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CCINA CONSTANȚA
Constanteanul.ro, preluată de Info-sud-est.ro, Ziare-pe-net.ro, Diacaf.com, Ziarelive.ro,
Ziar.com, Stiriaz.ro: Târg de Produse şi Servicii Eco, Bio, Naturale, Wellness şi Spa la
Maritimo
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziuanews.ro,

Presaonline.com,

Ziare-pe-net.ro,

Presaonline24.ro, Ziarelive.ro, Feedler.ro: Constănțenii sunt așteptați la târgul
„Exponatura - Traieste Sanatos“, organizat de CCINA
CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro, preluată de Stirionline24.ro, Stirilocale24.ro, Ziare.com:
Aproximativ 400 de studenți de la „Babeş-Bolyai” au început anul universitar
CCI HUNEDOARA
Mesagerulhunedorean.ro, preluată de Ziare.com: Radu Barb preia conducerea
Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială
CCI IAȘI
Jurnalulbucurestiului.ro: RFI Romania – Moldova : de ce fondurile UE nu au adus
bogăția așteptată?
Iasitvlife.ro: Firmele din Judeţul Iaşi clasate în Topul Naţional al Firmelor, Ediţia 2016
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro, preluată de Debanat.ro, Ziarelive.ro, Stirionline24.ro, Diacaf.com:
Toamna vine cu o nouă serie de cursuri la CCIAT
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro: Noi serii de cursuri organizate de Camera de
Comerț Timiș în luna octombrie. Cui sunt adresate
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Un producător de lavandă din Cluj: „Un hectar poate genera vânzări de 20.000 €“
ENERGIE
Zf.ro: Creşterea preţului petrolului trage în sus şi acţiunile Petrom
Economica.net: Ancheta în dosarul "Romgaz - Gaze ieftine" a fost reluată
Economica.net: Exporturile Gazprom spre Europa şi Turcia au crescut în primele nouă
luni
GUVERN
Economica.net: Buşe: Ministerul Transporturilor are în plan construirea unui tren uşor,
de suprafaţă, între Bucureşti şi aeroportul Otopeni
Economica.net: Buşe: Flota TAROM este subutilizată. Starea tehnică a aparatelor este
elementul operaţional imediat unde trebuie intervenit

Agerpres.ro: Bușe: Până la sfârșitul lunii noiembrie vom lansa licitații foarte mari
Hotnews.ro: Exclusiv - Guvernul a semnat un memorandum pentru vanzarea unor
actiuni de la CE Oltenia, Hidroelectrica, Aeroporturi Bucuresti, Portul Constanta si
CFR Marfa. In cazul Salrom, statul ar putea cumpara partea Fondului Proprietatea
INVESTIȚII
Zf.ro: Topul creşterilor şi scăderilor acţiunilor la nouă luni: Banca Transilvania, +34%.
Nuclearelectrica, -18%
Zf.ro: Uztel Ploieşti ia un credit de 7,5 mil. lei de la ING ca să iasă din reorganizare
Zf.ro: GE caută încă 140 de softişti pentru centrul din România
Zf.ro: Retailerul online de modă FashionUP se extinde prin achiziţia platformei
Click4Fashion
Zf.ro: Un român este directorul comercial al Ikea în Japonia şi are în subordine peste
300 de oameni
Zf.ro: Comcereal Tulcea plăteşte din 21 octombrie dividendele cu randament de 2,3%
Zf.ro: Fostul şef al Billa se va ocupa de integrarea reţelei în cadrul Carrefour
Zf.ro: Îmbuteliatorul Coca-Cola a avut afaceri mai mari cu 18% în S1
Zf.ro: Primarul din Găeşti, Dâmboviţa: Arctic caută teren în oraş pentru a aduce
aproape de fabrică producători de componente
Economica.net: Metrorex pregăteşte asaltul localităţilor din jurul Capitalei
Economica.net: CFR Călători a reparat peste 300 de vagoane anul acesta, dar tot mai
are nevoie de încă 400
Agerpres.ro: Banca Mondială acuzată că finanțează în secret construcția de
termocentrale pe bază de cărbune în Asia
Agerpres.ro: Italia se alătură statelor care vând obligațiuni cu scadența la 50 de ani
Capital.ro: Daniel Anghel, Consiliul Investitorilor Străini, la Conferinţa CAPITAL:
“România ar putea deveni una dintre cele zece economii ale Uniunii Europene”
Capital.ro: Sergiu Manea, BCR, la Conferinţa CAPITAL: "Mulţi termină şcoala dar nu
ştiu să facă nimic"
Capital.ro: Anca Dragu, la conferința Capital: “Marile investiții atrag investiții mici.
Creeaza alte businesuri și locuri de muncă”
Capital.ro: Sergiu Manea, BCR, la Conferinţa CAPITAL: România se va confrunta cu un
șoc demografic unic în UE
Capital.ro: Sergiu Manea, BCR, la Conferinţa CAPITAL: Jumătate din țară nu poate
livra marfă în spațiul Schengen în mai puțin de 6 ore
Capital.ro: Conferința CAPITAL – Anca Dragu: Industria auto a beneficat de ajutoare de
stat de 2,1 mld. euro în perioada 2007-2014
Capital.ro: Acţiunile a cinci companii din indicele BET s-au depreciat luni, la BVB

