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CCIR
Radioromanul.es: OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE A TRANSFERULUI DE
TEHNOLOGIE PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ, DEZBĂTUTE CU
SPECIALIȘTII ȘI FURNIZORII AMERICANI
Economica.net: Irimescu, la Indagra: Fermierii argentinieni consumă 2,5
litri de combustibil/hectar, iar noi 78 litri/hectar
MIHAI DARABAN
Evz.ro, preluată de Stiri-zilnic.ro, Ultimele-stiri.eu, Presaonline.com,
News.yam.ro, News.ournet.ro, ZIar.com, Palo.ro, Infoziare.ro: Daraban
(CCIR): Comerţul cu SUA ar putea fi revigorat cu produse agricole
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: "Faceţi export!" - îndemnul lui
Mihai Daraban către oamenii de afaceri constănţeni
ROMEXPO
Agerpres.ro: Indagra 2016: Echipamente, utilaje și animale performante,
"vedete" la actuala ediție a târgului de agricultură (FOTO)
CCIA ARAD
Newsar.ro: Gheorghe Seculici: „Vizita la Arad a ambasadorului Chinei, un
moment extrem de important”
CCIA BOTOȘANI
Stiri.botosani.ro: TOPUL celor mai tari firme din Botoșani, după profit și
cifră de afaceri

CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro,

preluată

de

Feedler.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Ziarelive.ro,

Presaonline.com, Ziare.com: Rompetrol Rafinare, compania cu cel mai
mare profit din judeţul Constanţa
Cugetliber.ro: Firmele premiante din industria vinurilor şi industria textilă

CCI IAȘI
Iasi4u.ro: Gala Mediului de Afaceri 2016 - Topul Firmelor din Judetul Iasi
Ziaruldeiasi.ro: „Customer Care Conference & Expo”, joi la Camera de
Comerț
CCI MUREȘ
Cuvantul-liber.ro:

DIPLOME

ŞI

TROFEE

PENTRU

CELE

MAI

PERFORMANTE FIRME DIN JUDEŢ
CCIA VASLUI
Radioiasi.ro: Vaslui: Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură a premiat
cei mai buni agenţi economici
CCIA VRANCEA
Adevarul.ro: Firmele performere din economia Vrancei, premiate de
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură. 116 societăţi vor fi premiate
şi la Bucureşti
AGRICULTURĂ

Capital.ro: Ministrul Agriculturii: România este o piaţă importantă şi
interesantă pentru producătorii străini de echipamente agricole
ENERGIE
Zf.ro: Petroliştii, cu ochii pe noua generaţie de vehicule. Alimentarea
maşinilor electrice se dezvoltă rapid. Misiunea este să ne adaptăm
Zf.ro: Preţurile petrolului nu-şi vor reveni prea curând
Zf.ro: OMV a găsit petrol la bulgari, în Marea Neagră
Zf.ro: Doi dintre granzii sectorului energetic de la Bucureşti vor publica
situaţiile financiare în această săptămână
Zf.ro: România, a treia ţară ca ritm de creştere pentru MOL din 2010,
după Cehia şi Slovenia. Care au fost pariurile ungurilor în regiune?
Zf.ro: Preţul petrolului creşte, dar rămâne sub pragul de 45 de dolari
barilul
Capital.ro: MOL a anunțat investiții de 2 miliarde de dolari în următorii
cinci ani
Capital.ro: Benzina și motorina, în ringul “taxării excesive” și cotației
țițeiului
FISCALITATE
Capital.ro: Ministerul finantelor a publicat pe site proiectul de OUG
pentru modificarea Codului fiscal
GUVERN
Capital.ro: Dragoș Pîslaru: I-am atenţionat pe liderii Sanitas să nu facă
grevă

