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CCIR
Tvr.ro: Excelenţă pentru promovarea afacerilor
Sibiunews.ro, preluată de Ziare.com, Ziar.com: Noi oportunități de
investiții la Mediaş. Ce s-a discutat la Camera de Comerț și Industrie a
României
Capital.ro, preluată de Pfinance.ro, 2am.eu, Ziarelive.ro, Newslist.ro,
News.ournet.ro,

Diacaf.com,

Ziar.com,

Portal-ro.ro,

Feedler.ro,

Instiri.com, Findnews.ro, 008.ro, Allbiz.ro, Ziare.www.ro, 4iasi.ro: CCIR
organizează: Oportunităţi de finanţare pentru dezvoltare rurală în
Bulgaria, Croaţia şi România
Legalmagazin.ro: Conferința “Managementul profesionist, provocarea
majoră pentru companiile cu capital de stat”
MIHAI DARABAN
Ziuaveche.ro: Revista presei
Stiri.tvr.ro: Expozanţi din 25 de ţări, la Târgul INDAGRA 2016.
Preşedintele Klaus Iohannis, în dialog cu fermierii
ROMEXPO
Economica.net, preluată de Newslist.ro: Începe INDAGRA: peste 520 de
expozanţi din 22 de ţări la ediţia din acest an
Super-hrana.ro: A început INDAGRA FOOD, evenimentul marilor jucători
din industria alimentară

Presidency.ro: Alocuțiunea Preşedintelui României, domnul Klaus
Iohannis, susținută în cadrul deschiderii oficiale a Târgului Internațional
INDAGRA 2016
CCIA ARAD
Aradcity.ro, preluată de Ziare.com: O suta de participanti la AR-Medica!
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Indexconstanta.ro, Ziare-pe-net.ro: Vreţi să
învăţaţi cum se face agricultură ecologică?
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Feedler.ro,

Presaonline24.ro, Presaonline.com: Constănţenii, instruiţi de CCINA în
domeniul agriculturii ecologice
Mesagerdeconstanta.ro, preluată de Ziar.com: Cursul acreditat de
agricultură ecologică revine în Constanța
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Vrei să schimbi mobila din casă? Camera de Comerț
organizează o nouă ediție a ExpoMobila. Ce-i așteaptă pe vizitatori
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro: Timișorenii pot cumpăra piese de
mobilier la prețuri de producător, în cadrul unei expoziții organizate de
Camera de Comerț. Care sunt noutățile ediției
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro, preluată de Ziarelive.ro: “Topul Firmelor” – vineri, la
Bârlad: Crema mediului de afaceri îşi va primi binemeritatele trofee
CCI VÂLCEA

Ramnic.ro: CCI Vâlcea va avea un Consiliu al Investitorilor Străini
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Siveco atacă şi piaţa privată de soft pentru agricultură cu o
aplicaţie pentru managementul fermelor
Agerpres.ro: Irimescu: Persoanele fizice vor putea achiziționa terenuri în
limita a 150 de hectare,iar cele juridice până la 1.500 ha
Capital.ro: Cel mai scump condiment din lume este cultivat într-o
comună din Gorj. Se vinde cu 8.000 de euro/kg
Capital.ro: Exporturile de grâu din regiunea Mării Negre ar putea creşte
cu 12%
Bursa.ro: OVIDIU LAZĂR, FERMIER ŞI PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI
CULTIVATORILOR DE NUCIFERE DIN ROMÂNIA: "Ţara noastră a fost un
mare producător de nucă pentru UE, dar acum suntem mult în urmă"
Bursa.ro: DIN CAUZA SECETEI DIN VIETNAM Preţul nucilor caju va
creşte
ENERGIE
Zf.ro: O companie de gaze din Polonia intenţionează să dea în judecată
UE în legătură cu cazul Gazprom
Zf.ro: Profitul Shell a crescut în T3 2016 la 2 ,8 mld. $, cu 56% peste
aşteptările analiştilor
Zf.ro: Două companii, una spaniolă şi una românească, câştigă pentru
1,2 mld. lei fără TVA construcţia la Iernut a Romgaz
Zf.ro: Preţul petrolului, în cădere liberă. Barilul scade la 46 de dolari, iar
producţia în loc să scadă, galopează

Bursa.ro: ACTIVUL NET S-A DIMINUAT LA MAI PUŢIN DE JUMĂTATE DIN
VALOAREA CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS Rompetrol Rafinare,
atenţionată de ASF că se află în situaţie de dizolvare
Hotnews.ro:

