traficului ilicit.
Țigările, îmbrăcămintea și drogurile sunt considerate principalele produse cu
care se face contrabandă
Debanat.ro: Parlamentarii de Timis, chemati la discutii cu oamenii de afaceri
Gazetadinvest.ro: Tehnologie inovatoare: Dinți ficși, într-o singură zi!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Businessul din agricultură a crescut cu 85% în ultimii zece ani, cel din
industria alimentară cu numai 35%
Agerpres.ro: Ministerul Agriculturii sesizează Consiliul Concurenței pentru a
analiza scumpirea alimentelor; sunt lucruri de neînțeles în piață (ministru)
ENERGIE
Zf.ro: Cluj: Staţie electrică retehnologizată, inaugurată de Transelectrica. Investiţia
se ridică la 10 milioane de euro
Agerpres.ro: Iancu: Petrom a cerut o hotărâre de Guvern care discrimina alte
companii; Nicolescu: Este o răzbunare personală
Hotnews.ro: Ministrul energiei, despre posibilitatea ca memorandumul cu
Rompetrol sa nu mai fie prelungit: Am considerat ca e mai bine sa revenim la
situatia de dinainte de 2014, iar compania sa-si plateasca datoria istorica
GUVERN
Zf.ro: Ministerul Finanţelor se ţine tare pe poziţie: respinge din nou ofertele
băncilor pentru achiziţia de titluri de stat considerând preţul prea mare

Hotnews.ro: Acuzatii dure in Parlament intre fostul ministru al energiei Razvan
Nicolescu si deputatul Iulian Iancu: Folositi institutii si instrumente
democratice ale statului roman pentru a va rezolva vendete personale
Hotnews.ro: Ministrul energiei sustine ca viitorii sefi ai companiilor de stat vor fi
evaluati mai mult in functie investitii, nu profit: Suntem intr-un paradox, ca
solicitam companiilor sa faca investitii, dar punem principalul criteriu profitul
IT
Agerpres.ro: Domeniul roboticii din România se confruntă cu probleme de ordin
material (profesor Clubul de robotică din Târgoviște)
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Dobânzile cresc din nou: indicele ROBOR la trei, şase şi nouă luni mai face
un pas în sus
Zf.ro: Valentin Lazea, BNR: Rata creditelor neperformante a coborât în toamnă sub
8%, promovând într-o categorie superioară
Zf.ro: Patria Bank, pierderi de 26 mil. lei la venituri de 108 mil. lei după nouă luni
din 2017
Zf.ro: Cum s-a schimbat faţa bankingului local în ultimii 19 ani şi cum au devenit
băncile finanţatorul-cheie al economiei româneşti
Zf.ro: Hotelul Hilton Sibiu caută finanţare în afara sistemului bancar după
creşterea ROBOR
Zf.ro: Pentru că a crezut în România, a semnat într-o zi un cec de 3,75 mld. euro
pentru BCR. Andreas Treichl, CEO-ul Erste, strategul celei mai mari expansiuni
bancare austriece în Europa de Est, este invitatul special al Galei ZF 2017
Zf.ro: Băncile din top 5 au raportat profituri cumulate de peste 3 mld. lei la nouă
luni. Cea mai profitabilă bancă în perioada ianuarie-septembrie 2017 a fost
BRD SocGen, cu un câştig net de un miliard de lei
Zf.ro: În timp ce toată lumea e cu ochii pe Black Friday, dobânzile Robor cresc: O
să plătiţi mai mult cumpărăturile şi ratele la casă
Agerpres.ro: CEC Bank: Beneficii la creditele ipotecare în lei, de Black Friday

