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CCI BACĂU
Desteptarea.ro,

preluată

de

Stirionline24.ro,

Ziarelive.ro,

Stirimoldova24.ro, Ziar.com, Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro: Camera de
Comert descrie „cancerul” mediului de afaceri bacauan
CCI BIHOR
Infoprut.ro: Bihorenii, interesați de oportunitățile investiţionale şi de
afaceri în Republica Moldova
Crisana.ro: CCI Bihor: astăzi, eveniment promoţional - “Oportunităţi de
afaceri în Republica Moldova”
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Observatorbn.ro: Bistriţa Armonia Jazz. Programul complet al festivalului
CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro: 1.800 de firme brașovene vor fi premiate în cadrul Topului
Firmelor
Bzb.ro: Pe 27 octombrie, CCI anunţă cele mai bune firme ale Braşovului,
după rezultatele din 2015
Monitorulexpres.ro: Pregătiri pentru Topul naţional al firmelor
Monitorulexpres.ro: Finanţări de pînă la cinci milioane de euro pentru
IMM-uri
CCI BUCUREȘTI

Point.md: România și Rusia reiau dialogul economic
Agerpres.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Companiile românești și
irakiene ar putea să-și promoveze interesele comerciale prin intermediul
unui ONG asociativ
CCI COVASNA
Weradio.ro, preluată de Stiri.covasnamedia.ro, Mesageruldecovasna.ro,
Stirilazi.ro: Facilităţile Parcului industrial de la Câmpu Frumos „bat”
celelalte oferte din zonă
Stiri.covasnamedia.ro, preluată de Comisarul.ro, Presaonline24.ro, Ziarepe-net.ro,

Stirionline24.ro,

Stirilocale24.ro,

Ziare.com:

Schimb

de

experienţă în UE pentru tinerii antreprenori
CCIA IALOMIȚA
Infoportal.rtv.net, preluată de 008.ro: Ziua Orezului - Editia a XI -a, La
Muzeul National al Agriculturii
CCI SĂLAJ
Salajulpursisimplu.ro:

Reprezentanții

fiscului

se

întâlnesc

cu

contribuabilii pe tema scutirii de impozit a profitului reinvestit
AMCHAM
Jurnalul.ro: Preşedintele Klaus Iohannis revoluţionează teoria formelor
fără fond
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Producătorii de ouă spun că sunt la un pas de faliment din cauza
importurilor din Polonia: oferta pe piaţă este mai mare decât cererea

Zf.ro: Guvernul a dublat ajutorul de stat pentru motorină în agricultură
Zf.ro: ZF HEALTH&PHARMA SUMMIT 2016. Cristian Mărgărit, nutriţionist:
Marii vânzători de suplimente nutritive au inundat piaţa europeană
ENERGIE
Zf.ro: RADET a intrat oficial în insolvenţă. Nimic nu le garantează
bucureştenilor că nu vor tremura la iarnă
Zf.ro: Nuclearelectrica trage în jos indicele acţiunilor energetice
Zf.ro: Cel mai mare benzinar particular, 317 mil. lei în S1: Suntem în 16
pieţe externe
Economica.net: Un inginer face, în premieră în România, turbine eoliene
cu ax vertical, destinate inclusiv populaţiei
Economica.net: Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru
asigurarea alimentării cu energie termică a populaţiei în iarna 2016-2017
Economica.net: Ministrul Energiei: CE Oltenia a sponsorizat cu 12
milioane de euro activităţi sportive, în ultimii 3 ani, deşi avea probleme
Economica.net: OUG: Autorităţile locale vor putea plăti în avans gazul,
direct către furnizori
Economica.net: Benzinăriile vor fi obligate să capteze cel puţin 85% din
vaporii de benzină rezultaţi din procesul de alimentare
Agerpres.ro: Victor Grigorescu: Compania Națională a Uraniului, ajutor
de stat de 62 de milioane de lei
Capital.ro: Schemă de ajutor de stat de 100 milioane euro pentru energie
din surse regenerabile

