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Ziarulceahlaul.ro: Excelența în afaceri, premiată de CCI: TOPUL
FIRMELOR NEMȚENE, EDIȚIA XXIII
Digi24.ro, preluată de Turnulsfatului.ro, Mediasinfo.ro, Infolegal.ro,
Stireadesibiu.ro, Botosaneanul.ro, Comisarul.ro: Somațiile Fiscului vor
veni pe e-mail
Zch.ro, preluată de Mesagerulneamt.ro, Diacaf.com, I-ziare.ro, Feedler.ro:
Oamenii de afaceri – între premiile tradiționale și asigurările oficiale
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Timponline.ro: Festival de jazz în Parcul mare din Bistrița
CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro, preluată de Bzb.ro: Seminar despre înființarea livezilor de
nuc la CCI Brașov
CCI CARAȘ SEVERIN
Argument-cs.ro, preluată de Ziar.com, Stirionline24.ro, Presaonline24.ro:
Petru Buzzi, președintele CCI: „Succes deplin Dragonilor roșii din CarașSeverin!“
CCI IAȘI
24-ore.ro: Firmele din judeţul Iaşi, clasate în Topul Naţional al Firmelor –
ediţia 2016

Ziaruldeiasi.ro, preluată de Realitatea.net, Ziaruldeiasi.ro, Feedler.ro,
Ziarelive.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Stirionline24.ro,

Stirimoldova24.ro,

Presaonline24.ro, Ziare.com: Firmele din Iaşi care au prins un loc în topul
naţional al firmelor
24-ore.ro, Infois.ro: Firmele din judeţul Iaşi, clasate în Topul Naţional al
Firmelor – ediţia 2016
CCI NEAMȚ
Ziarpiatraneamt.ro,

preluată

de

Ziartarguneamt.ro,

Ziarroznov.ro,

Ziarroman.ro, Diacaf.com: Gala „Topul Național al Firmelor 2015” –
Neamț, ediția a XXIII-a
CCI SUCEAVA
Info-suceava.ro: Prezent la Târgul de Toamnă, Președintele CJ Suceava
Gheorghe Flutur a lansat proiectul turistic „Crăciun în Bucovina”
CCIA TIMIȘ
Tion.ro, preluată de Realitatea.net, Diacaf.com: O noua serie de cursuri
de pregatire organizate la Timisoara de CCIAT
CCIA VASLUI
Jurnalulbucurestiului.ro: Monitorul de Vaslui: Proiectele europene au
devenit o sperietoare
CCI VÂLCEA
Impactreal.ro: Camera de Comert Valcea organizeaza intalnirea firmelor
cu capital strain care isi desfasoara activitatea
AMCHAM

Curierulnational.ro: AmCham: Creşterea economică trebuie dublată de
creşterea competitivităţii României
Bursa.ro: CRISTIAN AGALOPOL, AMCHAM: "Să ne bucurăm rezervat
pentru pasul către piaţa emergentă"
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Bogdan Popescu, aplicaţia KropApp: Sperăm ca peste un an 5-10%
din transporturile de cereale din România să treacă prin KropApp
Economica.net: Cod roşu în agricultură. Peste 75.000 de hectare au fost
afectate deja de condiţiile meteo nefavorabile
ENERGIE
Economica.net: Rosneft ar putea deveni acţionar majoritar al Bashneft
Economica.net: Producţia de ţiţei a Rusiei a atins un nivel record, în
septembrie
Economica.net: Noi drepturi pentru consumatorii de gaze. A intrat în
vigoare noul standard de performanţă
GUVERN
Zf.ro: Ministrul Economiei, Costin Borc: Avem o creştere economică
sănătoasă, dar cu un dezechilibru între importuri şi exporturi
Economica.net: Efectele guvernării Cioloş: numărul de bugetari din
administraţie a crescut, dar angajaţii din învăţământ s-au împuţinat
Economica.net: Cioloş: Sănătatea are o problemă sistemică, trebuie
spitale noi, inclusiv prin parteneriate public-privat
INVESTIȚII

