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CCI BIHOR
Bihon.ro: Oportunităţi de afaceri în Republica Moldova
CCI BRAȘOV
Coronapress.ro: Plantațiile de nuci, cu soiuri franceze, o soluţie
profitabilă în România
CCINA CONSTANȚA
Telegrafonline.ro: Târg eco-bio la Maritimo
Cugetliber.ro: Se deschide Târgul de Produse şi Servicii Eco, Bio,
Naturale, Wellness şi SPA
Timpul.info: TÂRG DE PRODUSE BIO ŞI SERVICII ECO! EXPONATURA,
LA MARITIMO
CCIFER
Agendaconstructiilor.ro, preluată de Stiriaz.ro, Portalziare.ro: CCIFER:
Infrastructura reprezinta cheia dezvoltarii oricarei tari
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Economica.net, preluată de Comisarul.ro: Pîslaru: Vrem să simplificăm
regimul vizelor pentru muncitorii străini. Lucrăm de 3-4 luni cu Ministerul
de Externe
ENERGIE

Zf.ro: Radiografia celui mai mare trader privat din energie: Cum se împart
banii Tinmar
Zf.ro: Electrica a revocat din funcţie directorul de Resurse Umane
Economica.net: Adriean Videanu, audiat la DIICOT în dosarul Romgaz
Capital.ro: Hidroelectrica vinde curent lui RCS&RDS la cel mai mic preţ
din istoria bursei, aproape de preţul pentru populaţie
Bursa.ro: Tribunalul Bucureşti decide dacă RADET intră în insolvenţă
GUVERN
Economica.net: Informaţiile şi modelele de formulare aferente serviciilor
publice sunt disponibile acum pe portalul edirect.e-guvernare.ro
Agerpres.ro: MFE a deschis apeluri de peste 5 milioane euro pentru
București-Ilfov și 7 regiuni mai puțin dezvoltate
Agerpres.ro:

Palmer:

Anul

acesta

nu

există

nicio

lucrare

de

microhidrocentrale în construcție; vrem să interzicem acest tip de
construcții pe râurile sălbatice
Capital.ro: Costin Borc la conferința Capital: „Eventuala mutare a unor
companii românești în alte state este un fenomen îngrijorător”
INVESTIȚII
Zf.ro: Statul va scoate la vânzare pe bursă acţiuni la CE Oltenia,
Hidroelectrica, Aeroporturi Bucureşti
Zf.ro: Cristina Sosoi, Star Kebab: În următorii cinci ani vrem să
deschidem 200 de restaurante de tip fast-food Star Kebab pe piaţa din
România

Zf.ro: Antreprenoarea care deţine businessul de lux Casa Frumoasă
vinde vila din centrul Bucureştiului în care a investit 7 mil. euro
Zf.ro: Fabricile britanice duduie după ce deprecierea lirei sterline
impulsionează exporturile
Zf.ro: „Baronul laptelui“ din Franţa pierde bătălia cu fermierii
Zf.ro: Artizanul expansiunii Mega Image lucrează acum pentru cel mai
mare retailer alimentar din lume
Zf.ro: Îmbuteliatorul de apă La Fântâna a primit o infuzie de capital de 20
mil. euro
Economica.net:

Popoviciu

face

cartier

de

locuinţe

în

"polul

corporatiştilor": 1.500 de apartamente în zona Aviaţiei-Barbu Văcărescu
Economica.net: Raport BEI: Fondurile pentru investiţii, alocate ţărilor
bogate din UE în detrimentul Europei de Est
Agerpres.ro: Ambasadorul Olandei: Performanța României privind
cercetarea și inovarea este negativă
Capital.ro: Investitorii îşi RETRAG MASIV banii de pe burse!
Bursa.ro: STUDIU PWC: "Ţara noastră ocupă locul 20 în UE, în funcţie de
gradul de acoperire forestieră"
Startupcafe.ro: Cei pana la 40.000 Euro pentru romanii care vor sa-si
deschida mici afaceri. Se cauta deja potentiali antreprenori, in Romania
Start-up Plus
IT
Zf.ro: Gigantul IT Alphabet analizează achiziţia Twitter

