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CCIR
Psnews.ro, preluată de Feedler.ro: Iohannis participă la Topul Național al
Firmelor, organizat de CCIR
Agerpres.ro,

preluată

de

Stiri.astazi.ro,

Ziareonline.com,

Revista-

presei.com, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, Saptamana.com: Topul Național
al Firmelor, 2016 - o ediție de excepție
Capital.ro, preluată de Pfinance.ro, 2am.eu, Discard.ro, Ziar.com,
Ziarelive.ro, Diacaf.com, Revistapresei.eu, Findnews.ro, Instiri.com,
008.ro, News.ournet.ro, Allbiz.ro, Ziare.www.ro, Feedler.ro, Palo.ro:
Companiile din Topul Naţional al Firmelor, afaceri aproape cât PIB-ul
României din 2014
Evz.ro: Agenda zilei - Evenimentul Zilei vă prezintă principalele subiecte
ale zilei de 9 noiembrie.
Medipedia.ro,

Romedic.ro:

Calendarul

evenimentelor

interne

9-11

noiembrie 2016
Revistaok.com: Topul Național al Firmelor
MIHAI DARABAN
Finantare.ro, Us24.ro: ONG-urile vor sa faca „presiuni pozitive” pentru
absorbtia fondurilor europene
ȘTEFAN DEACONU, CURTEA DE ARBITRAJ

Legalmarketing.ro, Infolegal.ro: Ultimele zile de inscriere la a sasea editie
a Conferintei Internationale „Perspective ale Dreptului Afacerilor in
Mileniul al Treilea”
ROMEXPO
Infoaliment.ro: La Indagra Food 2016 au participat peste 160 de firme din
România și străinătate
CCIA ARAD
Vestic.ro, preluată de Ziare.com, Ziare-pe-net.ro: Ambasadorul Chinei s-a
întreținut trei ore cu arădenii veniți să îl întâlnească!
CCIA ARGEȘ
Ziarulancheta.ro: Argeșul - performerul crizei
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: Cine ţine Brăila la salariul minim pe economie
CCI CLUJ
Cluju.ro: Mămicile de succes se întâlnesc la Cluj: eveniment cu femeile
care inspiră comunitatea
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Stirionline24.ro, Indexconstanta.ro, Ziare-penet.ro: Firmele premiante industria alimentară şi industria uşoară
CCIA DÂMBOVIȚA

Gazetadambovitei.ro, preluată de Stirimuntenia24.ro, Muntenia-news.ro,
Ziare.com, Stirionline24.ro: DÂMBOVIȚA: Miercuri, 9 noiembrie, Camera
de Comerț organizează Gala Topul Firmelor
CCI IAȘI
Iasitvlife.ro: Customer Care Conference la Camera de Comerţ şi Industrie
Iaşi
CCI MUREȘ
Jurnaldereghin.ro:

REGHINENI

NELIPSIŢI

DIN

TOPUL

FIRMELOR

MUREŞENE
CCI VÂLCEA
Ramnic.ro: HERVEX 2016 la a XXII-a editie
AGRICULTURĂ
Capital.ro: România a importat peste 86.000 tone de lapte
ENERGIE
Zf.ro: Nuclearelectrica raportează profit net de 64,5 mil. lei la nouă luni. În
S1, pierderile erau de 38 mil. lei
Zf.ro: Prime Transaction: Romgaz ar putea avea profit şi afaceri mai mici
în T3
Zf.ro: Grupul ungar MOL şi-a dublat cota de piaţă în retailul de carburanţi
în ultimii cinci ani: de la o cotă de 11% a ajuns la 19%
Zf.ro: Intercapital: Cât timp preţul unei acţiuni Transgaz este peste 293
lei, tendinţa este în sus