Zf.ro: Analiştii: Acţiunile Romgaz, BRD şi Electrica au adus România pe
lista FTSE de promovare
Zf.ro: Gala avocaţilor 2016, ediţia a VII-a: Piaţa de avocatură de business
va avea o evoluţie bună în 2017, urmând a merge mână în mână cu piaţa
de fuziuni şi achiziţii
Zf.ro: Argus încheie un nou contract cu un auditor intern
Zf.ro: Portughezii de la Jeronimo Martins despre preluarea Profi: Suntem
foarte atenţi la orice oportunitate de creştere
Zf.ro: Sintagma „Clientul nostru, stăpânul nostru” este depăşită. Noul
slogan în marketing este „Clientocentrismul”
Zf.ro: Topul celor mai mari cinci angajatori din comerţul modern local.
Fiecare are peste 10.000 de angajaţi
Zf.ro: Topul judeţelor cu cele mai mari creşteri ale businessului în 2015.
Moldovenii sunt campioni
Zf.ro: Un grup danez investeşte 35 de milioane de euro în ferme noi la
Brăila şi Sibiu
Zf.ro: Danone: Ne-ar ajuta o infrastructură mai bună ca să putem duce
iaurturile din Bucureşti în regiune
Zf.ro: Cine s-a înscris în cursa pentru Profi Fonduri de investiţii gigantice
şi retaileri cu afaceri de miliarde se bat pentru o reţea de 450 de
magazine: giantul american KKR este ultimul intrat
Zf.ro: cel.ro: Doar 2-3 jucători vor rămâne pe piaţa electro-IT online din
România în următorii ani

Zf.ro: Fabrica de panificaţie congelată La Lorraine şi-a mărit capacitatea
cu 50%, iar din 2017 va face merdenele cu brânză şi croissante
Zf.ro: Un nou parteneriat în business: Pegas se aliază cu Braiconf pentru
a produce cămăşi pentru ciclişti
Economica.net: Liebrecht & wooD ar putea construi al doilea centru
outlet în Bucureşti. Proiectul ar putea fi demarat în 2017
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor: Mă bucur că proiectanții și
arhitecții au luat în considerare un acces mai facil al călătorilor la stația
Laminorului
Agerpres.ro: Secțiunea 2 a Magistralei 5 de metrou, Eroilor - Piața
Iancului, ar putea fi finalizată până în 2021
Capital.ro: Pirelli promite noi investiții de 200 mil. euro în România
Capital.ro: Acţiunile BMW şi Daimler s-au depreciat cu peste 20% la BVB,
de la începutul anului
Bursa.ro: BVB a făcut un pas spre piaţa emergentă, oare vor veni şi
miliardele?
Bursa.ro: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI A GĂSIT O MĂRGICĂ Ne-a mai
rămas de îndeplinit doar criteriul lichidităţii. Adică, TOTUL!
Bursa.ro: VICTOR PONTA: "Nu aş recomanda investiţiile bursiere mamei
mele, ci tinerilor activi cu venituri peste medie"
Bursa.ro: Sobolewski, BVB: "Situaţie excepţională în istoria pieţei de
capital româneşti"
Bursa.ro: REORGANIZARE ÎNTR-O SINGURĂ COMPANIE "Airbus Group"
fuzionează cu divizia deproducţie a avioanelor

IT
Zf.ro: Producătorul de soft financiar BlackLine ţinteşte o evaluare de 1
mld. dolari prin listare
Zf.ro: Studiu Google: Românii sunt în fruntea clasamentului la
cumpărăturile de pe mobil. 11% dintre cei de peste 16 ani care utilizează
internetul au cumpărat un laptop de pe smartphone, iar 9% dintre aceştia
au achiziţionat articole de modă
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Comentariu Sorin Pâslaru, redactor-şef ZF Datele ASF destramă
mitul scumpirii RCA din cauza creşterii daunalităţii: între 2015 şi 2016
tariful mediu al RCA a crescut cu 25%, în schimb daunele plătite au
scăzut
Zf.ro: Cum arată coşul zilnic de cumpărături al românilor: alimentele
proaspete „mănâncă“ o treime din bani
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, director editorial ZF Paradoxal, lipsa
inflaţiei, dobânzile mici şi stabilitatea cursului valutar au ajuns cei mai
mari duşmani pentru băncile comerciale, băncile centrale şi pentru
modelul lor de business burghez. BNR îşi poate pierde obiectul de
activitate
Zf.ro: Acţiunile Băncii Transilvania au scăzut cu 2,07% într-o săptămână
Zf.ro: Isărescu dă de înţeles că momentul înăspririi politicii monetare nu
a venit, dar, probabil, se apropie. Politica monetară a revenit în era
reducerii RMO. BNR le mai dă băncilor înapoi 500 mil. euro

