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CCIR
Agerpres.ro, preluată de Us24.ro, Diacaf.com, Banknews.ro: Costin Borc:
Relațiile economice dintre România și Iran trebuie să crească plecând de
la experiența oamenilor de afaceri
Capital.ro, preluată de 2am.eu, Pfinance.ro, Ziarelive.ro, Ziar.com,
Newslist.ro, Discard.ro, Portal-ro.com, Revistapresei.eu, Findnews.ro,
News.ournet.ro,

Ziare.www.ro,

Feedler.ro,

Pescurt.ro:

Protocol

de

colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a României și cea a
Iranului
Economiczoom.ro: Proiecte în domeniul petrolier și al gazelor dezvoltate
în parteneriat cu Iranul – Costin Borc
Zf.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Instiri.com: Prima întâlnire între
Bucureşti şi Teheran după dezgheţ
Nineoclock.ro, preluată de Romaniaobserver.com, Romaniapress.com,
Feedler.ro: CCIR organizes Romania-Iran multi-sectorial business forum
to facilitate Romanian companies’ entry to the Iranian market
MIHAI DARABAN
Psnews.ro, preluată de E-politic.ziuanews.ro: Președintele CCIR dă
speranțe pentru afacerile România-Iran
Evz.ro, preluată de Presaonline.com, Infoziare.ro, Discard.ro, Ziar.com,
Ultimele-stiri.eu:

Mihai

Daraban:

„Să

aveți

economice bilaterale România – Iran!”
CCIA BOTOȘANI

încredere

în

relațiile

Banulbotosanean.ro: Top 50 cei mai mari angajatori: O firmă franceză şi
una italiană pe primele două locuri
CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro, Bzb.ro: Bani europeni pentru extinderea capacităților de
producție
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Firmele premiante din industria
lemnului şi serviciile tipografice
CCI IAȘI
Inoras.ro: Dezbatere Moldova Vrea Autostrada - Atragerea investitiilor
Umblat.ro: Customer Care Conference IAŞI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Valery Kuzmin, ambasadorul
Federației Ruse în România a răspuns întrebărilor „Ziarului de Iași“
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Colaborare economică cu Mexic pe relația CCIAT. Când
va fi deschis consulatul onorific al Mexicului la Timișoara
CCI VÂLCEA
Radiocraiova.ro: Conferinta Hervex, la Govora
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale conţine 553 de
produse

Zf.ro: Renasc cooperativele? „Ne ajută să vindem mai bine şi să
cumpărăm mai ieftin“
Zf.ro: 33 milioane de lei de la stat pentru achiziţia de berbeci
Zf.ro: Importul de lapte, creştere necontrolată: plus 34%
Economica.net: Egiptul a cumpărat 60.000 de tone de grâu din România
şi 180.000 de tone din Rusia
ENERGIE
Zf.ro: „Antreprenorii simt reuşita în mai puţine zile decât sunt cele de
sărbătoare legală într-un an“
Zf.ro: Guvern: Stocurile energetice pentru această iarnă vor costa 2,3
miliarde de lei
Zf.ro: Brokeri: Electrica poate avea la 9 luni rezultate mai bune ca restul
sectorului
Zf.ro: MOL furnizează indirect circa 3% din energia din România după
preluarea unui trader elveţian
Zf.ro: Uite insolvenţa, nu e insolvenţa: Ping-pong cu 6.400 de oameni şi
cu 2% din producţia totală de energie a României
Zf.ro: Preţul petrolului a urcat peste pragul de 45 de dolari barilul
Zf.ro: Misiunea OPEC a devenit mai dificilă odată cu victoria lui Trump.
„Rezultatul alegerii din SUA se adaugă provocărilor cu care se confruntă
exportatorii de petrol”
Economica.net: Hidroelectrica a obţinut un profit brut de 1,133 miliarde
de lei în primele nouă luni, în creştere cu 29%

Economica.net: Petrom cade sub pragul de 15.000 de angajaţi. A fost cel
mai mare angajator din ţară, dar ajunge sub Kaufland şi Carrefour
Agerpres.ro: Reprezentanții Transelectrica și ai CNE Cernavodă vor
analiza cauzele avariei externe ce a dus la deconectarea Unității 1
Cernavodă
Capital.ro: E.ON raportează pierderi record din cauza deprecierilor de
active
Capital.ro: Austria sprijină proiectul Nord Stream 2 (oficial rus)
Bursa.ro: PROFIT ÎN SCĂDERE CU 11%, ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI,
Brokerii: Rezultatele Petrom, încă influenţate de preţurile scăzute ale
petrolului
GUVERN
Capital.ro: Anca Dragu la conferința Capital: „Vom prelungi scutirea de la
impozitarea profitului reinvestit și vom aduce noi facilități care să
sprijine business-ul”
Bursa.ro: DECLARAŢII ALEGERI SUA/LAZĂR COMĂNESCU: "Avem
determinarea pentru consolidarea legăturilor transatlantice"
INVESTIȚII
Zf.ro: Victoria lui Donal Trump în America duce aurul la Bucureşti la
maximul ultimelor 2 luni
Zf.ro: Dolarul scade joi, după ce a crescut surprinzător miercuri după
victoria lui Trump
Zf.ro: Antreprenori locali: Lorand Szarvadi pariază pe turism şi imobiliare
la patru ani de la despărţirea de Domo