Zf.ro: OMV Petrom, cea mai mare companie listată la Bucureşti, are profit
net de 878 mil. lei în nouă luni, mai mic cu 11%. Vânzări de 11,6 mld. lei,
în scădere cu 14%
Economica.net: OMV îşi vinde afacerile din Marea Britanie pentru un
miliard de dolari
Agerpres.ro: Ministerul Energiei: Ieșirea din insolvență a Complexului
Energetic Hunedoara nu este o situație favorabilă societății
Agerpres.ro: Statul a încasat în octombrie peste 20,5 milioane de euro
din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
Capital.ro: Lukoil cere un sistem de taxare bazat pe profit, pentru a
menţine producţia de ţiţei
Bursa.ro: Alba-neagra cu insolvenţa Complexului Energetic Hunedoara
Bursa.ro: Deputatul Iulian Iancu susţine că ar fi primit ameninţări cu
moartea de la "băieţii deştepţi" din energie
Bursa.ro: SIMACEK GARDENING: "Dacă acoperişurile verzi sunt
instalate corect, ele aduc beneficii economice şi ecologice"
Hotnews.ro: Unitatea 1 de la Cernavoda a fost deconectata din cauza
avarierii unei linii de evacuare in Sistemul Energetic National
FISCALITATE
Agerpres.ro: Grecia pierde anual între 10 și 16 miliarde euro din cauza
evaziunii fiscale
GUVERN
Agerpres.ro: Anca Dragu, la Ecofin: Consider că a fost făcut un pas
important în vederea combaterii evaziunii fiscale

INVESTIȚII
Zf.ro: Piaţa valutară s-a mai dezmorţit în octombrie, însă tranzacţiile
rămân sub nivelul din 2015
Zf.ro: Producătorul ferestrelor QFort ia credit de la CEC pentru
cumpărarea de terenuri
Zf.ro: Antreprenori locali: Familia Chimişliu, cu afaceri în industrie, îşi
face o livadă de nuci pe 50 ha în Constanţa
Zf.ro: Profi s-a îndatorat în anul vânzării pentru a pompa bani în
expansiune
Zf.ro: Lanţul de restaurante Wasabi speră la un avans de aproape 50% al
vânzărilor
Zf.ro: GfK: Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată s-a majorat la nouă
luni cu 13,2%, după un avans de 9,5% în T3
Zf.ro: Pepsi a început o campanie de recrutare pentru fabrica de sucuri
de lângă Bucureşti
Zf.ro: Investitorii se refugiază în obligaţiuni în faţa victoriei lui Trump
Economica.net: Petrolul se ieftineşte, bursa japoneză s-a prăbuşit, pe
fondul rezultatelor parţiale ale votului din SUA
Economica.net: Ultimii trei kilometri din Autostrada Bucureşti-Ploieşti ar
putea fi gata pe 12 decembrie, dacă nu plouă şi nu ninge
Economica.net: TRUMP PREŞEDINTE Ce se întâmplă pe burse, pe pieţele
valutare şi cum a reacţionat preţul petrolului
Agerpres.ro: Japonia: Reuniune de urgență la Ministerul de Finanțe și
Banca Centrală pe fondul unei posibile victorii a lui Donald Trump

Agerpres.ro: Ford investește 200 mil. dolari în India
Capital.ro: EXCLUSIV Christoph v. Tschirschnitz, BMW: „Nu avem în
acest moment proiecte concrete de investiții în România”
Bursa.ro: "Politicile macroeconomice nu au fost croite pe calapodul
antreprenorului autohton"
Bursa.ro: ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI, Creştere semnificativă a activului net
unitar al SIF Banat Crişana, după procesul de răscumpărare
Bursa.ro: OPINII "Tirania pieţelor" contează doar dacă vrei să te laşi
tiranizat
Hotnews.ro: Singurele burse pe crestere - cea elvetiana si din Rusia
IT
Zf.ro: Lenovo: Piaţa de PC-uri este în cădere la 9 luni. Vânzările de PC-uri
au scăzut cu 18% în al treilea trimestru, la 170.000 unităţi
Zf.ro: Microsoft Summit 2016: Ritmul schimbărilor din business va
accelera, acum lucrurile încă se mişcă lent. Fiecare companie trebuie să
devină digitală pentru a supravieţui
Zf.ro: MICROSOFT SUMMIT 2016 Tatian Diaconu, CEO Immochan: Nu
există o opţiune între a fi sau a nu fi digitalizat, singura opţiune posibilă
este să trăim în această lume digitală şi să ne adaptăm în consecinţă
Agerpres.ro: Varujan Pambuccian: România are două probleme majore individualismul acerb și pasivitatea
Capital.ro: Agenţiile de securitate americane sunt în alertă din cauza
riscului unor atacuri cibernetice