Bursa.ro: DENIS IVANOV, BANCA INTERNAŢIONALĂ DE INVESTIŢII: "Potenţialul
băncilor comerciale să finanţeze IMM-uri a scăzut, după criză"
Bursa.ro: Quin va ajunge la investiţii de 100 milioane euro, la Braşov, anul viitor
Bursa.ro: Alianţa "Nestle" - "R&R Ice Cream" devine funcţională
Hotnews.ro: Industria silvica si de prelucrare a lemnului din Romania - pondere de
3,5% la formarea PIB (studiu)
Ziare.com: Nu un proiect de tara, ci o necesitate: Autostrada Targu Mures - Iasi –
Chisinau
Ziare.com: Firea militeaza pentru Canalul Bucuresti-Dunare: O investitie de 1,5
miliarde de euro, bani luati de la UE
Zf.ro: Alevia îşi propune atingerea unei cifre de afaceri de 10 milioane euro până în
2021
Economica.net: O companie japoneză de outsourcing cu afaceri de 180 milioane de
dolari şi-a deschis birou la Bucureşti
Capital.ro: Horaţiu Ţepeş, proprietar Bilka: Avem un bugetar la 16-17 cetăţeni, în nicio
ţară din UE nu se întâmplă asta
Capital.ro: Liviu Bocșaru, Dacia, la conferința Capital: Automobile Dacia a atras și
furnizorii către export
Capital.ro: Şeful Bilka: Vara aceasta au plecat angajaţii la terasă pentru a câştiga 5.000
de lei în loc să muncească la jumătate salariul la noi
Capital.ro: Borc, la conferinţa CAPITAL:Oltchim a făcut profit operaţional în 2015. E
doar o chestiune contabilă
Capital.ro: Chiriţoiu, la conferinţa CAPITAL: Statul trebuie să îi lase pe investitori să îşi
vadă de business
Capital.ro: Costin Borc, la Conferinţa CAPITAL: “De ce nu sunt investiţii majore la
Constanţa”
IT
Zf.ro: Peste 540.000 de studenţi au început ieri cursurile: „Piaţa muncii are nevoie de
IT-işti şi de vorbitori de limbi străine, dar facultăţile livrează mai mulţi jurişti şi
funcţionari“
Zf.ro: Febra extinderilor din IT continuă: Enea merge la Craiova; încă o multinaţională
a aterizat la Bucureşti
Zf.ro: Adela Rusu este noul director de vânzări al companiei Romanian Software
Zf.ro: UE vrea să amendeze Google pentru abuz de poziţie dominantă în cazul Android
Bursa.ro: EUGENE KASPERSKY, CĂTRE GUVERNE: "Investiţi mai mult în educaţie
pentru securitate cibernetică, în universităţi!"
Mediafax.ro: Cum plănuieşte Comisia Europeană să lupte cu monopolul Google

