Raport monitorizare presa 6 noiembrie 2017
CCIR
Psnews.ro: CCIR, pe ultima sută de metri pentru Gala Topului Naţional al
Firmelor 2017
ROMEXPO
Amosnews.ro: Târgul de Turism al României: TOTAL REISEN & JAGD,
sejururi și excursii noi
CCIA CĂLĂRAȘI
Ziarulimpact.ro: Excelenta in afaceri, premiata la Topul Firmelor 2017
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Curs de agricultură ecologică, la CCINA
Cugetliber.ro: Rompetrol Rafinare, premiată pentru cifra de afaceri,
profitul brut şi valoarea exporturilor din 2016
CCI MUREȘ
Radiomures.ro: Performerele economiei mureșene au fost premiate cu
un recital Daniela Vlădescu
CCI SUCEAVA
Newsbucovina.ro: Camera de Comerț și Industrie Suceava: Cei mai mulţi
angajaţi din companiile sucevene lucrează în Industria prelucrătoare,
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi
motocicletelor, Transport și depozitare
CCIAT

Banatulazi.ro: Centrul Zonal de Informare și Vânzare Standarde, mereu în
actualitate!
CCI VRANCEA
Ziaruldevrancea.ro: Clasamentul complet pe domenii de activitate, și
categorii, al firmelor din județul Vrancea pentru anul 2017
Jurnaldevrancea.ro: GALERIE FOTO: Premianți de top la Topul Firmelor
Jurnaldevrancea.ro: Vrâncenii se fac patroni. Numărul firmelor noi, cu 30
% mai mare față de anul trecut
CCIRO ITALIA
Gazetaromaneasca.ro, bzv.ro, opiniapublica.ro: CCIRO Italia declară
război atașaților economici din misiunile diplomatice: ”Cerem retragerea
din Italia, pentru neimplicare”
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Nest-tv.ro: Dezbaterea ”Poli regionali – sursă a dinamismului economic”,
la București
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Oaia ministrului Daea, vedetă în piața Obor
ENERGIE
Zf.ro: Vânzările de motorină ale MOL au crescut cu 10,6% în T3, iar cele
de benzină au fost stabile
Agerpres.ro: Prețul energiei pe bursa OPCOM, dublu față de lunea
trecută și cel mai mare din regiune

FISCALITATE
Zf.ro: Ziua în care ar trebui să se facă lumină: Guvernul discută astăzi
măsurile fiscale propuse de Ministerul Finanţelor pentru anul 2018
Zf.ro: Cum vor arăta salariile IT-itştilor după măsurile fiscale anunţate de
guvern? Un cititor ZF a dat un exemplu despre modificările în IT la un
salariu brut de 5.000 de lei
GUVERN
Mediafax.ro: Şedinţa de Guvern pentru modificările la Codul Fiscal ar
putea fi amânată din nou/ UPDATE: Liviu Dragnea şi Mihai Tudose,
întâlnire cu parlamentarii PSD
Mediafax.ro: Guvernul ia în discuţie, luni, măsurile fiscale pentru anul
2018 propuse de Ministerul Finanţelor
IT
Capital.ro: Un robot virtual a primit statut oficial de locuitor în Tokio
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Noile calcule privind impactul măsurilor anunţate de guvern asupra
salariilor: Cele trei scenarii posibile pentru salariaţi şi angajatori după
introducerea taxei de solidaritate şi scăderea impozitului la 10%
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BEI semnează cu UniCredit Bank primul împrumut acordat unei
bănci comerciale în cadrul "Planului Juncker" din România
Zf.ro: Băncile mari, pe profit după nouă luni. Câştigul BCR s-a
înjumătăţit, la 560 mil. lei. BRD şi-a dublat profitul, la peste 1 mld. lei

Zf.ro: Banca Transilvania a lansat Stickerul BT Pay pentru plăţile
contactless
TELECOM
Capital.ro: Reţeaua mobilă Telekom Romania s-a clasat pe primul loc
pentru serviciile de date (P)

