Raport monitorizare presa 15 noiembrie 2017
CCIR
Businessmagazin.ro, zf.ro, zfcorporate.ro – preluat de coronapress.ro: Ana
Hotels este cea mai bună companie hotelieră a anului
Rador.ro – preluat de radioromaniacultural.ro, radiomures.ro, romaniamuzical.ro, radiotimisoara.ro: Radio România vă invită la Gaudeamus 2017
Realitatea.net – preluat de gazetadecluj.ro, clujazi.ro, ziarulfaclia.ro,
clujmedia.ro, paginadetransilvania.ro, paginadelifestyle.ro, clujtoday.ro:
Univers T considerată dintre cele mai bune companii hoteliere din România
de către Camera de Comerț și Industrie a României
Ziare.com – preluat de mesagerulhunedoarean.ro, goldfmromania.ro: Insemex
Petroşani, locul II în Topul Naţional al Firmelor
Newsbucovina.ro: Compania suceveană ASSIST Software, pe locul I în Topul
Național al Firmelor la categoria „Cercetare, Dezvoltare și High Tech”
Cugetliber.ro: Seminar româno-francez dedicat construcţiei de nave militare
Hotnews.ro: Business report: Romania ar putea sa nu mai deschida nicio
autostrada pana la sfarsitul anului; Noua fiscalitate: Normalitate =
reintrarea guvernului in legalitate + conectarea la realitate; Cat de probabila
este o criza a gazelor la iarna si cum si cat profita rusii de la Gazprom de
situatia din Romania
Alba24.ro – preluat de goldfmromania.ro: Peste 60 de companii din județul Alba
pe podium, la Topul Național al Firmelor. 28 sunt pe locul I
ROMEXPO
Desteptarea.ro: Județul Bacău la Târgul de Turism al României
Rador.ro – preluat de radioromaniacultural.ro, radiomures.ro, romaniamuzical.ro, radiotimisoara.ro: Radio România vă invită la Gaudeamus 2017
CCI CLUJ
Clujwebstory.ro: Palatele şi Castelele Clujului
CCINA CONSTANȚA
Telegrafonline.ro: De ce este importantă mobilitatea forței de muncă?
Mesagerdeconstanta.ro: Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură
Constanţa va lansa proiectul MOWEUP

CCI IAȘI
Bzi.ro: Zi decisiva pentru ocuparea unei functii importante din Primaria Iasi
Bunadimineataiasi.ro: Sunteți din IAȘI și aveți un bussiness online? Pe 22
noiembrie reprezentanții GOOGLE România vin la Camera de Comerț
CCI NEAMȚ
Domnuleprimar.ro: PIATRA NEAMT: Administratia locala vrea infratiri cu orase
rusesti
CCI ROMÂNIA-BULGARIA
Globalmanager.ro: Romanian Food & Agribusiness Conference 2017:
Agricultura românească, între provocări și oportunități – referire și la CCI
ROMÂNO-FRANCEZĂ
Gazetadestiri.com: Care sunt cele mai dezvoltate sectoare la nivel de
producție?
Gazetadestiri.com: Agricultura românească, între provocări și oportunități –
referire și la CCI ROMÂNO-FRANCEZĂ
CCI ROMÂNIA-ELVEȚIA
Desteptarea.ro: Membri ai corpului diplomatic din patru țări au vizitat Oneștiul
CCI ROMÂNO-AMERICANĂ
Zf.ro: După protestele fără precedent ale marilor investitori din România,
premierul Tudose a avut o întâlnire de urgenţă, în spatele uşilor vilei Lac 1
din Primăverii, cu şefii organizaţiilor care grupează cele mai mari
multinaţionale şi companii româneşti: S-au convenit anumite lucruri, cel
puţin verbal, care vor fi schimbate în Parlament când se va discuta
Revoluţia Fiscală
Mediafax.ro – preluat de orange.ro, gandul.info, bugetul.ro: ZF: Promisiunea
premierului Tudose după o întâlnire cu şefii organizaţiilor care grupează cele
mai mari multinaţionale şi companii româneşti
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Ziare.com – preluat de tracknews.ro, vocea.biz, ziaruldeiasi.ro, business24.ro,
economica.net, gds.ro, coronapress.ro, bancibancomate.ro: Companiile
germane din România contestă noile măsuri fiscale ale Guvernului
Cariereonline.ro: Companiile germane se tem de costuri suplimentare