Capital.ro: Bulgaria ar putea prelua 25% din terminalul de gaze lichefiate
de la Alexandroupolis
Bursa.ro: Insolvenţa ELCEN, decisă astăzi în instanţă
Bursa.ro: RADET A INTRAT ÎN INSOLVENŢĂ Piperea, Rominsolv:
"RADET pierde 20 de milioane de euro pe an, din cauza infrastructurii
învechite"
Bursa.ro: RADET A INTRAT ÎN INSOLVENŢĂ Piperea, Rominsolv:
"RADET pierde 20 de milioane de euro pe an, din cauza infrastructurii
învechite"
GUVERN
Economica.net: România va avea încă patru autostrăzi până în 2035 Strategia de Dezvoltare Teritorială a fost adoptată de Guvern
Agerpres.ro: Guvernul va acorda Republicii Moldova o finanțare
nerambursabilă de 550.000 de euro
Capital.ro: Guvernul a adoptat proiectul pentru prevenirea şi reducerea
poluării aerului
Bursa.ro: OPINII Guvernul privatizează tot, dar nu uită de exitul FP la
Salrom
Bursa.ro: CIOLOŞ: "Sper să existe viaţă şi după alegerile parlamentare,
sper să fie una activă"
INVESTIȚII
Zf.ro: Unul dintre cei mai mari administratori de bani din lume: pieţele
sunt un cazinou, iar acest lucru nu se poate termina bine

Zf.ro: Vuza majorează un credit de la Piraeus pentru Chimcomplex
Borzeşti de la 5 mil. lei la 10 mil. lei
Zf.ro: Un Brexit „dur“ ar costa firmele de servicii financiare britanice 48
miliarde de dolari
Zf.ro: Gramul de aur atinge minimul din iunie încoace la Bucureşti. Dar
lucrurile s-ar putea schimba
Zf.ro: Acţionarii jucătorilor din piaţa financiară au adus circa 50 mil. euro
la capital în august. În asigurări au ajuns cei mai mulţi bani
Zf.ro: F64, cel mai mare retailer de aparate foto-video: Ţintim o creştere
de peste 10% şi ne gândim să intrăm pe alte pieţe
Zf.ro: Francezii de la d’aucy ajung la 3,5 mil. euro din vânzarea
conservelor de legume
Zf.ro: Brandul Leonardo reapare la doi ani după intrarea în faliment a
businessului
Zf.ro: Asus România: Depăşim 120 milioane de dolari cifră de afaceri
anul acesta
Economica.net: Maltezii de la Zacaria Group finalizează anul viitor primul
bloc de locuinţe din proiectul Valleta Residence din Bucureşti
Economica.net: BVB introduce noi reguli pentru indicii BET şi BET-TR.
Conpet, în watchlist
Economica.net: Romprest nominalizată la "European Award Night",
pentru onorantul premiu internaţional "Best Enterprise"
Economica.net: Perioada de realizare a producţiei de automobile la
Craiova de către compania Ford a fost extinsă până în anul 2025

Economica.net: Care sunt cei mai mari angajatori privaţi din România.
Top 10
Economica.net: Rata absorbției curente a fondurilor europene a depășit
80%, în septembrie
Agerpres.ro: Chiper (CFR): Lucrările de reabilitare a infrastructurii
feroviare pe tronsoanele Simeria-Vințu de Jos-Coșlariu și CoșlariuSighișoara sunt în stadiu satisfăcător
Capital.ro: SIF Hoteluri: Hotelul Meseş din Zalău, scos la licitaţie cu un
preţ de pornire de 5,5 milioane de lei
Capital.ro: LG Chem va construi în Polonia o uzină pentru producţia de
baterii destinate automobilelor electrice
Capital.ro: Avem cele mai ieftine proprietăţi, dar investitorii le ocolesc
Capital.ro: Oscilaţii PERICULOASE ale preţului petrolului! Ultimele
evoluţii
Bursa.ro: Fondul Proprietatea vinde Petrom, aproape la fel de prost ca
statul, în 2004
Bursa.ro: Autorităţile braşovene vor să investească 10 milioane de euro,
anul viitor, în aeroport
IT
Economica.net: Likeit oferă cele mai bune soluţii IT&C pentru parteneri,
prin aderarea la programul Microsoft Cloud Solution Provider
Agerpres.ro: Ministrul Comunicațiilor: Companiile românești trebuie să
exploateze mai mult avantajele oferite de rețelele de socializare și
aplicațiile cloud