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Băncile de investiţii: Economia mondială şi-ar putea accelera ritmul de creştere
Zf.ro: Care asigurători mizează cel mai mult pe vânzarea de poliţe prin reţeaua proprie
şi care depind mult de brokeri
Zf.ro: Agil Trans, un mic transportator de mărfuri din România, cu 20 de camioane: „În
2014 plăteam un RCA de 3.000 de lei/an pentru o maşină de 16 tone, acum plătesc
22.000 lei“. Andi Iancu, proprietarul companiei: „RCA-ul este o piatră de moară pentru
noi. Ne reduce marja de profit cu cel puţin 20%.“
Agerpres.ro: Transportatorii rutieri acuză ASF de 'tertipuri' în stabilirea tarifelor RCA
pentru perioada de plafonare și amenință cu proteste
Capital.ro: Plan abuziv de tarifare al CFR Infrastructură: 20 de biruri, pe lângă taxa de
utilizare a căilor ferate
Zf.ro: INS: Preţurile producţiei industriale au scăzut cu 0,3% în august, dupa un declin
de 0,5% in iulie
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Rezervele valutare ale BNR au crescut cu 14% în ultimul an
Zf.ro: Lira sterlină se apropie de un minim pe trei decenii după ce May stabileşte
momentul declanşării Brexitului
Zf.ro: Furtuna din jurul Deutsche Bank ia proporţii
Zf.ro: Actuali şi foşti executivi MPS, Deutsche Bank, Nomura puşi sub acuzare în Italia
Zf.ro: Top Factoring: Preţul creanţelor neîncasate va scădea după ordonanţa care
limitează „hărţuirea“ clienţilor
Zf.ro: Creditul de consum a devenit principala sursă pentru rotunjirea veniturilor
bancherilor
Economica.net: Brexit - Lira s-a depreciat semnificativ în raport cu dolarul, ajungând
la cel mai scăzut nivel din 1985
Economica.net: Demetrian, BCR: Refinanţare? 400.000 de clienţi au credite cu
asigurări de viaţă, de şomaj şi de invaliditate
Economica.net: Rădulescu (BNR): Impactul conversiei creditelor în franci elveţieni la
cursul istoric va fi de 2,4 miliarde lei
Economica.net: Piraeus Bank: Ministerul Finanţelor vrea să împrumute 3,91 miliarde
lei, în octombrie
Capital.ro: Circa 200.000 de clienți ai BCR au primit soluții de reducere a costurilor
Bursa.ro: CĂTĂLIN NEAGU, DIRECTOR GENERAL TOP FACTORING: "Procesele de
colectare a creanţelor vor fi mai scumpe şi mai anevoioase"
Bursa.ro: EXPLOZIV - POLEMICI CORDIALE "BNR ţine sub regim ameninţător băncile
comerciale"

Bursa.ro: DUPĂ ANI DE ABUZURI, ACUM, CÂND CREDITAREA ŞI-A CONSUMAT
ENTUZIASMUL UE ne aduce băncile şi recuperatorii într-o oarecare legalitate!
Bursa.ro: DANA DEMETRIAN, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ: "Decizia BCR să nu
dea credite în CHF a fost foarte bună"
Bursa.ro: Banca Angliei va derula teste de stres extinse, în 2017
Hotnews.ro: BNR, despre legea care ar debloca sistemul de economisire-creditare:
Proiectul stabileste explicit ceea ce in prezent se poate deduce din prevederile
existente
Startupcafe.ro: Lege propusa: Credite pentru firme noi, mici afaceri si proiecte
europene, prin viitoarea Banca de Dezvoltare a Romaniei
Ziare.com: Se cauta solutii pentru cei cu credite in franci - Impact de 2,4 miliarde de lei
pentru banci
Zf.ro: Băncile europene vor concedia peste 20.000 de persoane
TELECOM
Agerpres.ro: ANPC a amendat Vodafone cu 50.000 de lei pentru practici comerciale
incorecte
Bursa.ro: ANCOM a lansat în dezbatere procedura de soluţionare a litigiilor privind
infrastructura de comunicaţii
Hotnews.ro: Bogdan Nitu a preluat functia de director al diviziei de business a UPC
Romania
TURISM
Economica.net: Turiştii din Israel sunt pe primul loc la cheltuieli în România. Topul pe
ţări
Economica.net: Ryanair angajează 100 de oameni fără experienţă. Compania aeriană
oferă prime la angajare de 1.200 euro
Mediafax.ro: Blue Air va lansa anul viitor curse de la Liverpool spre Roma, Milano,
Hamburg şi Alicante

CCIR
Adevarul.ro: Bursa de Valori Bucureşti te invită să-ţi alegi brokerul
pentru Concursul „Condus de Randament“
CCIA CĂLĂRAȘI

Adevarul.ro, preluată de Comisarul.ro: Sprijin pentru antreprenori. Cele
mai bune idei de afaceri, finanţate cu 40.000 de euro de Camera de
Comerţ
CCINA CONSTANȚA
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Camera de Comerț, Industrie, Naviație
și Agricultură Constanța
AMCHAM
Evz.ro: Comunicare up-date Gala Oameni pentru Oameni 2016
CCIFER
Capital.ro: François Coste (CCIFER): Infrastructura României ridică un
semn de întrebare noilor investitori
AGRICULTURĂ
Economica.net: Insectele invadatoare afectează dur economia mondială studiu
FISCALITATE
Hotnews.ro: Exclusiv Inspectorii Antifrauda duc controalele la un alt
nivel: imbracati in civil, ei vor spiona daca banii negri sunt stransi
periodic de cineva din firma sau daca sunt depozitati la secret
GUVERN
Economica.net: Ordinul care prevedea împuşcarea a sute de lupi, urşi şi
pisici sălbatice a fost suspendat
Agerpres.ro: Bostan: Nivelul de expertiză tehnică din Ministerul
Comunicațiilor este destul de redus