Startupcafe.ro – preluat de debizz.ro, modernbuyer.ro, curierulnational.ro,
legalmagazin.ro, euractiv.ro, mt-constructii.ro, curentul.ro, bursa.ro,
miscareaderezistenta.ro: Investitori: Ne temem de creșterea costurilor, mai
ales în IT, din cauza modificărilor fiscale
Informateca.ro, businesscover.ro: Companiile germane nu sunt de acord cu
modificările Codului Fiscal impuse de guvern
Gandul.info: Investitorii germani, semnal de alarmă în legătură cu „ţopăiala
fiscală" a PSD-ALDE: Modificările dau companiilor „un profund sentiment
de nesiguranţă"
Libertatea.ro – preluat de inro.news: #SalariileRomanilor | Germania:
Încrederea companiilor noastre, pe punctul de a se pierde
National.ro: Noile masuri fiscale au bagat spaima în investitorii nemti
Agerpres.ro, centruldepresa.ro: Comunicat de presă - Ambasada Germaniei
Dcnews.ro – preluat de ziuanews.ro: Ambasada Germaniei, avertisment pentru
România
Globalmanager.ro, replicaonline.ro, banknews.ro: Dragoș Anastasiu (AHK): Nu
ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibitate a fiscalității, ceea ce
este mult mai grav
Hotweek.ro: Dragos Anastasiu: Ce vedem acum in Romania nu transmite cele
mai bune semnale. Camera de Comert Romano-Germana: Noile masuri
fiscale insufla nesiguranta
Curierulnational.ro: Investiţii germane în economia românească
CCIA TULCEA
Radioconstanta.ro: TULCEA, în topul firmelor cu cea mai profitabilă ramură a
zonei, piscicultura
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Ministerul Agriculturii pune la bătaie 1 mil. euro pentru creşterea
producţiei de carne de porc din rasele autohtone. APCPR: „Procesatorii nu
sunt interesaţi de aşa ceva”
Zf.ro: Guvernul vrea disciplină în comerţul cu cereale: „Până acum nu aveai
nevoie de nimic ca să faci comerţ cu cereale, doar să iei de aici şi să vinzi
dincolo“
Zf.ro: România are cel mai mic preţ la legume şi fructe din UE, la jumătate faţă
de media comunităţii

ENERGIE
Agerpres.ro: Vicepreședintele ANRE: Problemele apărute pe piața din România
au fost create de lipsa de energie și a capacităților de producție
Agerpres.ro: Președintele AFEER: Liberalizarea pe piața de energie a fost
asociată cu creșterea continuă a prețurilor
Agerpres.ro: Grupul Electrica a înregistrat în primele 9 luni un profit net de 95
milioane lei
Zf.ro: Romgaz a raportat cel mai bun T3 de când a venit la bursă
Zf.ro: Transelectrica a încheiat primele nouă luni cu un profit în scădere cu
70%, pe fondul scăderii veniturilor din transportul energiei electrice
FISCALITATE
Zf.ro: Cum se pregătesc companiile pentru trecerea contribuţiilor de la
angajator la angajat: Firmele care oferă soluţii de salarizare îşi actualizează
softurile, iar unii angajatori susţin că au costuri suplimentare zero
GUVERN
Agerpres.ro: Premierul Tudose: O mulțime de multinaționale au anunțat deja
public că nu vor micșora salariile nete
Agerpres.ro: Premierul Mihai Tudose: România are o creștere economică
sustenabilă, o spun cifrele
IT
Zf.ro: Avertismentul softiştilor: revoluţia fiscală readuce spectrul migraţiei
creierelor din IT. „Cel mai mare pericol pe care îl avem este că riscăm să
exportăm creiere pe nimic, pentru că sunt în centre de servicii, care deservesc
toate oraşele lumii, fără să facă valoare adăugată“
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Vinde BNR iluzia unui curs stabil şi a dobânzilor
mici? (I)
Zf.ro: Tradeville: Rezultatele Băncii Transilvania nu sunt extraordinare, dar
piaţa reacţionează pozitiv la anunţul de răscumpărări. Acţiunile urcau marţi
după-masă cu 4%
Zf.ro: Indicele ROBOR la 3 luni a sărit ieri la 1,92%, maximul ultimilor trei ani
Zf.ro: Eliberarea de provizioane a lăsat Raiffeisen un profit de 74 mil. euro, mai
mare cu peste 15% faţă de anul trecut

Zf.ro: Banca Transilvania a acordat 138.000 de credite noi în valoare de peste 9
miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2017
Agerpres.ro: Membrii Consiliului BNR: Creșterea economică, o accelerare mai
puternică decât cea anticipată, temperare mai pronunțată în 2018
TELECOM
Zf.ro: Deutsche Telekom lansează în Ungaria un centru de cercetare pentru
dezvoltarea de oraşe inteligente
TURISM
Zf.ro: Omniasig a avizat, în cazul agenţiei Omnia Turism, 2.195 dosare de daună
Mediafax.ro: Omniasig a anunţat peste 2.000 dosare de daună, în cazul agenţiei
Omnia Turism
Mediafax.ro: MAE: Canada ELIMINĂ vizele pentru românii care stau cel mult 6 luni /
Autorizaţia de care vei avea nevoie, după 1 decembrie, dacă vei călători cu avionul

