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CCIR
Infobt.ro: Performanta : Firma din Botosani in top la nivel national la
tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
Adevarul.ro,

preluată

de

Magazinsalajean.ro,

Comisarul.ro,

News.ournet.ro, Ziarelive.ro, Ziar.com: Peste 100 de companii sălăjene, în
Topul Naţional al Firmelor. Cine sunt jucătorii de calibru din economia
judeţului
CCI BIHOR
Crisana.ro, preluată de Infooradea.ro, Ziare.com, Stirilocale24.ro: Noi
oportunităţi culturale, investiţionale şi de afaceri - Ambasadorul
Republicii Moldova, în Bihor
CCI BRAȘOV
Topwines.ro, preluată de Agricult.ro: SUBVENȚII: Vorba aia: “Birocrația
omoară!” Da, că-i omoară pe micii fermieri și nu numai!
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: Cea de a XX-a ediţie a Târgului Naţional AgriCultura a luat
sfârşit!
CCIA CĂLĂRAȘI
Ziarulimpact.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziare.com, Gazetarul.ro,
Infoportal.ro, 008.ro: Camera de Comert a premiat performantele firmelor
calarasene

CCINA CONSTANȚA
Zf.ro, preluată News.antreprenor.su: Conferinţa ZF - Omniasig „Piaţa
asigurărilor în Dobrogea. Cum pot contribui asigurările la dezvoltarea
afacerilor locale?“ Companiile din Dobrogea au nevoie de asigurări mai
multe şi mai complexe. „Când se prăbuşeşte o macara într-un şantier
naval nu se poate să nu fie asigurată“
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: “Cafeaua cu finanțări”, pe 27 octombrie la CCI Suceava
CCI VÂLCEA
Saptamana.net: Prefectul Radu Renga s-a întâlnit cu reprezentanţii
firmelor cu capital străin care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Vâlcea
Curieruldevalcea.ro, preluată de Feedler.ro, I-ziare.ro: Concluzia mediului
de afaceri străin din județ: „Forța de muncă îmbătrânită – o nouă
amenințare pentru economia Vâlcii!”
CCI ROMÂNIA-GERMANIA
Svnews.ro: Gheorghe Flutur: Participarea județului Suceava la Târgul
Expo Real din Germania a fost un succes
CCI ROMÂNIA-JAPONIA
Agerpres.ro, preluată de 24-ore.ro, Bizlawyer.ro, Calinsiasociatii.ro,
Radiochisinau.md,

Banknews.ro,

Feedler.ro,

Diacaf.com:

Patru

antreprenori moldoveni au fondat Asociația Oamenilor de Afaceri
Moldoveni de Pretutindeni
AGRICULTURĂ

Zf.ro: APIA demarează plăţile în avans la subvenţiile agricole pentru
campania 2016
Economica.net: Cânepa, abandonată de români, aduce bani buni
olandezilor. La Sebeş se produce fibră pentru Mercedes, BMW şi Bugatti
ENERGIE
Zf.ro: Elcen intră în insolvenţă
Zf.ro: Cea mai mare tranzacţie a lunii octombrie: acţiunile Petrom au
scăzut cu până la 1,5% în prima zi de tranzacţionare după ce FP a
anunţat preţul la care vrea să vândă 6,4% din companie
Zf.ro: Preţul petrolului „pluteşte“ în jurul pragului de 50 de dolari barilul
Zf.ro: Marii transportatori vor să ştie cum se cheltuieşte fiecare bănuţ,
comercianţii de motorină se conformează
Capital.ro: Gazprom va utiliza pentru Turkish Stream conductele
destinate South Stream
FISCALITATE
Economica.net: ANAF propune actualizarea procedurii de rambursare a
TVA achitate în România de persoanele impozabile din alte state UE
Capital.ro: Doru Năsui, la CAPITAL TV: Decât să dai ajutoare de stat, mai
bine reduci impozite
GUVERN
Economica.net: Guvernul face o şcoală specială pentru pregătirea
funcţionarilor
INVESTIȚII