Zf.ro: Românul care a condus Ikea Băneasa de la deschidere, mutat la
Belgrad, unde suedezii vor intra din 2017
Zf.ro: Avicola Crevedia a intrat în faliment după ce a acumulat datorii de
circa 67 mil. euro
Zf.ro: Un start-up pe zi: Doi contabili au mizat 5.000 de euro pe o
tricicletă care vinde cafea pe străzile din Capitală
Zf.ro: Acţiunile Carrefour, companie în top 10 din România, s-au apreciat
cu 19% în 5 ani
Agerpres.ro: Bursele asiatice și-au revenit după șocul provocat de
victoria lui Trump
Agerpres.ro: Zece femei antreprenor au fost premiate în cadrul galei
"Beauty of Entrepreneurship 2016"
Capital.ro: Corina Creţu: Dorim să simplificăm modul de folosire a
fondurilor europene pentru proiecte culturale
Capital.ro: Activele nete ale fondurilor deschise locale, în creştere cu 1%
în octombrie
Capital.ro: Activele nete ale fondurilor deschise locale, în creştere cu 1%
în octombrie
Capital.ro: Un brand românesc se extinde în București
Capital.ro: Se construiesc opt turnuri de birouri de peste 12 etaje
Capital.ro: Numărul de insolvențe scade, dar rămânem "campioni" în
regiune
Capital.ro: TOP 300 CAPITAL: Cine sunt cei mai bogați români

Bursa.ro: TRUMP A CÂŞTIGAT ALEGERILE DIN SUA Preţul aurului şi
Bursa din Rusia, în cea mai mare creştere de după Brexit
Bursa.ro: UE reia investigaţia privind fuziunea "Dow Chemical"
-"DuPont"
Bursa.ro: DECLARAŢII ALEGERI SUA / STEEN JAKOBSEN, SAXO BANK:
"Această generaţie se revoltă împotriva liberului schimb şi globalizării"
Bursa.ro:

DECLARAŢII

ALEGERI

SUA

/

OVIDIU

DUMITRESCU,

TRADEVILLE: "Leul este de aşteptat să rămână în intervalul de variaţie
obişnuit"
Bursa.ro: FAŢĂ DE ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT, Profitul net
al BVB a crescut cu 2,5% în trimestrul al treilea
Bursa.ro: Bursele asiatice şi-au revenit după şocul provocat de victoria
lui Trump
Bursa.ro: ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI, Proleasing Motors a
vândut cu 15% mai multe unităţi BMW şi cu 42% mai multe unităţi Ford,
faţă de 2015
Bursa.ro: FAŢĂ DE ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT, Cifra de
afaceri a companiei NKG a crescut cu 11%, în primele 9 luni ale anului
IT
Zf.ro: WSJ: Comisia europeană ar putea cere şi Amazonului să plătească
retroactiv taxe pentru operaţiunile din UE
Zf.ro: Start-up-ul Retargeting a ajuns în doi ani la 1.000 de clienţi şi
venituri de 500.000 €
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Importurile cresc cu viteză dublă faţă de exporturi
Zf.ro: ZF 10 ani de la aderarea la UE. Ne-am apropiat economic de
europeni, dar suntem pe plus în relaţiile comerciale cu americanii
Bursa.ro: DECLARAŢII ALEGERI SUA Matthias Hoppe, FT: "Şansele unei
creşteri a dobânzii Fed s-au diminuat"

SISTEM BANCAR
Zf.ro: ING Bank: Nu există premise pentru deprecierea leului în
următoarea perioadă
Zf.ro: Horia Braun, director de investiţii la NN Investment Cehia, a fost
recrutat de BCR pentru poziţia de economist-şef
Zf.ro: Unul dintre cele mai mari contracte B2B câştigate de Vodafone:
Raiffeisen renunţă la telefoanele fixe şi migrează la smartphone-uri
Zf.ro: Divizia de leasing a BRD a acordat finanţări noi de 410 milioane de
lei la nouă luni. 60% merg către sectorul auto
Zf.ro: Populaţia a pus la bănci 59 mld. lei în primele nouă luni, dar
depozitele noi continuă să scadă.Vârful lunar al depozitelor a fost atins
în 2009, perioadă în care românii puneau circa 11 miliarde de lei în
fiecare lună
Agerpres.ro: BNR menţine prognoza de inflaţie pentru acest an la minus
0,4%. Pentru 2017, prognoza a fost revizuită în sus, la 2,1%
Agerpres.ro: Suciu (BNR): Rezultatul surpriză din alegerile americane a
generat volatilitate pe piețele financiare în cursul dimineții; momentul
pare depășit

Capital.ro: BCR: Evoluții de piață după alegerile din SUA
Capital.ro: National Bank of Greece are o nouă conducere
Bursa.ro:

DAN

SUCIU:

"BNR

este

pregătită

să

utilizeze

toate

instrumentele de care dispune"
TELECOM
Zf.ro: Veniturile grupului Telekom România au crescut în trim. 3 cu 1,3%
la 242 mil. euro iar profitul operaţional a urcat cu 10,4% la 53 mil. euro
Zf.ro: Fostul Romtelecom în trim. 3: blocajul de pe net fix continuă, iar
telefonia fixă cade pentru prima oară sub 2 milioane de linii. TV-ul
rămâne în teritoriul pozitiv
Zf.ro: Telekom România obţine o creştere de aproape 7% pe segmentul
de abonamente la telefonie mobilă în trim. 3