Romelectro,

firma

abonata

la

licitatiile

societatilor

energetice de stat, este parte intr-un contract de 320 milioane de euro cu
Romgaz, alaturi de o firma spaniola cercetata intr-un caz de coruptie
FISCALITATE
Capital.ro: Brazilia a colectat 14 miliarde de euro printr-un program de
amnistie fiscală
Capital.ro: Se schimbă CODUL FISCAL pentru aceşti români: Reducere
de impozite timp de 10 ani!
GUVERN
Zf.ro: Anca Dragu, ministrul Finanţelor: Impactul bugetar al legii
salarizării este 4,8 miliarde de lei, riscăm deficit excesiv
Agerpres.ro: Dragu: Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și
predictibilitate în promovarea politicilor economice
IMM
Zf.ro: Next Capital: Un sfert din finanţările de tip factoring merg la IMMurile din sectorul IT&C
INVESTIȚII
Zf.ro: Romaero prelungeşte cu un an un credit de 15 mil. lei de la BCR
chiar dacă Fondul Proprietatea se opune
Zf.ro: Jumătate din expunerea IFC în România este pe sectorul financiar,
iar 30% în infrastructură şi agrobusiness

Zf.ro: Trump urcă în sondaje, iar dolarul se prăbuşeşte: Moneda
americană pierde teren pe toate fronturile
Zf.ro: Grupul Prista Oil a închiriat un spaţiu de depozitare de 2.500 mp în
Equest Logistics Center
Zf.ro: Românca Loredana Butnaru a triplat businessul Miele la 24 mil. lei
Zf.ro: Cererea de cafea a ajuns la un nivel record datorită milenialilor
Zf.ro: Agricola Bacău mai are 30 de magazine proprii, de două ori mai
puţine decât acum cinci ani
Zf.ro: Un conglomerat industrial american cu afaceri de 15 mld. dolari
cumpără producătorul de vopsele Deutek într-o tranzacţie de 40-50 mil.
euro
Zf.ro: Berlinul insistă cu reglementări la nivel UE pentru blocarea
preluărilor de companii de către chinezi
Economica.net: Dacia: Înmatriculările din Franţa au crescut cu 3,7%, în
octombrie
Economica.net: Preţurile producţiei industriale au coborât cu 1,5% în
septembrie 2016, comparativ cu luna similară din 2015
Capital.ro: Bricolajul câștigă teren în cumpărăturile românilor
Capital.ro: CNAIR are bugetat un profit brut de aproximativ 88 milioane
euro
Capital.ro: Două sectoare din Bucureşti au 40% din mallurile oraşului.
Primăriile încasează milioane de euro de pe urma lor
Bursa.ro: Franklin Templeton îl numeşte pe Johan Meyer co-manager la
Fondul Proprietatea

Ziare.com: 3 modalitati prin care poti sa depasesti obstacolele care apar
in calea dezvoltarii afacerii tale
IT
Zf.ro: Deutsche Bank a ajuns la 700 de angajaţi în România pentru
centrul de dezvoltare de software
Zf.ro: Companiile locale au cheltuit peste 42 milioane de dolari anul
trecut pe servicii cloud
Economica.net: Ascensiunea roboţilor - o veste bună sau rea pentru
afaceri şi societate? - analiza PwC
Ziare.com: Facebook lanseaza Gameroom, propria platforma de jocuri pe
calculator
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Propunerea de revocare a preşedintelui ASF îşi continuă traseul în
Parlament în pofida obiecţiilor lui Mişu Negriţoiu
Zf.ro: Allianz-Ţiriac: Tarifele maximale complică lucrurile în loc să le
simplifice. Statul ne condamnă la pierderi sigure
Economica.net: Când intră în vigoare noile tarife maximale RCA şi cum
se emit poliţele auto pe noua legislaţie
Economica.net: FMI: Creştere solidă în Europa emergentă, în 2016 şi în
2017
Capital.ro: Un proiect de lege prevede introducerea unei taxe speciale
pentru comercializarea băuturilor carbogazoase
Bursa.ro: Mişu Negriţoiu nu mai crede în şansa să rămână la conducerea
ASF

Bursa.ro: Ce vor alege statele Europei între CETA şi democraţie?
Bursa.ro:

DANIEL

DĂIANU,

BNR:

"Avem

o

creştere

economică

surprinzătoare pentru Uniunea Europeană"
Mediafax.ro: Parlamentul majorează salariile în pofida legii. Situaţia
seamănă izbitor cu cea din 2008, anul de dinaintea prăbuşirii
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Curtea de Conturi trimite cele două bănci de locuinţe la DNA.
Suspiciuni de deturnare şi obţinere ilegală de fonduri şi un prejudiciu
estimat la 329 mil. lei
Zf.ro: BNR: Rezervele valutare au crescut cu un miliard de euro în
septembrie
Zf.ro: Şase din cele mai mari zece bănci au redus avansul la creditele
ipotecare. Banca Transilvania revine la avans de 15% la ipotecarele în lei
pentru prima locuinţă
Zf.ro: Investigaţia Curţii de Conturi în sistemul de economisire-creditare
ia amploare. Cele două bănci au fost trimise la DNA pentru un prejudiciu
estimat la 329 de milioane de lei
Zf.ro: Omer Tetik, CEO al Băncii Transilvania: Avem mai multe proiecte
„în faza de idee“ cu IFC - divizia de investiţii a Băncii Mondiale
Agerpres.ro: Reuniune de politică monetară la Fed înaintea alegerilor
prezidențiale
Bursa.ro: PREMIERĂ PE PIAŢA NOASTRĂ BANCARĂ Băncile pentru
locuinţe - trimise la DNA de Curtea de Conturi
TELECOM

Zf.ro: Topul salariilor din telecom. Orange, cel mai mare salariu mediu
net: 5.200 lei
TURISM
Economica.net: Numărul de turişti în România a crescut în septembrie cu
11,5%, trei din patru turişti sunt români
Economica.net: Companiile aeriene vor avea nevoie de aproape 40.000
de aeronave noi, în valoare de 5.230 miliarde de dolari
CCIR
Psnews.ro: Bună vecinătate: CCIR sprijină R. Moldova. Ce a transmis
Iohannis
Dcnews.ro, preluată de Ziarelive.ro, Instiri.com: Klaus Iohannis felicită o
acțiune a Camerei de Comerț și Industrie a României
Agro-tv.ro: Salonul EcoAgricultura, exclus de la Indagra
MIHAI DARABAN
Agerpres.ro, preluată de Adnews.ro, Diacaf.com: Iohannis: INDAGRA șansă de promovare a produselor autohtone; numărul de participanți
arată că suntem pe drumul cel bun
Agrointel.ro, preluată de Pescurt.ro, 008.ro: Deschiderea Târgului
Indagra 2016
Eoficial.ro: Președintele Klaus Iohannis a deschis târgul Indagra 2016
Ziare.com, preluată de Ziaruldeiasi.ro, Efin.ro: Presedintele Klaus
Iohannis a deschis targul Indagra 2016

Nineoclock.ro:

President

Iohannis

visits

INDAGRA

International

Agricultural Fair: This event, a chance to promote Romanian products
Agerpres.ro, preluată

de Ziarelive.ro,

Ziare-pe-net.ro:

Președintele

Iohannis, la INDAGRA; A botezat un miel și a fost întâmpinat cu pâine,
sare și țuică
Agerpres.ro, preluată de Capital.ro: Daraban (CCIR): România și SUA
trebuie să lucreze mai mult pentru a crește comerțul bilateral
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Provocările mediului de
afaceri din Iași, în dezbatere mâine la Camera de Comerț
CCI SĂLAJ
Salajeanul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Sălăjenii, faţă în faţă cu
specialiştii ANAF
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Feedler.ro, Diacaf.com: Maraton de
solutii la problemele orasului – CLIMATHON, organizat de CCIAT. Ce idei
au fost dezbatute?
AMCHAM
Profit.ro: Companiile au ca alternativă la instanțe o nouă Curte de
Arbitraj, Bucharest International Arbitration Court
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Zf.ro: Costin Borc, ministrul Economiei: „Dacă Legea salarizării va trece
aşa cum e, o vom ataca la Curtea Constituţională”

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Klaus Iohannis, în dialog cu fermierii: „Nu e suficient să producem,
ci trebuie să generăm valoare adăugată”
Economica.net: Iohannis: Agricultura poate deveni un veritabil motor de
creştere economică
Agerpres.ro: Irimescu (MADR): Până la finele lunii noiembrie vom
transfera o sumă record în conturile fermierilor, peste un miliard de euro
Agerpres.ro: Achim Irimescu: Agricultura românească a progresat enorm
datorită finanțărilor aduse de aderarea la Uniunea Europeană
Capital.ro: Iohannis: Mă îngrijorează că 30% din terenul agricol este
deţinut de străini
Bursa.ro: Investitorii arabi, interesaţi de piata agricolă din România
ENERGIE
Zf.ro: Importurile de produse energetice au crescut anul trecut cu 5,4%
Economica.net: TVA la energie termică ar putea fi redusă de la 20% la 9%
- proiect
Capital.ro: Furnizorii de energie sunt obligaţi să achiziţioneze 2,9
milioane de certificate verzi
Economica.net: Marile companii petroliere se pregătesc de lansarea unui
fond de investiţii în regenerabile
Capital.ro: Şase companii interesate să construiască reactoare nucleare
în Cehia
GUVERN