Zf.ro: Banca Internaţională de Investiţii plăteşte primul cupon de 410 lei
de la emisiunea de obligaţiuni din 2015
Zf.ro: Cine va câştiga dintr-o eventuală detronare a Londrei? Frankfurt,
Paris, Amsterdam sau alt oraş?
Zf.ro: Raiffeisen încearcă în noiembrie să listeze MedLife, cea mai mare
companie medicală privată
Zf.ro: Necesar uriaş de finanţare şi buzunare goale: România are nevoie
de 126 mld. euro până în 2035 pentru sectoarele-cheie
Zf.ro: Aliz Kosza: Degeaba faci o strategie folosind sfaturile unui expert
extern dacă nu îi asculţi şi pe angajaţi
Zf.ro: Conpet, dacă ar fi introdus astăzi în BET, ar avea o pondere de
1,2%
Zf.ro: Retailerul online de echipamente audio-video premium AVstore
ajunge la afaceri de 3 mil. euro în 2016
Zf.ro: Reţeaua rusească Berezka vrea 50 de magazine în cinci ani. În
primul an, cu patru locaţii businessul a ajuns la 1 milion de euro
Zf.ro: Cinci ani de Lidl în România: nemţii au dublat reţeaua la 200 de
magazine şi au depăşit miliardul de euro
Economica.net: Lucrările la primul park&ride de la metrou, întârziate de
RATB. Parcarea va fi inaugurată după staţia de la Străuleşti
Capital.ro: LIRA STERLINĂ SE PRĂBUŞEŞTE! Ultimele evoluţii
IT

Zf.ro: Alan O’Herlihy, Everseen - Computer Vision: Cu ajutorul creierelor
unor softişti din Timişoara, un irlandez vrea să ajungă la o companie de
un miliard de dolari
Zf.ro: Bitdefender, NTT Data şi OSF au luat primul OK de la Finanţe
pentru un ajutor de stat de 14 mil. lei. Cele trei companii au în plan să
creeze peste 300 de locuri de muncă în mai multe oraşe din ţară
Zf.ro: Irlandezii de la compania Everseen vor să aducă 100 de ingineri în
centrul de cercetare-dezvoltare din Timişoara
Agerpres.ro: Prima platformă colaborativă Smart City din România și din
sud-estul Europei a atras 20 de entități interesate
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Economia României a crescut cu 5,9% în al doilea
trimestru. Cea mai mare creştere din 2008 încoace - date revizuite de la
INS
Economica.net: Canada va elimina, din mai 2017, vizele pentru unii
cetăţeni bulgari
Economica.net: Ritmul anual de creştere a câştigului mediu net a
accelerat la 14,5%, record după 2008. În august, a scăzut la 2.076 lei
Economica.net: Curtea de Conturi a început un audit al performanţei
managementului general al privatizării la instituţiile implicate
Capital.ro: PIB-ul real a crescut cu 5,2% în S1: Valoarea revizuită ÎN
CREŞTERE cu 2,5 miliarde lei
SISTEM BANCAR

Zf.ro: BCR: Peste două treimi dintre tineri vor autentificarea prin
amprentă
Zf.ro: Statul împrumută doar jumătate din suma anunţată pentru noua
scadenţă, de 15 ani, la un randament mediu de 3,63%
Zf.ro: Netopia mobilPay: Valoarea plăţilor online va creşte cu peste 30%,
la 175 mil. euro
Zf.ro: Guvernatorul Băncii Angliei trebuie să se hotărască dacă vrea să
îşi păstreze funcţia
Zf.ro: Banca Transilvania va încerca să plaseze obligaţiunile RCS în lei
pe piaţa locală
Zf.ro: Revine excesul de lichiditate: Băncile au ţinut la BNR 8 mld. lei în
fiecare zi lucrătoare din septembrie, dublu faţă de august
Zf.ro: Dezastru: Computerele au prăbuşit lira sterlină cu 6%. Moneda
britanică a scăzut la minimul ultimilor 31 de ani
Agerpres.ro: Directorul FMI sfătuiește Deutsche Bank să ajungă rapid la
o înțelegere cu justiția americană
Capital.ro: Zamfir: Intrarea în vigoare a Legii darea în plată nu a dus la
scenariul apocaliptic expus de BN
Capital.ro: Dan Armeanu, la CAPITAL TV: Dacă laşi băncile să cadă, toată
economia se duce de râpă!
TELECOM
Zf.ro: Mutare importantă a RCS&RDS: Digi Mobil va oferi servicii 4G şi
prin banda de 2100 MHz, cu care sunt compatibile majoritatea
smartphone-urilor

TURISM
Zf.ro: De ce poliţele de asigurare obligatorii pentru agenţiile de turism nu
protejează vacanţele turiştilor? „În urmă cu zece ani sumele de 10.000 şi
50.000 de dolari erau acoperitoare, nu şi acum.“
Agerpres.ro: Parteneriat pentru susținerea turismului specific Deltei
Dunării, între ANSVSA și asociația "Ivan Patzaichin-Mila 23"

