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MIHAI DARABAN
Cugetliber.ro: Parada premianţilor, la Topul judeţean al firmelor
constănţene pe 2015
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziuanews.ro: 61 de premii de excelenţă
CCINA a premiat cele mai performante firme din judeţul Constanţa
(galerie foto)
Agricultura.top, Ziarulfermierului.ro: Deschiderea târgului INDAGRA –
ediţia 2016
Ct100.ro: Cum a fost ediția 2016 a topului firmelor din Constanța.
Clasamente, declarații, galerie foto
CCIA ARAD
Arq.ro, Aradcity.ro, preluată de Ziare.com: AR-MEDICA, cel mai așteptat
eveniment medical din partea de vest a României, la EXPO Arad
Medipedia.ro: Arad: Peste 100 firme participă la ediţia 2016 a Târgului
AR-MEDICA
CCIA BOTOȘANI
Stiri.botosani.ro: Balul oamenilor de afaceri cu lăutari şi port popular
CCI BUCUREȘTI
Centruldepresa.ro: Cele mai performante firme din Capitala, premiate de
CCIB la cea de a XXIII-a editie a Topului Firmelor din Municipiul Bucuresti
CCINA CONSTANȚA

Radiosky.ro, preluată de Ziare.com: Ambasadorul Republicii Tunisiene în
România în vizită la Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi
Agricultură Constanţa
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Cine sunt campionii
economiei constănțene
Cugetliber.ro,

preluată

de

Indexconstanta.ro,

Ziare-pe-net.ro:

Ambasadorul Tunisiei, în vizită la CCINA
Mesagerdeconstanta.ro: Excelența Sa, doamna Ambasador Boutheina
Labidi în vizită la Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură
Constanţa
CCIA GIURGIU
Evz.ro, preluată de Infoziare.ro, Presaonline.com, Discard.ro, Ziare.com,
Ziar.com, Stiri-zilnic.ro: 78 de societăţi din Giurgiu sunt în Topul Naţional
al firmelor
CCI IAȘI
Radioiasi.ro,

preluată

de

Zonadestiri.ro:

IAŞI:

Propuneri

pentru

încurajarea întreprinzătorilor locali
Agorapres.ro: Peste 2500 de firme din judetul Iasi, analizate de Camera
de Comert in stabilirea Topului Firmelor pe 2016
CCIA TIMIȘ
Debanat.ro: Austriecii vin la Timisoara sa caute parteneri in agricultura
Banatulmeu.ro: Parteneriat de afaceri România – Austria organizat de
CCIAT

Renasterea.ro,

Opiniatimisoarei.ro,

preluată

de

Realitatea.net,

Stiritransilvania24.ro, Ziare-pe-net.ro, Stirilocale24.ro, Stirionline24.ro,
Feedler.ro: Continental Anvelope Timişoara, pe primul loc în Topul
companiilor foarte mari din judeţul Timiş
Renasterea.ro, preluată de Stiritransilvania24.ro, Ziare-pe-net.ro: S-a
deschis ExpoMobila, la Centrul Regional de Afaceri
CCIA VRANCEA
Jurnaldevrancea.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Ziare.com: Afacerile de
succes din Vrancea, premiate vineri
AMCHAM
Jurnalul.ro, preluată de Ziaruldeiasi.ro, 1001-stiri.pro, Ziare-pe-net.ro,
News.ournet.ro, Instiri.com, Revistapresei.eu, Buletindeilfov.ro, Ziareromanesti.info,

Indexstiri.ro:

A fost

înfiinţată

Curtea

de Arbitraj

Internaţional Bucureşti
AGRICULTURĂ
Economica.net: România, locul 13 în topul mondial al producătorilor de
vin
ENERGIE
Zf.ro: Preţul petrolului s-a prăbuşit sub pragul de 45 de dolari barilul
Zf.ro: Fondul Proprietatea: “Proiectul privind construcţia Reactoarelor 3
şi 4 este nefezabil şi ar putea crea mari prejudicii acţionarilor
Nuclearelectrica în cazul în care este continuat”
Economica.net: Grupul MOL, rezultat operaţional de 165 miliarde forinţi,
la nouă luni

Economica.net: FP acuză de lipsă de transparenţă Min Energiei:A blocat
un raport privind cheltuielile Nuclearelectrica cu reactoarele 3 şi 4
GUVERN
Agerpres.ro: Sorin Petru Bușe: Aeroportul Arad va fi preluat de
Ministerul Transporturilor
Ziare.com: Ministrul Muncii, despre noile salarii ale bugetarilor si
schimbarile majore ale ajutoarelor sociale: Avem rachete care ne
destabilizeaza proiectul
INVESTIȚII
Zf.ro: Italia, spaima investitorilor: Monte Paschi este un „dezastru “ care
apasă pe băncile italiene
Zf.ro: Piaţa de advertising. Cum justifică oamenii de marketing „bătălia “
pentru a fi în prime-time la televizor: „Oricât de bun ar fi un produs, este
nevoie ca oamenii să ştie de el“
Zf.ro: Producătorul de mezeluri Ana şi Cornel aşteaptă afaceri de 38 ,5
mil. euro şi vrea să deschidă zece magazine noi
Zf.ro: Un start-up pe zi. O absolventă de Construcţii şi- a investit
economiile într-o florărie
Zf.ro: Producătorul de condimente Supremia din Alba face primii paşi
către vânzarea businessului
Zf.ro: ZF Antreprenorii României: „Capitalul privat românesc - o şansă
pentru dezvoltarea economică a României“. Antreprenorii din nord-vest:
Ţinem cu dinţii de forţa de muncă pentru că dacă o pierdem nu mai
găsim alta