Zf.ro: Xapt a câştigat peste 15 proiecte noi în primele nouă luni ale anului
Zf.ro: Japonezii de la Pole to Win au planuri pentru 250-300 de IT-işti în
România
Zf.ro: Bogdan Enoiu, preşedinte al Asociaţiei „Naţie prin Educaţie“:
Trebuie revitalizate atelierele şcolare de pe vremuri. Nu se mai taie în
traforaj, ci cu laser
Zf.ro: Un hub pentru competiţii de roboţi destinat viitorilor ingineri a fost
lansat ieri la Politehnică
Economica.net: Yahoo a scanat în secret e-mailurile clienţilor pentru
serviciile secrete americane - Reuters
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Intrarea în vigoare a legii insolvenţei persoanelor fizice, devansată
pentru 31 octombrie
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: România activă: cea care face bani
Zf.ro: City Insurance a vândut în şase luni asigurări aproape cât limita
impusă de ASF pe tot anul
Zf.ro: Preşedinţia UNSAR ajunge la Generali după ce 19 ani a fost la
Allianz-Ţiriac
Economica.net: Vânzările de alimente, ţigări, alcool şi carburanţi au
crescut cifra de afaceri din comerţ cu 16,3%, în primele opt luni
Economica.net: Şeful ASF, Mişu Negriţoiu, va fi audiat la DNA - surse.
ASF nu are nicio informaţie în acest sens
Agerpres.ro: ''Hard Brexit'' ar putea costa firmele financiare din Marea
Britanie aproape 50 de miliarde de dolari

Bursa.ro: Asociaţia Brokerilor: «O CCP locală ar deschide posibilitatea
pentru noi instrumente derivate, inclusiv pe energie"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Şeful JPMorgan: „Nu există niciun motiv“ pentru care Deutsche
Bank nu-şi poate rezolva problemele
Zf.ro: Italia se luptă să finalizeze vânzarea a patru bănci mici
Zf.ro: Băncile nu vor avea parte de un tratament special în planurile de
Brexit ale premierului May
Zf.ro:

Morgan

Stanley,

dată

în

judecată

pentru

organizarea

de

„concursuri de vânzări“ pentru credite
Zf.ro: UniCredit: BNR ar putea menţine actualul nivel al dobânzii de
politică monetară în 2017 pentru a preveni aprecierea leului
Zf.ro: Deutsche Bank „infectează“ uşor alte bănci europene
Zf.ro: Praet, BCE: Dobânzile scăzute vor persista
Zf.ro: Problemele Paschi dau totul peste cap în Siena
Zf.ro: Creditele noi pentru firme au scăzut cu 18% în august faţă de
aceeaşi lună a anului trecut. Dobânzile la minime istorice şi creşterea
economică puternică nu conving firmele să apeleze la bănci.
Economica.net: Comisiile de buget şi juridică au amânat decizia în
privinţa proiectului privind conversia creditelor în franci elveţieni
Economica.net: Rădulescu (BNR): Există aproape 300 de credite mai
mari de 400.000 de franci elveţieni

Capital.ro: Care este costul real al unui credit şi cum ne dăm seama care
e ieftin
Capital.ro: Masterpass accelerează evoluţia plăţilor online şi mobile
pentru eMAG, Fashion Days, UPC şi Romcard
Bursa.ro: DEPUTAŢII AU AMÂNAT PENTRU LUNI DISCUŢIILE PE TEXT
Dragnea: "Cred că s-a lungit prea mult discuţia legată de legea
conversiei creditelor în CHF"
Bursa.ro: SERGIU OPRESCU, PREŞEDINTELE ARB: "Este posibil ca
impactul conversiei creditelor la cursul istoric să fie ireparabil"
Bursa.ro: POLEMICI CORDIALE / BANCA NAŢIONALĂ SUB DICTATUL
LEGII În România cu aurul nu-i de joacă
Bursa.ro: DIN CICLUL "ACEI FĂŢARNICI CARE NE ŢIN LECŢII": Mesajul
bancherului Lucian Isar este clar: "Să nu aveţi încredere în bănci!"
Bursa.ro: MINISTRUL ECONOMIEI DE LA ROMA Nu este necesară
naţionalizarea băncilor italiene
TELECOM
Economica.net: RCS & RDS vrea să iasă pe pieţele internaţionale cu o
nouă emisiune de obligaţiuni
Hotnews.ro: ANALIZA Telekom Romania pe lista scurta a Global Carrier
Awards 2016
TURISM
Economica.net: Peste 1.300 de agenţii de turism şi-au pierdut licenţele
într-o singură zi
Capital.ro: EXCLUSIV: Rentabilizarea TAROM începe cu preavize pentru
concedieri