Agerpres.ro: Lenovo negociază preluarea diviziei de PC-uri a Fujitsu
(Nikkei)
Hotnews.ro: Amazon inaugureaza la Iasi un nou centru de dezvoltare si
va angaja 400 de persoane in urmatorii ani
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: FMI creionează o imagine sumbră a economiei mondiale
Zf.ro: Consumul de alimente începe să-şi reducă din turaţie după ce
efectul TVA s-a dus
Economica.net: Medicii fără casă vor primi locuinţă de serviciu de la stat
sau bani de chirie-proiect
Economica.net: Viitoarele negocieri cu Marea Britanie nu par o prioritate
pentru oficialii români
Economica.net: Inspectorii antifraudă iau spor de risc şi suprasolicitare
neuropsihică, de 25%. Lista sporurilor din Finanţe
Economica.net: Consiliul ASF a aprobat Proiectul de Normă privind
metodologia de calcul al tarifelor de primă maxime pentru RCA
Agerpres.ro: UE vrea un sistem de alertă timpurie pentru companiile în
pericol de insolvență
Hotnews.ro: ASF a revizuit formula de calcul pentru tarifele RCA maxime,
care vor fi stabilite pana pe 19 octombrie. In colectarea si analiza datelor,
ASF va fi asistata si de consultantul Milliman
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Conducerea ARB despre conversia creditelor în valută la curs
istoric: Avem credite în valută date populaţiei de 11 mld. €. Vă imaginaţi
ce va fi pe piaţă dacă o să-i schimbăm pe toţi în lei
Zf.ro: Scandalul conturilor false de la banca Wells Fargo se extinde la
companiile mici
Zf.ro: Moneda naţională a continuat să câştige teren: Este pe apreciere
faţă de euro, dolar şi francul elveţian după nouă luni
Zf.ro: Ofertă pentru minoritari: Banca Carpatica plăteşte până la 70 mil.
lei acţionarilor care vor să se retragă
Zf.ro: RTPR Allen & Overy: Denunţarea tratatelor bilaterale cu ţările UE
nu opreşte băncile afectate de darea în plată să dea în judecată statul
Zf.ro: Şeful Erste: Autorităţile bancare vor reglementa tot, până nu vor
mai avea ce
Economica.net:

Raiffeisen

Bank

International

(RBI)

şi

Raiffeisen

Zentralbank (RZB) vor fuziona
Agerpres.ro: FMI: 30% dintre băncile europene sunt slabe și incapabile
să genereze profituri sustenabile
Bursa.ro: RAPORT THECITYUK Băncile globale vor statut special după
Brexit
Bursa.ro: POLEMICI CORDIALE / BANCA NAŢIONALĂ SUB DICTATUL
LEGII Cuvântul de ordine pentru aur: păstrare
Hotnews.ro: Darea in plata- 5 luni dupa intrarea in vigoare. Viziunea
autorilor legii
TURISM

Bursa.ro: Scandal pe piaţa de turism
MIHAI DARABAN
Mesagerulneamt.ro,

preluată

de

Stirionline24.ro,

Stirimoldova24.ro:

Învățăturile lui Daraban către mediul de afaceri din Neamț
CCI BIHOR
Transilvania-tv.ro: Ambasadorul Republicii Moldova, în vizită la Consiliul
Județean Bihor
CCI BUCUREȘTI
Revistabiz.ro:

Doctor

Vitamin,

câștigătorul

celei

de-a

6-a

ediții

Brandathlon
Businesspress.ro:

Colaborarea

economică

şi

comercială

româno-

irakiană, abordată la întâlnirea preşedintelui CCIB cu şeful misiunii
diplomatice irakiene în România
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Stirionline24.ro,

Eventya.net: CCINA Constanţa organizează un seminar în sprijinul
contribuabililor
CCI IAȘI
Infois.ro, 24-ore.ro: Business vs. BREXIT. Misiune economică regională
în Marea Britanie
CCI NEAMȚ
Mesagerulneamt.ro: Topul firmelor nemțene – Gala excelenței în afaceri
Zch.ro: Mesaje antidrog pentru elevi și oficialitățile județului