Zf.ro: „Ultimul tren al investitorilor care vor să intre în comerţul modern
local“. Patru fonduri de investiţii se luptă pentru preluarea Profi într-o
tranzacţie care sare de 350 mil. euro
Economica.net: Cel mai activ şantier din Capitală: Cum arată acum
Pasajul Ciurel
Economica.net: Înmatriculările de autoturisme au crescut în primele
nouă luni cu 25%
Agerpres.ro: Indicele principal al pieței de capital românești a avut
singura scădere din regiune, în octombrie
Capital.ro: Renault a acceptat să construiască o uzină în Pakistan
Capital.ro: Bursa închide în creştere şedinţa de joi
Capital.ro: IIF: 2017, al patrulea an consecutiv cu ieşiri nete de capital în
pieţele emergente
Capital.ro: Producătorii reiau investiţiile în fabrici noi
Capital.ro: Străinii care pariază pe România
Capital.ro: Proiect pentru Parcul Natural Văcărești
Capital.ro: LafargeHolcim, profit în creștere cu 10,5% în T3
IT
Zf.ro: Trei start-up-uri locale de tehnologie au câştigat peste 20.000 de
dolari la conferinţa How to Web
Zf.ro: Alexandru Mazilu, Logitech: Vânzările de echipamente periferice
pentru gaming se ridică la peste 8 mil. € în România

Economica.net: Teamnet va dezvolta drone blindate, pregătite pentru
aplicaţii militare
Economica.net: Turcia a blocat accesul la Twitter şi Whatsapp
Capital.ro: Numărul utilizatorilor atacaţi cu programe ransomware de
criptare a crescut de 2,6 ori
Hotnews.ro: Teamnet, grupul fondat de Sebastian Ghita si controlat
acum de Bogdan Padiu, vrea sa produca vehicule blindate
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Supraveghetorul european al asigurărilor sare în sprijinul lui Mişu
Negriţoiu. „Sunt convins că actuala conducere a ASF are competenţa
necesară pentru a rămâne în funcţie“.
Zf.ro: Asigurătorii contestă la Comisia Europeană plafonarea tarifelor la
RCA
Economica.net: Din cauza majorării salariilor bugetarilor, statul se
împrumută mai scump
Economica.net: Legea care interzice comercializarea ţigărilor cu arome,
promulgată de preşedinte. Acestea dispar de pe piaţă în 30 de zile
Economica.net: România face paşi mari în eradicarea corupţiei la nivel
înalt - Euronews
Bursa.ro: Zvonuri: "Demiterea preşedintelui ASF va fi boicotată"
Bursa.ro: ICCJ DIN MAREA BRITANIE A DECIS: Parlamentul britanic
trebuie să-şi dea acordul pentru Brexit
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Noi necazuri au dat peste băncile germane
Zf.ro: Finanţările acordate de băncile străine subsidiarelor locale s-au
întors în urmă cu 10 ani, la 12 miliarde de euro
Zf.ro: Avocaţii: Decizia Curţii Constituţionale privind legea dării în plată
nu se va aplica retroactiv
Zf.ro: Orange: Vom lansa şi servicii bancare mobile în România, ne
aşteptăm ca şi Apple şi Google Pay să vină curând
Zf.ro: Erste a raportat un profit de 1,1 miliarde euro la nouă luni
Zf.ro: BRD-SocGen a făcut profit de 586 mil. lei în nouă luni, în creştere
cu 67%
Bursa.ro: SIMONA MILOŞ, PREŞEDINTELE INPPI: "Există cazuri de
insolvenţe adiacente unui sistem bancar prea permisiv"
Bursa.ro: ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI DIN 2016 FAŢĂ DE ACEEAŞI
PERIOADĂ DE ANUL TRECUT Profitul net al Grupului BRD la noi a
crescut cu 67,9%
Bursa.ro: Despre inflaţia mică şi un paradox al lichidităţii - când banii
emişi de bănci centrale cresc, dar sincopele de lichiditate (sudden stops)
nu sunt mai puţin ameninţătoare
Zf.ro: BCR, cea mai mare bancă din România, profit de 225 milioane de
euro la nouă luni, în creştere cu 21%
TELECOM
Zf.ro: UPC România revine după cinci ani şi jumătate peste pragul de
900.000 de clienţi pe cablu TV. Creştere susţinută pe net fix în trim. 3:
+11%

Agerpres.ro:

ANCOM:

Inventar

național

al

rețelelor

publice

de

comunicații electronice și o nouă licitație pentru multiplexuri de
televiziune digitală, în 2017
Agerpres.ro: Șeful Orange va depune mărturie în afacerea Tapie-Crédit
Lyonnais (Reuters)