Zf.ro: ING va concedia 5.800 de persoane în Belgia şi Olanda până în
2021
Economica.net: ING va investi 800 de milioane de euro în platformele
sale digitale şi va concedia 7.000 de angajaţi
Economica.net: Deutsche Bank ar putea anunţa concedieri masive în
urma negocierilor cu sindicatele - Bloomberg
Capital.ro: Procesele băncilor împotriva statului, de neoprit!
Capital.ro: Riscul deflaţiei nu este principala problemă a Europei
Capital.ro: Primăria sector 1 împrumută 12,5 milioane euro pentru un
complex comercial multifuncțional
Zf.ro: Fondurile Prima Casă, suficiente doar pentru câteva mii de români
Capital.ro: Andreea Comşa: "Doar cazurile sociale ar trebui să aibă acces
la Prima casă"
Bursa.ro: POLEMICI CORDIALE Adrian Vasilescu scrie bine, dar despre
ceea ce vrea
Bursa.ro: POLEMICI CORDIALE / BANCA NAŢIONALĂ SUB DICTATUL
LEGII Argintul din rezerva internaţională nu a dispărut; a fost transformat
în aur
Bursa.ro: POLEMICI CORDIALE "Vreau să aflu ce scenariu a utilizat BNR
în 2008"
Bursa.ro: ÎNTÂLNIREA CU NEMESIS Dinozaurii bancari europeni nu se
mai pot ascunde după BCE
Bursa.ro:

ANDREEA

PAUL,

DEPUTAT

PARTIDUL

NAŢIONAL

LIBERAL:"Suntem în faţa unor tranzacţii fictive în franci elveţieni"

Bursa.ro: ASTĂZI, CREDITELE ÎN CHF, ÎN ATENŢIA PARLAMENTARILOR
Deputaţii urmează să convină pe amendamentul privind conversia la
curs istoric
Bursa.ro: Italia solicită mai mult timp pentru vânzarea a patru bănci mici
TURISM
Capital.ro: Zonele cele mai căutate de turiști în sezonul 2016
Economica.net: Numărul de turişti în România a crescut în august cu
10,6%, dar sosirile de turişti străini au încetinit
Bursa.ro: Conacul Apafi - experienţă nobiliară
CCIA CĂLĂRAȘI
Radiovocescampi.ro: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Călăraşi

pregăteşte

depunerea

unui

proiect

de

stimulare

a

antreprenoriatului
CCI IAȘI
Telem.ro: Cele mai tari firme
CCIA SIBIU
Agerpres.ro:

O

delegație

oficială

poloneză

din

Regiunea

Wielkopolska la Consiliul Județean Sibiu
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Comisarul.ro, Stirilocale24.ro: CCIA
Timis organizeaza noi serii de cursuri de formare profesionala, in luna
octombrie
CCI ROMÂNIA-TURCIA

Comunicatedepresa.ro,

Business-adviser.ro:

Noi

perspective

de

colaborare româno-turcă
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Gothaer Asigurări: Peste 75.000 hectare au fost afectate în acest an
de grindină şi vijelii
Capital.ro: Agricultorii acuză: Marile magazine impun aceleași taxe sub
alte denumiri
Economica.net: Andrei (INS): România ocupă locul I în UE la suprafața
cultivată cu porumb și floarea soarelui, cu 25% din total
Bursa.ro: Autorităţile române vor un hub pentru vânzarea cărnii de oaie
în Iran
ENERGIE
Agerpres.ro: CA Romgaz decide luni dacă va continua furnizarea de gaze
către Elcen, după ce vineri s-a ajuns la un acord
Agerpres.ro: Ministerul Energiei va promova o ordonanță de urgență,
astfel încât Primăria să poată plăti în avans subvenția la încălzire
Bursa.ro: Enel România numeşte noi directori pentru departamentele de
Reglementări şi Servicii Business
Capital.ro: Rafinăriile românești, între mărire și decădere
Hotnews.ro: Romgaz mai pasuieste trei zile Elcen, asteptand din partea
Guvernului o ordonanta de urgenta prin care Primaria Capitalei sa
plateasca in avans subventiile pentru incalzire
Economica.net: Firea: 70% din conductele de termoficare au o vechime
de 30-40 de ani, un motiv pentru care se pierde 28% din căldură

FISCALITATE
Economica.net: Saxo Bank: Riscul deflaţiei nu este problema principală
în Europa
GUVERN
Zf.ro: Premierul României, Dacian Cioloş: Vom folosi parteneriatul
public-privat pentru construcţia de spitale
Economica.net: Dîncu: În dezvoltarea ţării, în general, cred că trebuie să
ne bizuim pe femei şi pe oraşe
Bursa.ro: MINISTRUL MUNCII: "Valoarea salariului minim nu poate fi
aflată mai devreme de sfârşitul lunii noiembrie"
IMM
Startupcafe.ro: Ajutoarele de stat de pana la 5 milioane euro pentru
firmele mici si mijlocii. Bucurestenii, dezavantajati. Care este investitia
minima
INVESTIȚII
Hotnews.ro: Nationalism economic. Capital autohton vs capital strain; ce
spun cifrele?
Hotnews.ro: Germanii de la Schaeffler vor creste cu 10-20% numarul de
angajati la fabrica de rulmenti de langa Brasov
Startupcafe.ro: Termen: Se fac inscrieri pentru premii de 5.000 Euro, in
competitia Get in the Ring Romania, pentru noi afaceri in IT, arta, design
si alte domenii creative
Mediafax.ro: Consultant: Sunt români care se întorc în ţară şi păstrează
jobul la compania globală. Nu se lasă învinşi de birocraţie