Hotnews.ro: Cel mai nou mod de autentificare, care ar putea inlocui
parolele – solutia pe care un startup local o transforma in business
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Redresarea City Insurance cerută de ASF merge mai departe
Zf.ro: Iohannis a promulgat legea cashback. Clienţii pot primi numerar
până la 200 lei
Economica.net: Anularea comisioanelor brokerilor afectează până la 30%
din piaţa RCA. Unii brokeri ar putea să dispară
Economica.net: 50% din deşeurile ce pot merge legal la reciclare ajung
pe mâna "traficanţilor". România riscă infringementul
Agerpres.ro: România, pe locul 50 în topul celor mai prospere țări din
lume (studiu)
Capital.ro: Deficitul comercial urcă la 6,9 miliarde de euro la 9 luni
Bursa.ro: Intrarea în zona euro va însemna sfârşitul convergenţei şi
pentru România?
Hotnews.ro: Hotararea de Guvern care plafoneaza preturile RCA a fost
publicata marti in Monitorul Oficial. Noile polite RCA nu pot avea tarife
peste cele maxime reglementate
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BCR: Numărul clienţilor care folosesc Internet Banking a crescut
cu 30% în acest an
Zf.ro: Trei acţionari, care au 19% din Banca Carpatica, se vor retrage în
contextul fuziunii cu Patria Bank

Zf.ro: Tetik, CEO Banca Transilvania: Piaţa din România permite încă
dezvoltarea organică
Zf.ro: Banca Raiffeisen, prima care a majorat avansul la ipotecare după
darea în plată, a revenit după nouă luni asupra deciziei
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Cum a salvat Curtea Constituţională „legea
dării în plată“ (I)
Zf.ro: Acţionarii BCR discută fuziunea cu firmele de real-estate din grup.
Va ieşi SIF Oltenia din acţionariatul băncii?
Economica.net: Iohannis a promulgat legea prin care instituţiile publice
sunt obligate să accepte şi plata cu cardul
Capital.ro: Doar bogații își țin banii în bancă la dobânzile actuale
Bursa.ro: Raiffeisen Bank a pierdut un proces colectiv pe clauze abuzive
Bursa.ro: Surse: "Credit Suisse" se ocupă de vânzarea cotei RBS la
"Saudi Hollandi Bank"
TELECOM
Hotnews.ro: RCS Management, firma controlata de patronul RCS&RDS,
Zoltan Teszari, vrea sa rascumpere 10% din capital cu maxim 22,4
milioane de euro pana la sfarsitul acestui an
CCIR
Psnews.ro: Președintele CCIR dă speranțe pentru afacerile România-Iran
Agerpres.ro, preluatăd e Us24.ro, Diacaf.com: Costin Borc: Relațiile
economice dintre România și Iran trebuie să crească plecând de la
experiența oamenilor de afaceri
CCI BRAȘOV

Monitorulexpres.ro: Finanţări nerambursabile de pînă la un milion de
euro pentru IMM-uri
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Conferință despre Customer Care, la Camera de Comerț
Iași
CCIA TIMIȘ
Sursadevest.ro: Ambasadorul Mexicului, la Timişoara! S-au pus bazele
unor relaţii de colaborare pe plan economic
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Diacaf.com: Vizita
importanta la CCIAT. S-au pus bazele unei colaborari economice intre
Mexic si Timis
Opiniatimisoarei.ro: Reactia ambasadorului Mexicului, la Timisoara, dupa
alegerea lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA
ENERGIE
Agerpres.ro: OMV: Cererea de gaze în România rămâne în acest an sub
nivelul din 2015; cerere stabilă pe piața de energie electrică
Zf.ro: Trump a promis să scoată Statele Unite din Acordul Climatic de la
Paris
Economica.net: ANRM: Investiţiile în Marea Neagră au depăşit cu mult 2
miliarde de dolari, rezultatele se lasă aşteptate
Agerpres.ro: Metea (Romgaz): Ar trebui să primim pe 12 noiembrie prima
tranșă de la Primăria București pentru gazele livrate ELCEN