CCIA VASLUI
Eventsdroid.com: Topul Firmelor al Judetului Vaslui 2016
CCI VÂLCEA
Voceavalcii.ro: Întâlnirea firmelor cu capital străin care își desfășoară
activitatea în județul Vâlcea, în atenţia prefectului Radu Renga
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Cariereonline.ro: Antreprenorii cu succes în străinătate s-au întors.
Pentru summit
Manager.ro: Vizele pentru muncitorii straini ar putea fi acordate mai
simplu
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: ARC: Primele două cazuri de pestă porcină africană din
Republica

Moldova,notificate

la Organizația

Mondială

a Sănătății

Animalelor
Agerpres.ro: Prețul global al alimentelor a urcat cu 2,9% luna trecută, din
cauza creșterii prețului la lactate (FAO)
ENERGIE
Economica.net: Engie va construi o centrală energetică în Arabia
Saudită, la un cost estimat de 1,2 miliarde de dolari
Economica.net: Criza petrolului: OPEC ar putea reduce şi mai mult
producţia dacă va fi necesar
FISCALITATE

Agerpres.ro: Doroș: Trebuie să fim gata cu plățile online până la finalul
anului; plata cu cardul este posibilă în sediile ANAF
Economica.net: Şeful ANAF: Clienţii băncilor ar putea să vadă şi să
plătească taxele pe care le datorează la stat prin internet banking
GUVERN
Agerpres.ro: Pașca Palmer: Vrem să lansăm o linie de finanțare pe
ecoturism dedicată organizațiilor de management al destinațiilor
Agerpres.ro: Pîslaru (MMFPSPV): Registrul zilierilor este un coșmar;
sistemul va fi înlocuit în trei luni cu unul electronic
Bursa.ro: MARIA LIGOR: "Românii au o problemă de încredere; trebuie
să o depăşim, altfel nu putem fi luaţi în serios"
Capital.ro: Dragoş Pîslaru: Nu vom putea progresa doar cu Bucureşti,
Cluj, Timişoara
Economica.net: Ministrul Energiei a primit 792.000 lei din închirierea unui
site care nu funcţionează
IMM
Startupcafe.ro: Ajutoarele de stat de max. 5 milioane Euro: Investitia
minima ar putea cobori pentru a sprijini si microintreprinderile
Agerpres.ro: Imprumuturi bancare garantate de stat pentru afacerile mici
si mijlocii din Romania
Agerpres.ro: Jianu (CNIPMM): 20% dintre IMM-urile Regiunii Sud-Est șiau redus activitatea în ultimii cinci ani
Capital.ro: Cristian Ghinea: Nu avem o bancă pentru dezvoltare şi
sperăm să creăm una

INVESTIȚII
0-100.hotnews.ro: Yves Caracatzanis, CEO Grup Renault Romania,
despre autostrazi: Daca viteza la internet este atat de buna, inseamna ca
se poate face infrastructura
Zf.ro: România se pregăteşte să denunţe tratatele bilaterale cu statele
comunitare

pentru

protecţia

investiţiilor.

Spectrul

arbitrajelor

internaţionale rămâne
Zf.ro: Acţiunile Petrom deschid în scădere după ce ieri Fondul
Proprietatea a anunţat că vinde 6,4% din compania petrolieră pentru
maximum 888 mil. lei
Zf.ro: Medicover achiziţionează clinica Doctor Luca din Piteşti
Economica.net: Firea: 30% din noile autobuze achiziţionate de RATB vor
fi electrice
Capital.ro: O nouă fabrică de echipamente auto s-a deschis la Oradea
Capital.ro: Lidl deschide un nou tip de magazin, cu încălzire prin
pardoseală şi staţii pentru maşini electrice
Ziare.com: Banii zboara din Europa mai repede decat in timpul crizei
financiare - In ce situatie e Romania
Zf.ro: Deloitte a primit ajutor de stat pentru un centru de tehnologie cu
650 de angajaţi
Zf.ro: Octavian Radu, proprietarul lanţului Diverta a cumpărat două
companii private de curierat în încercarea de a ajunge „a doua Poştă din
România”