Ziare.com: Masina electrica made in Romania: Mai ieftina ca Dacia si
nascuta pe vechea platforma ARO
Zf.ro: Francezii de la Saint-Gobain Glass estimează vânzări de peste 80
mil. euro până la finele anului
Economica.net: Premieră: Oraşele vor avea responsabilitatea sistemului
de gestionare a fondurilor UE. Bucureştiul nu poate primi însă bani
Economica.net: Vast Resources începe producţia de zinc la mina Mănăilă
din judeţul Suceava
Agerpres.ro: Philip Hammond promite o abordare "pragmatică" a
finanțelor publice, după Brexit
Capital.ro: Piaţa românească a produselor cosmetice profesionale,
estimată la 28 milioane euro
Economica.net: Aeroportul Otopeni, legat de Autostrada BucureştiPloieşti. Studiul de fezabilitate pentru un nou drum, scos la licitaţie
Capital.ro: Avem un nou hipodrom dar nu îl putem omologa
IT
Ziare.com: Sute de aplicatii malitioase in Google Play: Transforma
telefoanele in instrumente de extragere a informatiilor
Bursa.ro: Facebook lansează o platformă de achiziţii şi vânzări între
utilizatori
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Hotnews.ro: COTAR reclama proiectul legii "co-voiajarii": Legalizeaza
evaziunea, frauda fiscala si activitatile neautorizate; o veritabila invitatie
la 'ciubucareala'

Hotnews.ro: Arabia Saudita adopta noi masuri de austeritate si adopta
calendarul gregorian in locul celui islamic pentru plata functionarilor
Mediafax.ro: Salariile din vestul ţării vor continua să crească. Angajaţii
din aproape jumătate dintre judeţele României câştigă între 1.500 şi 2.000
de lei net pe lună
Capital.ro: Sindicatele din administraţie amenință cu declanșarea grevei
generale începând cu 31 octombrie
Zf.ro: KPMG numeşte un nou partener în România şi doi directori
SISTEM BANCAR
Mediafax.ro: BNR: Economia României a crescut peste aşteptări, iar
condiţiile monetare sunt favorabile creditării
Mediafax.ro: Lira sterlină a scăzut după ce premierul britanic a anunţat
că va declanşa procedura de Brexit
Zf.ro: Opinii Creditele în franci elveţieni văzute din perspectiva puterii de
cumpărare a salariului
Zf.ro: Vicecancelarul german îl atacă pe şeful Deutsche Bank: ”Nu am
ştiut dacă să râd sau să fiu furios că o bancă care a transformat
speculaţiile într-un model de business acum se declară victima
speculatorilor”
Zf.ro: BCR a acordat aproximativ 100 de credite imobiliare standard în
lunile de vară după majorarea avansului
Economica.net: BCR a acceptat aproximativ 1.000 de notificări de dare în
plată valide. Banca a contestat alte câteva zeci de notificări

Economica.net: ING Bank funcţionează din nou cu dificultate. "Sunt
incidente izolate. Din când în când, clienţii nu pot face plăţi"
Economica.net: Rezervele valutare administrate de BNR au crescut în
septembrie cu 331 milioane euro
Bursa.ro: Schimbări în managementul Bank Austria după transferul
subsidiarelor din CEE către UniCredit
Zf.ro: BCR: După scăderea avansului de la 35% la 25-15%, cererea de
credite garantate ipotecar s-a dublat
Capital.ro: Dana Demetrian, BCR: Legea dării în plată, un dezastru pentru
piața bancară
Agerpres.ro: BCR a implementat o Directivă UE privind creditele
ipotecare care oferă clienţilor anumite drepturi
TURISM
Mediafax.ro: Topul destinaţiilor de vacanţă preferate de turiştii din
întreaga lume. Ce loc a surclasat celebrul Turn Eiffel sau Marile Piramide
din Egipt
Zf.ro: Asociaţia Patronală a Agenţiilor de Turism din România: Cererea
pentru destinaţiile turistice locale a crescut cu 15%
Economica.net: Blue Air a deschis o bază operaţională la Liverpool
Economica.net: Corina Martin: Delta şi Mamaia, în topul preferinţelor
turiştilor în sezonul 2016
Economica.net: Aeroportul internaţional din Dubai speră să devină cel
mai mare aeroport din lume în cursul acestui deceniu