Capital.ro: Premierul vrea ”semnale concrete” pentru accesul produselor
agro-alimentare româneşti pe piaţa chineză
INVESTIȚII
Zf.ro: Start la bursa speculaţiilor: ”Oracolul din Omaha” stă pe mai mulţi
bani ca niciodată. Berkshire Hathaway, mamutul controlat de Warren
Buffett, are 85 de miliarde de dolari cash. Care va fi următoarea achiziţie
a legendei de 86 de ani de pe Wall Street?
Zf.ro: Brokerul cumpărat de cehii de la Renomia aşteaptă vânzări de 20
mil. euro până la finalul anului
Zf.ro: Cine sunt campionii în business din Transilvania în 2016
Zf.ro: Evoluţia principalelor valute luni dimineaţă
Zf.ro: Asociaţia Distribuitorilor cere Guvernului sprijin pentru a rezista
concurenţei marilor retaileri. „Consecinţele negative se vor observa şi în
produse de calitate inferioară care vor fi consumate în final de români”
Zf.ro: ANALIZĂ ZF Englezii, bulgarii şi francezii au prins gustul cărnii
româneşti. Topul celor mai mari exportatori de carne din România în 2015
Zf.ro: Una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor de afaceri români:
lipsa forţei de muncă. ”Nu există nicio legătură între învăţământ şi
industrie. Universităţile creează absolvenţi care nu fac o zi de practică.
Primul lucru de care ne întreabă este ce salariu le oferim, dacă pot lucra
opt ore şi dacă le dăm maşină şi laptop"
Zf.ro: Feliciu Paraschiv, magazinele Paco: Avem probleme cu fluctuaţia
personalului. Vara pleacă la muncă în străinătate, iar în noiembrie se
întorc

Zf.ro: Un brand doljean de produse din lapte de capră încearcă să intre în
Carrefour şi Mega Image
Zf.ro: Filip Schwartz, Otter: Anul viitor ieşim pe pieţele din Cehia şi
Slovacia
Zf.ro: Şucu, Mobexpert: Ne aşteptăm la o creştere de 20% a afacerilor în
acest an
Zf.ro: NEPI, grup de investiţii în imobiliare prezent şi în România, a
cumpărat cel mai mare centru comercial din Zagreb, capitala Croaţiei,
pentru 238 mil. euro
Zf.ro: Care sunt carierele de vis ale tinerilor români? Topul celor mai
dorite job-uri în rândul studenţilor
Zf.ro: Marius Mitroi, RiSe şi Andreea Pătroiu, TalentBrowse: Hub-urile
sunt cea mai bună soluţie pentru cei care vor un start-up
Capital.ro: România în 2015: Cel mai mic număr al societăţilor cu capital
străin nou înfiinţate din ultimii 18 ani
Capital.ro: Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au contribuit
la creşterea cu 15,5% a afacerilor în comerţul cu amănuntul, în primele 9
luni
Capital.ro: Afacerea Mitsubishi aduce Alianței Renault-Nissan un loc în
Top 3 mondial
IT
Zf.ro: David Rowan, editorul Wired UK, speaker la Microsoft Summit
2016: Regulile vechi nu mai au nicio importanţă; orice business trebuie
să devină digital pentru a supravieţui

Zf.ro: IFA 2016: bucătăriile devin „inteligente“ cu electrocasnicele
conectate la internet
Zf.ro: Altex: Consumatorul acţionează oriunde, oricând şi de pe orice
dispozitiv: tabletă, telefon, PC sau magazin
Zf.ro: Bogdan Oprea, Adecco: Avem programatori care câştigă şi 4.000
de euro net pe lună. „În momentul de faţă, fără să exagerez cu nimic,
cererea de pe piaţă este cu 80% mai mare decât disponibilitatea”. Ce
trebuie să ştii pentru a câştiga un salariu de peste 18.000 de lei pe lună
Zf.ro: Lovitură de proporţii pentru Samsung: Nici nu s-a pus praful pe
episodul Galaxy Note 7 că un nou scandal a izbucnit pentru companie:
Gigantul sud-coreean trebuie să retragă aproape 3 milioane de maşini de
spălat ”ucigaşe”
Zf.ro: Paul Apostol, EasyHost: De Black Friday traficul Emag va creşte de
100-200 de ori faţă de media obişnuită
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: Câştigul salarial mediu net a crescut cu 18 lei, în septembrie,
la 2.094 lei;petroliştii au câştigat cel mai mult
Capital.ro: Medicii și profesorii ar putea primi mai mulți bani. Tot de azi,
s-ar putea mări pensiile a milioane de români
Capital.ro: Când înlocuim oligarhiile cu piețele?
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BNR pare liniştită: Economia merge cu o creştere de 6%, dar nu
numai pe baza consumului, ci şi a investiţiilor