ROMEXPO
Revistadinlemn.ro: Expozanți, vă felicită Romexpo!
CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: CCIA Arad susține
dezvoltarea industriei locale
Vestic.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, Stirionline24.ro,
Presaonline24.ro, Newsar.ro, Feedler.ro: Gheorghe Seculici: „Camera de
Comerț insistă pe întărirea rolului şi capacității Aradului pentru a
dezvolta politici industriale!”
CCI BRAȘOV
Mytex.ro, preluată de Stiribv.ro, Stirilocale24.ro: Firmele performante din
județ vor fi recompensate de Camera de Comerț
CCI IAȘI
Agerpres.ro: Conferința Iași Antreprenor 2016
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro,

preluată

de

Comisarul.ro,

Feedler.ro,

Tion.ro,

Realitatea.net, Oradea.site, Diacaf.com: Agentii economici, asteptati cu
noutati legislative la Biroul Unic al Camerei de Comert, Industrie si
Agricultura Timis
CCIFER
Romania-actualitati.ro:

Protecţia

consumatorului,

Senatului
ENERGIE

în

dezbaterea

Economica.net: Hidroserv, filiala de mentenanţă a Hidroelectrica, şi-a
cerut insolvenţa
Mediafax.ro: Radet intră în insolvenţă. Tribunalul Bucureşti a admis
cererea companiei
Agerpres.ro: Comisia Europeană a constatat că ajutorul de stat oferit
Transgaz pentru gazoductul Iași-Ungheni respectă legislația
Capital.ro: Tribunalul Bucureşti: Rominsolv - administrator judiciar la
RADET
Zf.ro: Un transport misterios de gaze lichefiate intrigă comercianţii de
energie
Capital.ro: DREPT LA REPLICĂ
Hotnews.ro: Hidroserv, filiala de mentenanta a Hidroelectrica, si-a cerut
insolventa
GUVERN
Ziare.com: De ce a retras ministrul Mediului ordinul pentru impuscarea
de animale protejate si ce va face in schimb
Agerpres.ro: Ghinea: Comisia pentru afaceri europene a dinamitat orice
încercare de a purta o discuție serioasă pe tema fondurilor UE
Bursa.ro: BORC: "Ruşinea de a fi asociaţi cu plagiatorii îi determină pe
cercetători să plece afară pentru doctorat"
INVESTIȚII
Zf.ro: Jucătorii noi au generat o treime din investiţiile imobiliare din acest
an în România

Economica.net: Asigurări: Olandezii de la NN oferă 2,4 miliarde de euro
pentru preluarea rivalei Delta Lloyd
Economica.net: Bani pentru românii din străinătate: Ghidul de finanţare
al proiectului "Diaspora Start-Up", lansat în perioada următoare
Agerpres.ro: Brexit: Lira s-a depreciat semnificativ în raport cu euro,
ajungând la cel mai scăzut nivel din 2011
Zf.ro: FIC: Autorităţile trebuie să decidă care sunt proiectele de
infrastructura pe care se vor concentra în următorii 3-5 ani si să asigure
finanţarea
Zf.ro: Noua galerie comercială de la Unirea Shopping Center va aduce
35.000 de euro pe lună proprietarilor, din închirierea spaţiului de 1.300
mp
Economica.net: Marea Britanie: Vânzările Dacia au crescut cu aproape
18%, în septembrie
Economica.net: Italia a vândut investitorilor străini peste 80% din prima
emisiune de obligaţiuni pe 50 de ani
Zf.ro: Wizz Air va lansa anul viitor curse de la Chişinău spre Berlin
Schönefeld şi Barcelona
Zf.ro: INDEX imobiliar ZF: Preţul apartamentelor vechi din Capitală a
scăzut uşor în septembrie. Efectele legii dării în plată încă nu au fost
estompate
Zf.ro: DTZ Echinox: Livrările de spaţii de retail vor fi în acest an cu 50%
peste nivelul din 2015
Economica.net: Primul pas către autostrada Ardeal-Moldova: CNADNR
dă drumul la studiul de fezabilitate pentru Târgu Mureş-Ditrău