Economica.net: MFP a finalizat negocierile cu Banca Mondială pentru un
împrumut de 500 de milioane de euro
Bursa.ro: CIOLOŞ: "55.000 de controale în domeniul silvic, soldate cu
1.000 de dosare penale"
Zf.ro: Costin Borc, ministrul Economiei: „Dacă Legea salarizării va trece
aşa cum e, o vom ataca la Curtea Constituţională”
Economica.net: Buşe: Am avut discuţii cu Boeing şi ATR şi vom negocia
cu Airbus, Bombardier şi Embraer pentru a înlocui toată flota Tarom
Economica.net: Guvernul vrea ca în circa două săptămâni să adopte o
schemă de ajutor de stat pentru regiunile mai puţin dezvoltate
Economica.net: Ministrul Transporturilor anunţă un val de licitaţii în
următoarele săptămâni pentru toate proiectele din masterplan
INVESTIȚII
Zf.ro: Elon Musk se aşteaptă ca Tesla să cumpere SolarCity pentru 2,6
mil. dolari, estimând că ar putea adăuga un miliard de dolari la
câştigurile afacerii în 2017
Zf.ro: O familie de antreprenori din Braşov ridică un hotel de 5 stele
Radisson Blu vizavi de Primăria din oraş
Zf.ro: Acţiunile europene se prăbuşesc. Este cea mai lungă serie de
scăderi din 2014, iar volatilitatea este la maximul ultimilor cinci ani
0-100.hotnews.ro: Volvo isi face bagajele pentru a se muta in China
Capital.ro: Investitorii încep să îşi piardă încrederea în Marea Britanie
Zf.ro: România va împrumuta 500 mil. euro de la BIRD pentru finanţarea
deficitului şi refinanţarea datoriei guvernamentale

IT
Capital.ro: Ai cameră web? Infractorii o pot controla de la distanţă
Startupcafe.ro: Un startup din Cluj a fost cumparat de cea mai mare
platforma de printing 3D din lume
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro:

Adrian

Vasilescu,

BNR:

Majorarea

salariilor

medicilor

şi

profesorilor riscă să întoarcă România în 2008
Zf.ro: Guvernul a aprobat hotărârea privind nivelul maxim al primelor de
asigurare în cazul RCA
Agerpres.ro: Costin (BNS): Avem o piață a muncii îmbătrânită, care nu
oferă nicio perspectivă de evoluție economică și socială a țării
Capital.ro: Anual, 16.000 de salariaţi bucureşteni se plâng de firmele la
care lucrează
Capital.ro: Comisia Europeană: Românii câştigă cu 4,5% mai mult decât
româncele
Economica.net: APIA: Eliminarea Timbrului de mediu va contribui la o şi
mai mare deteriorare a nivelului de siguranţă rutieră din România
Agerpres.ro: Andreea Paul: Mișu Negrițoiu ar trebui să-i demită pe toți
angajații ASF numiți politic
Zf.ro: Rata şomajului din Germania atinge un nou minim record
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: Grupul City Grill şi Raiffeisen Bank lansează o noua modalitate
de plată

Hotnews.ro: BCR: Nu exista o ancheta a DNA privind sistemul de
economisire-creditare; Bancile de locuinte au actionat in instanta Curtea
de Conturi pentru interpretare abuziva a legii
Bursa.ro: CEC Bank, campanie la creditele de nevoi personale şi la cele
de refinanţare a creditelor de consum
Economica.net: Ungaria vrea ca sediul EBA să se mute la Budapesta
după Brexit
TURISM
Zf.ro: 7,9 milioane de turişti străini în România în primele nouă luni, în
creştere cu 793.100
Capital.ro: 1 Decembrie, următorul punct bifat pe lista cu vacanțe. Ce
destinații preferă turiștii
Capital.ro: Vânzări de 40 mil. euro pentru Paravion la 9 luni
Economica.net: Wizz Air a început să opereze pe ruta Bucureşti Tenerife