Hotnews.ro: DOCUMENT Romania a luat de la UE 3,2 miliarde de euro, in
9 luni, din vechile fonduri structurale si de coeziune. TOP programe
Zf.ro: Producătorul japonez de bere Asahi ar putea cumpăra activele
SABMiller din cinci ţări est-europene, inclusiv România
Zf.ro: Silviu Savin, Coresi Business Park Braşov : Am observat în ultimul
an un interes crescut din partea companiilor din domeniul IT şi
engineering
Agerpres.ro: Iridex: Mirosurile care îi deranjează pe oameni sunt
periodice, ceea ce înseamnă că nu sunt de la noi, pentru că noi lucrăm
tot timpul
Hotnews.ro: INFOGRAFIC: Sume alocate de Romania pentru dezvoltarea
altor state: 6 milioane euro în 2016
Economica.net: A fost inaugurat pasajul pietonal dintre Unirea Shopping
Center şi staţia de metrou
Agerpres.ro: Renault accesează bani europeni în România pentru
sisteme de realitate virtuală
IT
Economica.net: Fibra, smartphoneul şi 4G-ul accelerează internetul
românilor. Viteza medie de download a crescut cu peste 40% în şase luni
Capital.ro: PC Garage estimează afaceri de peste 45 milioane euro pentru
2016
Zf.ro: Bitdefender va înfiinţa 116 locuri de muncă în Iaşi, Cluj, Sibiu, Alba
Iulia şi Târgu-Mureş

Zf.ro: Japonezii de la NTT Data au undă verde pentru încă 209 locuri de
muncă în România
Capital.ro: Ce operator oferă cele mai mari viteze la internet mobil şi fix
Startupcafe.ro: Ce poate face noul asistent Google si de ce pariaza
compania atat de mult pe el
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Albin Biro, Membru al Consiliului Autorităţii de Supraveghere
Financiară: Ordonanţa de urgenţă privind limitarea tarifelor la RCA
încalcă normele europene
Zf.ro: Brexit poate costa Scoţia 80.000 de locuri de muncă şi câte 2.000
de lire pentru fiecare locuitor
Economica.net: Cum se va calcula tariful maxim de referinţă al primei
RCA. Preţul poliţei ar putea scădea cu 10%
Economica.net: Klemm: Parteneriatul SUA-România e mai puternic ca
oricând. Iohannis m-a rugat să mă concentrez pe relaţia economică
Economica.net: JTI semnalează erori în legea de transpunere a Directivei
Tutunului. CCR ar putea să o respingă
Agerpres.ro: Modificarea onorariului din procesul pierdut de Fondul
Proprietatea nu mai este în vigoare din 2015 (FP)
Bursa.ro: MIHAI PETRE (DELOITTE ROMÂNIA): "Sporirea tranzacţiilor la
export a determinat înăsprirea condiţiilor de desfăşurare din perspectiva
vamală şi a TVA"
Zf.ro: FMI: Datoria mondială a ajuns la 152.000 de miliarde de dolari,
dublul economiei globale

Economica.net: PNL propune o cotă unică scăzută la 16% pentru
contribuţiile sociale, şi la angajat şi la angajator
Agerpres.ro: Scenariu apocaliptic: Italia şi alte state vor ieşi din zona
euro în următorii ani
Capital.ro: Judeţul aflat pe primul loc în topul exporturilor de produse
textile
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BCR: Tinerii sunt atraşi de instrumentele financiare moderne, dar
au nevoie de educaţie financiară
Zf.ro: Românii au făcut în 9 luni cu 15% mai multe plăţi electronice decât
în tot anul 2015
Zf.ro: Florin Şandor a primit aprobarea BNR pentru funcţia de Director
General Adjunct la Intesa Sanpaolo Bank
Zf.ro: Acţiunile Deutsche Bank au trecut de pragul de 12 euro
Capital.ro: Deputatul Daniel Zamfir, inițiatorul legii Darea în Plată,
împrumut suspect din Noua Zeelandă
Ziare.com: Bilant la 4 luni de dare in plata: O persoana a depus 8
notificari - Peste 70% dintre cereri sunt contestate de banci
Economica.net: MFP a împrumutat 110,5 mil. lei de la bănci, sub suma
programată de 200 de mil. lei, la un randament mediu de 3,63% pe an
Economica.net: Zamfir, despre legea dării în plată: Nimic din scenariul
apocaliptic al BNR nu s-a întâmplat
Capital.ro: Problema conducerii Raiffeisen încă nu a fost rezolvată