Zf.ro: Fondul Proprietatea va vinde 6,4% din OMV Petrom, adică 3,6
miliarde de acţiuni
Zf.ro: Gigantul ABB, unul dintre ce mai mari producători de echipamente
electrice şi industriale, îşi schimbă structura şi va avea patru divizii
antreprenoriale
IT
Economica.net: Vânzările de smartphone-uri din România, în creştere cu
25% anul acesta. Ce preferinţe au românii
Zf.ro: Utilizatorii de Messenger pot folosi acum criptarea la ambele
capete
Capital.ro: Ciprian Donciu, Asus: "Anul viitor vom începe colaborarea cu
operatorii telecom"
Zf.ro: Roboţii vor înlocui mai mult de jumătate din locurile de muncă în
următorii cinci ani. „În industria financiară, audit, contabilitate, precum şi
în telecom şi în administraţia publică, probabilitatea ca meseriile să
devină automatizate depăşeşte 90%"
Agerpres.ro: Angajații devin cu 26% mai productivi la locul de muncă
dacă nu utilizează smartphone-urile (studiu)
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Autoritatea de Supraveghere Financiară a câştigat procesul cu
Fondul Proprietatea prin care fondul solicita Autorităţii majorarea
onorariului administratorului Franklin Templeton
Economica.net: Euroins: Dacă prima RCA pentru camioane este
plafonată la 8.000 de lei, preţul RCA pentru ceilalţi şoferi creşte cu 15%

Capital.ro: Banca Mondială: Reformele în servicii ar putea stimula
productivitatea UE cu 5%
Hotnews.ro: Din 3 decembrie, somerii inregistrati care se angajeaza cu
norma intreaga pentru minim 3 luni vor primi o prima de activare in
valoare de 500 lei, neimpozabili
Economica.net: Pauză de masă de 60 de minute pentru angajaţi, iar
angajatorii să pună la dispoziţie cantine, săli de mese - proiect
SISTEM BANCAR
Ziare.com: Conversia creditelor din franci in moneda nationala: Lectia
oferita de Ungaria si de alte tari din regiune
Ziare.com: Prima dare in plata impiedicata in instanta: Raiffeisen Bank a
avut castig de cauza
Zf.ro: Banca Comercială Carpatica plăteşte 0,0896 lei/acţiune celor care
doresc să se retragă din acţionariatul băncii în contextul fuziunii cu
Patria Bank
Hotnews.ro: Flavius Baias, decanul Facultatii de Drept, despre darea in
plata: Este o lege facuta mai putin pentru indivizi si mai mult pentru
anumite persoane/ Anumite dispozitii din lege sunt infestate de veninul
neconstitutionalitatii
Economica.net: Restanţele la creditele de peste 20.000 de lei au crescut
în august faţă de iulie la 25,66 miliarde de lei
Bursa.ro: IPP: LA 4 LUNI DE LA ADOPTARE, Legea dării în plată nu a
condus la o îmbunătăţire a condiţiilor de trai ale populaţiei
Economica.net: Viena se oferă să găzduiască Autoritatea Bancară
Europeană, după Brexit

Agerpres.ro: IPP: Legea dării în plată nu este nici o lege socială, nici de
protecție a consumatorului
Agerpres.ro: Băncile din zona euro împrumută masiv dolari de la BCE pe
fondul problemelor de la Deutsche Bank
TELECOM
Economica.net: Vodafone, obligată de ANCOM să restituie clienţilor
sumele care depăşesc 50 euro/lună pentru consumul de date în roaming
TURISM
Agerpres.ro: ANAT: Susținem ANT în acțiunile de eliminare a companiilor
ce reprezintă un pericol pentru cei care le cumpără pachetele turistice
Capital.ro: Christian Tour se retrage din ANAT: Asociaţia nu ne reprezintă
interesele