Zf.ro: Topul băncilor care îşi plătesc cel mai prost angajaţii. Diferenţa
dintre primul şi ultimul loc este de 10.000 de lei pe lună
Zf.ro: Românii au prins iar gustul creditelor. Băncile au dat finanţări noi
de 22,7 mld. lei în primele nouă luni, un nou vârf. Care sunt cele mai
căutate credite
Zf.ro: Banca centrala prin prisma teoriei birocratiei. Cum sa decodificam
canalele ascunse de comunicare între banca centrală şi lumea politică
Zf.ro: Scădere spectaculoasă a numărului de restanţieri: în doar o lună
peste 55.000 de persoane au dispărut de pe lista neagră a băncilor
Zf.ro: Dan Bucşa, UniCredit Londra: Politica fiscală va fi o sursă de
riscuri pentru dobânzi şi leu. BNR poate menţine dobânda-cheie şi în
2017
Zf.ro: Numărul cardurilor contactless din portofoliile băncilor s-a dublat
într-un an şi a trecut de 3 milioane
Zf.ro: Lupta pentru putere dintre politicieni şi băncile centrale poate
destabiliza pieţele
Zf.ro: BCR a obţinut profit de 226 mil. euro la nouă luni. Câştigul Erste a
fost de 1,18 mld. euro
Zf.ro: BCR a acordat în primele nouă luni credite noi pe zona de retail şi
corporate de 6 miliarde lei
TELECOM
Zf.ro: Grupul Orange: Ne uităm şi la alte soluţii pentru a oferi pachete fixmobil în România, dar avem o abordare pragmatică, ne interesează
eficienţa

Zf.ro: UPC a avut venituri de 173 mil. lei în trimestrul III, în creştere cu 9%
TURISM
Capital.ro: Ryanair estimează să transporte 200 de milioane de pasageri
pe an în 2024
Agerpres.ro: România se prezintă ca destinație turistică la World Travel
Market London 2016
CCIR
Newsint.ro, preluată de Powerpolitics.ro: Ministrul de externe iranian,
Mohammad Zarif, vizită oficială la Bucureşti
Infoprut.ro, preluată de Madein.md, Hotnews.md, Radiochisinau.md:
Producătorii de fructe proaspete din Rep. Moldova la expoziția INDAGRA
FOOD din București
Diez.md: Gustul contează! Producătorii de fructe proaspete din Moldova
au participat la o expoziție în România
MIHAI DARABAN
Dcnews.ro, Stiripesurse.ro, preluată de Ziarelive.ro, Stiri.discard.ro,
Palo.ro, Ziar.com: Rompetrol Rafinare, în TOP-ul firmelor din judeţul
Constanţa
CCIA ARAD
Observatoraradean.ro, Pecicanul.ro: Gheorghe Seculici: „Vizita la Arad a
Ambasadorului Chinei, un moment extrem de important!”
CCI BUCUREȘTI

Business-adviser.ro: Întâlnirea preşedintelui CCIB cu E.S dna Boutheina
LABIDI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Tunisiene
în România
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: Top-ul firmelor 2016. Premianţi, diplome şi trofee
CCIA GALAȚI
Viata-libera.ro: Premiile Camerei de Comerț și Industrie, ediția 2016
CCIA VASLUI
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare.com: Oamenii de afaceri fac APEL
la politicieni: iata ce vor!
CCI ROMÂNIA-CHINA
Reper24.ro: 14 companii din China vin în vizită la Oțelu Roșu!
„Combinatul nu și-a spus ultimul cuvânt, nu-și cântă prohodul”

AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Micii agricultori ar putea beneficia de un regim special de
TVA din ianuarie 2017 (proiect MFP)
Agerpres.ro: Popescu (AFIR): Grad de absorbție de 10% până la finele
anului; între 800 și 900 de milioane de euro plătiți efectiv
Bursa.ro: ANALIZĂ KEYSFIN: În 2016, producţia de vin a ţării noastre a
crescut cu 37%
ENERGIE

Capital.ro: Cioloş și omologul său chinez Li Keqiang au discutat despre
continuarea cooperării în domeniul energiei nucleare şi termice
Agerpres.ro: România a investit 1 miliard euro pentru reactoarele 3 și 4
care poate deveni pierdere dacă nu e pus în practică (minister)
Agerpres.ro: Premierul bulgar spune că interconectorul de gaze cu
România va fi lansat pe 11 noiembrie
Agerpres.ro: Transgaz: Gazoductul de rezervă dintre România-Bulgaria
va fi pus în funcțiune până la finele lui noiembrie
Bursa.ro: DUPĂ CE FP A SPUS CĂ PROIECTUL ESTE NEFEZABIL,
Daniela Lulache: "Rectoarele 3 şi 4 vor înlocui capacităţi de producţie
care vor ieşi din uz"
Economica.net: ANRE vrea să modifice un ordin privind exportul şi
importul de gaze, pentru a putea pune în funcţiune conducta GiurgiuRuse
Economica.net: Rafinăria RAFO Oneşti a intrat în insolvenţă
Hotnews.ro:

Reactia

Ministerului

Energiei

in

privinta

proiectului

Reactoarelor 3 si 4: Pretul va fi stabilit in urma unor studii de
specialitate/ Pana acum s-a investit deja 1 miliard de euro in proiect
Zf.ro: Digi Energy şi-a mărit de 4 ori baza de clienţi, până la 6.700 de
apartamente. Peste 2% din energia consumată în România a venit de la
RCS&RDS
Zf.ro: Studiu EY: România iese din top 40 mondial la atractivitatea pentru
investiţii în energie regenerabilă

Zf.ro: Cel mai mare terminal pentru export/import ţiţei din România,
deţinut de stat, îşi caută director general. Salariu anual de la 155.000 de
lei
Hotnews.ro: Romgaz, despre atribuirea unui contract de 320 milioane de
euro: Comisia de evaluare nu a avut cunostinta despre faptul ca Duro
Felguera este investigata in Spania pentru spalare de bani si dare de
mita
Agerpres.ro: Gazprom investește anul acesta peste 595 de milioane de
dolari în proiectul Turkish Stream
FISCALITATE
Agerpres.ro: Limita capitalului necesar pentru ca microîntreprinderile să
poată opta pentru impozitul pe profit ar putea scădea la 45.000lei
(proiect)
Bursa.ro:

CONTROVERSE

URMĂREŞTE

PE

MARGINEA

LEGIFERAREA

INIŢIATIVEI

IMPOZITĂRII

CARE

PROFITULUI

MULTINAŢIONALELOR Mişa, ANAF: "Companiile străine trebuie să-şi
plătească impozitul acolo unde fac profit"
Economica.net: Se schimbă Codul Fiscal. Profitul reinvestit în tehnologie
şi soft va fi scutit de impozit şi după 31 decembrie 2016
Economica.net:

Transportatorii

solicită

Ministerului

Finanţelor

urgentarea procedurilor de restituire a accizelor la motorină
Economica.net: Se schimbă Codul Fiscal: Şi soţul persoanei cu handicap
va fi scutit de la plata taxelor locale
GUVERN

Agerpres.ro: Borc: România rămâne un partener de încredere al
Chișinăului în procesul de reforme necesar cetățenilor Republicii
Moldova
Agerpres.ro: Pîslaru: Masa salarială crește cu 4,8 miliarde lei dacă se
aplică amendamentele la OUG 20/2016;bugetul nu poate să suporte
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Inspecția socială va fi reașezată din
temelii; un nou pachet legislativ în maximum 2 săptămâni
Bursa.ro: Cioloş: Aşteptăm semnale concrete pentru accesul produselor
alimentare româneşti pe piaţa chineză
INVESTIȚII
Capital.ro: Vicepreşedintele BM: România trebuie să continue eforturile,
mai ales pentru infrastructură și educaţie
Capital.ro: China, fond de 10 mld. euro pentru Europa Centrală și de Est
Economica.net: "Magistrala corporatiştilor" Berceni-Pipera va fi extinsă
către nord în 2019-2022, dacă vom primi bani de la UE
Economica.net: Preţurile apartamentelor au scăzut în octombrie în mai
multe oraşe mari, inclusiv în Bucureşti
Economica.net: Cemacon: profit în scădere cu 18%, în primele nouă luni
Economica.net: Alpha Bank a investit 4,3 milioane de euro în bloculfantomă de pe malul lacului Plumbuita din Bucureşti
Economica.net: Fondul GIC va prelua P3, compania care deţine cel mai
mare parc logistic din România. Tranzacţie de 2,4 miliarde de euro
Ziare.com: S-a simplificat procedura de autorizare a constructiilor - vezi
pentru ce nu mai ai nevoie de aprobare

