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CCIR
Cugetliber.ro – preluat de i-stiri.ro, stiriaz.ro, portalziare.ro,
agendaprimarului.eu: Performerii economiei româneşti, premiaţi la Gala
Topului Naţional al Firmelor 2017
Curieruldevalcea.ro – preluat de feedler.ro, stiriaz.ro, ziarepenet.ro: Mateescu
și-a promovat stațiunea și în fața qatarezilor
Obiectivbr.ro: Firme brăilene, pe locul I în Topul naţional al firmelor 2017
Dcnews.ro – preluat de ziuanews.ro, feedler.ro, i-stiri.ro, stiriaz.ro,
portalziare.ro, infoziare.ro, diacaf.ro, enou.ro, ziarelive.ro: Topul Național al
Firmelor, premii. CCIR, eveniment de amploare
Calendarevenimente.ro: GALA TOPUL NAȚIONAL AL FIRMELOR 2017 LA
ROMEXPO BUCUREȘTI
Ziuadevest.ro – preluat de voceaaradenilor.ro, pecicanul.ro,
observatoraradean.ro, livearad.ro: Gheorghe Seculici, președintele CCIA
Arad, propune reprezentarea Camerelor de Comerț în comisiile locale de
dialog social
CCIA ARAD
Vestic.ro, arq.ro: Cursuri de Web Design şi Java
CCI ARGEȘ
Prwave.ro, universulargesean.ro: Adient Trim Piteşti, pe locul I în „Topul
Firmelor din Argeş”, la categoria Industrie
CCI BAIA MARE
Graiul.ro: La mulţi ani, artilerişti ai Armatei României!
CCI BRAȘOV
Radiomures.ro: Seminarii de informare pentru beneficiarii de fonduri europene
CCIB
Industriacarnii.ro: Negro 2000, desemnat Brandul Romanesc al Anului
CCI GIUGIU
Giurgiupesurse.ro: Oricine are datorii, important e sa-ti revii

CCI MUREȘ
Infoegal.ro: Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a II-a
(ADR 2017)
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Newsbucovina.ro: Suceava, pe locul 8 ca atractivitate în țară, potrivit unui
studiu al Băncii Mondiale. Cu cât zona este mai urbanizată, cu atât este mai
dezvoltată
Svnews.ro: Pledoarie a lui Flutur pentru ca jumătate din redevenţele din
exploatarea resurselor naturale să rămână la bugetele locale
Newsbucovina.ro: Flutur: Reprezentanți ai Camerei de Comerț RomânoGermane vin la Suceava pentru discuții cu mediul de afaceri. Oamenii de
afaceri germani se pronunță pentru mai multă predictibilitate fiscală și
investiții în infrastructură
Profit.ro: Tot noi suntem de vină?
Digi24.ro – preluat de inro.news: Lista efectelor negative după modificările la
Codul fiscal
CCI SATU MARE
Informatia-zilei.ro: Camera de Comerț organizează Balul Oamenilor de Afaceri
CCI SĂLAJ
Graiulsalajului.ro: Patru din 10 firme romanesti nu au nici un salariat, iar una
din 4 are cifra de afaceri zero
CCI SUCEAVA
Newsbucovina.ro: Cătălin Nechifor răspunde provocării președintelui CCI
Suceava, Nicolae Troașe și este de acord cu o discuție aplicată privind
investițiile publice și fiscalitatea: Firmele doresc să facă profit, chiar și din
piatră seacă, iar orice factor perturbator generează neîncredere
CCI VÂLCEA
Ziaruldevalcea.ro, preluat de stirimuntenia24.ro: La Băile Govora, s-a deschis o
nouă ediţie a Târgului Internațional „Hervex 2017”
ENERGIE
Agerpres.ro: UPDATE OMV Petrom a afișat un profit net de 1,85 de miliarde de
lei la 9 luni, în creștere de peste două ori

Agerpres.ro: Iancu solicită organelor de anchetă să monitorizeze relația dintre
publicațiile care îl atacă și companiile energetice investigate
Zf.ro: Petrom a sărit de 5 mld. lei venituri în T3, iar profitul a ajuns la 638 mil.
lei. Compania are cu 400 de angajaţi mai puţin decât în trimestrul al doilea
FISCALITATE
Zf.ro: Guvernul a trecut ca tancul peste orice proteste şi a adoptat „revoluţia
fiscală“. 6 milioane de contracte de muncă, în aer
GUVERN
Mediafax.ro: Ministrul Mişa: Contestarea OUG este legată de împiedicarea
transferurilor profiturilor în alte ţări/ Tudose, cu referire la conducerea Dacia:
Sindicaliştii doresc autostrăzi, dar compania externalizează profitul. Nu mai
merge!
INVESTIȚII
Mediafax.ro: Unul dintre cele mai cunoscute malluri din Capitală se extinde
Zf.ro: Immochan a cumpărat un teren de 7 hectare la Satu Mare, unde va
construi un mall
Zf.ro: Familia Gheţe, care deţine parcul de aventură Edenland Park de lângă
Bucureşti, investeşte peste un milion de euro pentru extinderea activităţilor
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Președintele AFM, despre o eventuală taxă auto: Va fi realizat un
inventar al cantităților de emisii generate de autovehiculele înmatriculate în
2017
SISTEM BANCAR
Mediafax.ro: Indicele ROBOR la trei luni a crescut la 1,87%, iar indicele la şase
luni s-a majorat la 2,03%