Hotnews.ro: Complexul Energetic Hunedoara: Exista riscul iminent al
executarii conturilor societatii de catre creditori, dupa iesirea companiei
din insolventa
Hotnews.ro: Tranzactie intre companii elvetiene: MET Group a preluat
operatiunile Repower in Romania de furnizare a energiei
Hotnews.ro: Guvernul a adoptat Programul de iarna privind stocurile de
siguranta ale Sistemului Electroenergetic National
Economica.net: Romgaz: Noua termocentrală de la Iernut ar putea fi gata
în anul 2020
Economica.net: Stocurile energetice din Programul de iarnă au fost
stabilite de Guvern la valoarea de 2,3 miliarde de lei
FISCALITATE
Agerpres.ro: Funcționarii publici solicită demisia șefului ANAF pentru
refuzul acestuia de a aplica OUG 43/2016
GUVERN
Agerpres.ro: Morcovi, ardei grași sau lapte covăsit, produse noi livrate
elevilor în 2017; bugetul programului-17,2 milioane de euro
Agerpres.ro:

Întrevederea

ministrului

afacerilor

externe,

Lazăr

Comănescu, cu ministrul afacerilor externe al R.I. Iran, Mohammad Javad
Zarif
Capital.ro: MFE: Rată de absorbţie de 80,16% în cadrul obiectivului
Convergenţă 2007-2013, la finele lunii octombrie
IMM

Capital.ro: CEC Bank îmbunătăţeşte condiţiile de contractare a finanţării
IMM-urilor în cadrul Programului Româno-Elveţian
INVESTIȚII
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru, redactor şef ZF Antreprenori români, uitaţi-vă
la Trump şi intraţi în joc. Este timpul vostru să luaţi puterea!
Zf.ro: New Kopel Group a investit în acest an 10 milioane euro în
autoturisme şi proiecte special
Zf.ro: Şansele ca FED să crească dobânda de referinţă în decembrie au
scăzut sub 50%
Zf.ro: Producătorul de ţigări BAT investeşte în fabrica de la Ploieşti
pentru a o transforma a doua cea mai mare din Europa
Zf.ro: Bursele scad după ce victoria lui Trump sperie investitorii
Economica.net: Saxo Bank: Vom vedea o reluare a efectului Brexit în
pieţe. Ne putem aştepta la o baie de sânge pe piaţa mexicană
Economica.net: Logan, Duster şi Sandero, în top 25 al celor mai bine
vândute modele în Rusia
Agerpres.ro: Grupul Volkswagen, îngrijorat că alegerea lui Trump ar
putea submina încheierea unui acord în cazul Dieselgate
Capital.ro: Altex deschide unul dintre cele mai mari magazine din ţară şi
vinde televizoare cu 800 lei
Capital.ro: New Kopel Group: 10 milioane de Euro investiti si 800 de
masini cumparate in primele 9 luni ale anului 2016
Zf.ro: Preţurile de pe piaţa rezidenţială stagnează în T3 faţă de T2, dar
sunt uşor pe plus faţă de anul trecut

Economica.net: Bursa din Moscova înregistrează cea mai mare creştere
din luna iunie, după victoria lui Trump
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Membrii Consiliului ASF pot fi revocaţi dacă produc grave
prejudicii sectoarelor financiare supravegheate - proiect
Economica.net: Comisia Europeană şi-a îmbunătăţit estimările privind
avansul economiei româneşti în 2016 la 5,2%
Zf.ro: BBC: Cinci incertitudini economice ale administraţiei Trump
Economica.net: FMI: Creşterile salariale adoptate de Parlament vor duce
deficitul bugetar al României la 3,5% din PIB în 2017
Economica.net: Noile tarife RCA intră în vigoare pe 18 noiembrie. Cât vei
plăti pentru maşina ta
Capital.ro: Doar 23% dintre companiile care au avut profit în 2015 au
susținut sectorul neguvernamental
Economica.net: CCR: Sporul de risc şi suprasolicitare poate fi acordat
personalului ANFP în afara salariului de bază
Ziare.com: Cine va avea cele mai multe probleme economice: SUA cu
Trump presedinte sau Marea Britanie in afara UE?
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BCR a găsit economist-şef: Horia Braun, director de investiţii la NN
Investments Cehia
Economica.net: Reacţia cursului euro/leu pe termen scurt depinde de
evoluţiile globale. Moneda romanească, mai puţin volatilă - ING

Agerpres.ro: BCE face un apel la calm după alegerea lui Donald Trump
TURISM
Profit.ro: Anca Nedea: Brandul turistic al României ar trebui repoziționat,
este ușor depășit
Profit.ro: ANT: România încearcă să transforme vizitatorii de business în
turiști