Zf.ro: Japonia, o prezenţă exotică, dar activă în viaţa României
Economica.net: Mega Image deschide trei noi magazine în Bucureşti şi în
judeţul Ilfov
Economica.net: Legea privind împrumutul pentru construcţia de locuinţe
ANL destinate tinerilor, promulgată
Economica.net: Rezervele valutare ale Chinei au atins cel mai scăzut
nivel de după luna martie 2011
Agerpres.ro: Comisia Europeană verifică garanțiile acordate Nissan de
Guvernul britanic
Capital.ro: Polisano Distribuție rămâne în insolvență
Zf.ro: Maratonul birourilor
Zf.ro: CTP investeşte 35 mil euro într-un nou depozit în cadrul CTPark
Bucharest West
Economica.net: Secţiunea din Centura Braşovului, finalizată de două
săptămâni, ar putea fi deschisă circulaţiei pe 18 noiembrie
Economica.net: Grupul PCC intenţionează să depună oferte pentru toate
pachetele de active ale Oltchim scoase la vânzare - surse
Zf.ro: Povestea antreprenorului din spatele îngheţatei. Alpin 57 Lux. „Am
început la nivel micro, alături de soţia mea, iar astăzi am ajuns la peste
500 de angajaţi“
Economica.net: Compania de autostrăzi pregăteşte o listă neagră a
constructorilor. Le va interzice accesul la noi licitaţii?
Zf.ro: Acţiunile europene au crescut la maximul ultimelor trei săptămâni,
după ce Hillary a scăpat de ”coşmarul” e-mail-urilor

IT
Mediafax.ro: SONDAJ: Oamenii cred că iPhone nu oferă suficientă
valoare pentru preţul său
Mediafax.ro: Modelul Adobe: românii dezvoltă softuri, americanii oferă
servicii de suport
Zf.ro: Mutare surprinzătoare: Grupul Altex intră în marketplace-ul eMAG
prin distribuitorul Complet Electro Serv
Zf.ro: Cel mai mare atac cibernetic din istoria Marii Britanii: Peste 40.000
de conturi ale clienţilor unuia dintre cei mai mari retaileri europeni au
fost sparte, iar jumătate dintre persoane şi-au pierdut banii
Capital.ro: Gervais Pellissier, Orange: "Până în 2019 în fiecare ţară din
UE ar trebui să existe cel puţin un oraş cu reţea 5G"
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: Un furnizor de pensii va putea administra în România un
singur fond
Bursa.ro: AURELIAN DOCHIA: "Mi se pare că repetăm greşelile din anii
2008-2009"
Mediafax.ro: Senatul a adoptat tacit două majorări ale punctului de
pensie începând cu 1 ianuarie 2017
Economica.net: UE reanalizează reglementările referitoare la accesul
companiilor străine pe piaţa financiară comunitară
Zf.ro: Producătorii de oţel din Uniunea Europeană se pregătesc pentru
noua paradigă comercială dintre China şi UE

Economica.net: Durata contractelor de salubritate şi tarifele pentru
consumatori, limitate pentru îmbunătăţirea concurenţei - proiect
Bursa.ro: CNS Cartel Alfa solicită premierului să convoace de urgenţă
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social
Economica.net: Guvernul a atacat la CCR şi Legea care interzice
poprirea conturilor concomitent cu reţinerea din salariu
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: DAN BUCŞA, UNICREDIT: "Conversia la curs istoric - un câştig
nemeritat pentru debitorii în CHF"
Bursa.ro: LA 9 LUNI, Profitul net al grupului Kruk a crescut cu 16%
Economica.net: Pe când şi o lege pentru împrumutaţii în euro? Leul a
avut a doua cea mai mare depreciere din regiune, în ultimii 10 ani
Mediafax.ro: Cum vor arabii să pună mâna pe una dintre cele mai mari
bănci din Europa
Zf.ro: Creştere surpriză pe burse pentru cea mai mare bancă europeană,
după ce a raportat un profit peste aşteptări
Economica.net: Statul a împrumutat 400 milioane lei până în februarie
2020, la o dobândă în creştere la 1,83%
Capital.ro: Leul s-a apreciat ușor în raport cu Euro
Bursa.ro: ÎN PRIMELE 3 TRIMESTRE ALE ANULUI, Plăţile online prin card
au crescut cu 60%
Economica.net: Restanţele populaţiei la bănci şi IFN-uri au scăzut, în
septembrie faţă de august, cu peste două miliarde de lei

Capital.ro: Orange va lansa servicii de mobile banking în toate ţările din
grup, inlcusiv România
Economica.net: Un troian bancar pentru dispozitive mobile a afectat
318.000 de utilizatori de Android
TELECOM
Bursa.ro: International "Vodafone" îşi vinde operaţiunile de telefonie fixă
din Olanda către "T-Mobile"
TURISM
Capital.ro: Cifre pentru creduli: 80% din capacitatea de cazare a Poianei
Brașov pentru Revelion, deja vândută

