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CCIR
Agerpres.ro: Președintele Croației: România - o țară investițională
atractivă
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Administrația Prezidențială
Dcnews.ro: Forum de afaceri România-Croația, la CCIR. Iohannis și
președintele Croației, acorduri
Libertatea.ro: Iohannis, mesaj către Guvern: E nevoie de un climat de
stabilitate, în care întreprinzătorii să aibă încredere că autorităţile
acţionează predictibil
Infopinia.ro: Iohannis: Prosperitatea românilor adevărata valoare a
statisticilor favorabile
Promptmedia.ro: Iohannis mulțumit de performanțele economice
Capital.ro: Daraban, CCIR: Dacă infrastructura logistică se va
dezvolta, România își va dubla PIB-ul
Agerpres.ro: Schimburile comerciale dintre Croația și România au
crescut cu 25%; transportul, energia, IT, turism, domenii cu potențial
de creștere
Evz.ro: Președintele Croației și Klaus Iohannis s-au întâlnit Camera de
Comerț și Industrie a României. Noi relaţii economice între cele două
ţări
Investingromania.com: Schimburile comerciale dintre Croaţia şi
România au crescut cu 25%;transportul, energia, IT, turism, domenii
cu potenţial de creştere
CCI BRAILA
Mihaeladanpress.ro: BILANT LA FINALUL TARGULUI NATIONAL
AGRICULTURA 2017 BRAILA
CCIA TIMIS
Opiniatimisoarei.ro: Parteneriate de afaceri intre agentii economici din
Timis si Serbia, facilitate de CCIAT

CCIFER
Curierul-iasi.ro: Mobilitatea viitorului, creionată într-o conferinţă ce va
avea loc la Palatul Roznovanu
INVESTITII
Agerpres.ro: FIC: România poate deveni una dintre primele zece țări
din UE în 20 de ani,dar trebuie să muncim zi de zi
Zf.ro: Automobile Dacia domină pentru al treilea an consecutiv în
topul celor mai mari companii din Europa de Sud Est. România are 59
de companii în top 100
Capital.ro: Uniunea Europeană a aprobat finanțarea necesară
extinderii rețelei de metrou din București
Capital.ro: Adrian Mitroi: Dobânda mai mare este un risc pe care ni-l
putem permite
Agerpres.ro: Ioniță (CNAIR): Ultimele trei tronsoane din Sibiu - Pitești,
postate în SEAP până la finalul anului
Economica.net: Podul de la Grădiştea ar putea fi redat circulaţiei în
2019, la 150 de ani de la punerea în funcţiune a căii ferate BucureştiGiurgiu
Economica.net : Metroul de Drumul Taberei: Uniunea Europeană
finanţează cu peste 250 de milioane de euro Magistrala 5
Agerpres.ro: Chiper: Anul acesta excelăm la capitolul absorbție
fonduri europene; am atras peste 2,5 miliarde lei,până în august
Capital.ro: Vom avea încă 65 km de autostradă
Economica.net: Adrian Mitroi: Dobânda mai mare este un amortizor de
consum şi un iniţiator de investiţii
Zf.ro: România împrumută un miliard de euro de la BEI pentru
realizarea investiţiilor din POIM
TURISM
Economica.net: Spania: Cheltuielile turiştilor străini au ajuns la nivelul

record de 70 miliarde de dolari, în primele opt luni din 2017
Agerpres.ro: Wizz Air: Creștere de 26% a numărului de pasageri, în
septembrie
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Directorul general adjunct al BRD a plecat din funcţie
Hotnews.ro: Ministerul Finantelor, dupa intalnirea de la BNR: Este
atributul BNR de a gasi solutii pentru a tempera cresterea Robor.
Exista solutii
Hotnews.ro: BNR mentine nivelul dobanzii cheie, dar ingusteaza
coridorul format de facilitatea de credit si de depozit
Zf.ro: BNR a decis. Va îngusta coridorul format de dobânzile
facilităţilor permanente din jurul dobânzii-cheie. Dobânda de politică
monetară rămâne la 1,75%
Zf.ro: BNR a injectat 9 mld. lei pe piaţa monetară pentru a calma piaţa,
dar a decis să menţină dobânda de politică monetară la 1,75%.
Insuficient: Roborul la şase luni şi-a continuat creşterea, până la
1,89%
Zf.ro: Preşedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Daniel
Zamfir: ROBOR-ul nu putea să crească atât de repede fără ca BNR să
permită lucrul acesta
Agerpres.ro: Ministrul Finanțelor: Specialiștii BNR vor găsi soluția
care trebuie adoptată pentru a tempera creșterea ROBOR
Capital.ro: Mișa: Specialiştii BNR vor tempera creşterea ROBOR
Zf.ro: Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Dobânzile au crescut brusc
şi datorită colectării neaşteptat de bune a taxelor. Se vor atenua
Zf.ro: Banca Românească: Cont fără comisioane pentru plata
defalcată a TVA
GUVERN
Hotnews.ro: Romania a semnat un program de cooperare in educatie
cu Turkmenistan: 30 de burse in reciprocitate pentru studentii romani

si turkmeni
ENERGIE
Economica.net: ANRE amână scumpirea gazelor pentru 1 noiembrie
Agerpres.ro: Havrileț (ANRE): Înțeleg că suntem vinovații de serviciu
pentru scumpirea energiei și gazelor,dar acestea sunt prețurile de pe
bursă
LEGISLATIE ECONOMICA
Zf.ro: Acciza la carburanţi face victime colaterale: Sute de
medicamente generice ieftine pot dispărea din cauza creşterii preţului
la combustibil
Agerpres.ro: Mișa (MFP): Nu am primit încă forma finală a Legii
pensiilor pentru a vedea care este impactul bugetar