INVESTIȚII
Zf.ro: Adevărul investiţiilor realizate de străini în România în ultimii opt
ani: Marile puteri economice ale Europei şi-au redus expunerea pe
România. Creşterile au venit din Luxemburg, Cipru şi Olanda
Zf.ro:

Producătorul

cafelei

Tchibo

închide

magazinul

din

mallul

Promenada
Zf.ro: Fostul şef pe real estate din BCR va coordona operaţiunile CTP din
România alături de Remon Vos, CEO al companiei
Zf.ro: Mazda şi-a majorat vânzările cu 54%, cota de piaţă menţinându-se
la 2,4%
Zf.ro: Acţiunile europene au crescut marţi
Zf.ro: Bogdan Belciu, Partener PwC România: „Infrastructura forestieră
este o problemă care cauzează şi un deficit de productivitate şi, cred eu,
ajută oarecum şi tăierile ilegale”
Capital.ro: Tal Lahav, New Kopel Group, la conferința Capital: „Noi
vedem că economia Românească se dezvoltă și va continua să se
dezvolte”
Capital.ro: Bogdan Chiriţoiu, la Conferinţa CAPITAL: “Soluţia la multe din
problemele economiei este concurenţa ”
Economica.net: Harta interactivă a autostrăzilor din România
Zf.ro: Italienii de la Walter Tosto caută sudori sau strungari chiar dacă nu
au obţinut ajutorul de stat pentru o nouă fabrică
Economica.net: Numărul insolvenţelor a scăzut în primele opt luni cu
20,65%

IT
Capital.ro: Microsoft, pe tine nu te întreabă nimeni nimic?
Zf.ro: Facebook se pune în ”coasta” site-urilor de anunţuri gratuite şi
lansează noul serviciu Marketplace
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Grecii se pregătesc pentru şi mai multe măsuri de austeritate anul
viitor
Zf.ro: Adrian Marin, CEO al Generali, a fost ales preşedinte al asociaţiei
asigurătorilor UNSAR
Economica.net: E oficial: Legea falimentului personal va intra în vigoare
la 31 octombrie
Economica.net: Ţigările mentolate vor putea fi comercializate până în
2019, cele cu capsulă dispar când intră legea în vigoare - expert
Agerpres.ro: Pușcaș (ANAP): Noul sistem de achiziții publice trebuie
finalizat până la data de 30 noiembrie
Economica.net: Documentul unic european, achiziţiile directe şi regulile
de estimare a valorii,câteva dintre problemele de achiziţii publice
Economica.net: Economia Turciei va înregistra anul acesta o creştere de
3,2%, faţă de prognoza precedentă de 4,5%
Capital.ro: Raport bancă: Creşterea economică ar putea încetini la 3,4%
anul viitor
Agerpres.ro: ALERTĂ FMI: România va avea cea mai mare creștere
economică din Europa în 2016 și 2017

SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: Oprescu (ARB): Fiecare bancă își calculează impactul
conversiei creditelor în valută, luând în considerare cele mai defavorabile
scenarii
Economica.net: BCE: Declinul acţiunilor băncilor ar putea afecta
creditarea
Bursa.ro: ÎN ACEASTĂ DUPĂ-AMIAZĂ SE DEZBATE PROIECTUL
PENTRU CONVERSIA CREDITELOR ÎN VALUTĂ: Liviu Dragnea: "Mergem
pe varianta care îndreaptă o nedreptate faţă de oamenii care se pare că
au fost păcăliţi de sistemul bancar"
Zf.ro: Bilanţul efectelor legii dării în plată la cea mai mare bancă. Dana
Demetrian, vicepreşedinte retail la BCR: Legea a afectat creditele noi,
blocând piaţa, şi nu a rezolvat cazurile sociale
Economica.net: Italia: Nu este necesară naţionalizarea băncilor cu
dificultăţi financiare - ministrul Economiei
Agerpres.ro: Noul regulament privind creditarea introduce filtre mai
stricte pentru bănci în acordarea împrumuturilor (oficial ARB)
TELECOM
Hotnews.ro: Decizie publicata in Monitorul Oficial: RCS&RDS isi reduce
capitalul social cu peste 3,6 milioane de lei din cauza pierderilor
Hotnews.ro: De ce a fost amendata Vodafone cu 10.000 de lei de catre
Protectia Datelor: Factura detaliata a unui abonat a fost accesata in mod
neautorizat in aplicatia interna/Facturile detaliate ale altor doi abonati au
fost trimise pe adrese de email care nu apartineau titularilor

