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CCIR
PSNews.ro, preluată de ziuanews.ro, infoziare.ro: După faptă, și
răsplată. CCIR premiază Topul Național al Firmelor
Bzt.ro: Presedintii Romaniei si Slovaciei, asteptati marti la Nadlac
CCI BACĂU
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare.com: Viitor sumbru pentru
economia locala
CCI BIHOR
Infoprut.ro: Județul Bihor, în întâmpinarea Republicii Moldova
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată I-stiri.ro, Ziare-pe-net.ro, Portalziare.ro, Iziare.ro, Stiriaz.ro: Târgul Mobila Expo Constanţa se deschide pe 13
octombrie
Tvlitoral.ro: Avantajele produselor bio
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, Reporteris.ro, 24-ore.ro, Curierul-iasi.ro, preluată de
Ziare-pe-net.ro: Aflați ce au promis autoritățile locale antreprenorilor
ieșeni
Islive.ro, preluată de Ziarelive.ro: Conferința Iași Antreprenor 2016 @
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro,

preluată

Ziare-pe-net.ro:

CCI

Maramureş

–

agent

împuternicit pentru înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare
CCI NEAMȚ
Ziarpiatraneamt.ro: A treia ediţie a Campaniei ”Oamenii Timpului”,
lansată la Piatra-Neamț
CCIA TIMIȘ

Opiniatimisoarei.ro, Banatulmeu.ro, Sursadevest.ro, Banatulazi.ro,
Timisoaraexpress.ro, Tion.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Feedler.ro,
Diacaf.com: Oamenii de afaceri din Timis, premiati de CCIAT, la Gala
Excelentei in Afaceri – Topul Firmelor din Judetul Timis 2015. Cand
are loc prestigiosul eveniment?
CCI VÂLCEA
Ttonline.ro: HERVEX 2016
Jurnalulbucurestiului.ro: Curierul de Valcea – Concluzia mediului de
afaceri străin din județ: „Forța de muncă îmbătrânită – o nouă
amenințare pentru economia Vâlcii!”
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Ttonline.ro: Workshop: Digitalizarea. Următorul pas al dezvoltării
economice
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Fermierii sunt nemulţumiţi de modul în care se acordă
subvenţiile. Laurenţiu Baciu, Lapar: „Sper ca APIA să nu mai dea banii
pe apa sâmbetei, cum s-a întâmplat până acum.“
Economica.net: Renta viageră, cel mai mare jucător pe piaţa
terenurilor arabile din România. 82.800 de hectare tranzacţionate în
cinci ani
Agerpres.ro: Asociație: În România nu au fost declanșate verificările
porcilor în gospodăriile populației, în contextul riscului de pestă
porcină africană
Bursa.ro: OVIDIU GHEORGHE, PNVV: "Birocraţia excesivă din ultimii
doi ani încetineşte progresul vinului românesc"
ENERGIE
Zf.ro: Furnizarea de energie, un business la modă. Chiar dacă cererea
nu creşte, tot mai multe companii încearcă să le aprindă becul
consumatorilor
Zf.ro: Problemele din sectorul nuclear francez scumpesc energia în
Europa

Zf.ro: RCS&RDS, primul outsider care se vede în piaţa energiei:
operatorul telecom a ajuns la 2,5% din piaţa clienţilor finali
Zf.ro: Cei mai importanţi 4 membri ai directoratului Petrom au
contracte de muncă directe cu OMV, dar factura de plată este trimisă
la Bucureşti
Zf.ro: Cea mai mare ofertă a toamnei: investitorii de retail pot cumpăra
728 mil. acţiuni Petrom la un discount de 5% şi la preţuri minime
istorice
Zf.ro: Fondul Proprietatea trage semnalul de alarmă după reducerea
investiţiilor Petrom: O producţie scăzută ar putea afecta modelul
integrat de activitate
Economica.net: Austriecii de la OMV ameninţă România cu un proces
internaţional, pentru că nu respectă contractul de privatizare a Petrom
Economica.net: Rompetrol: Discutăm de trei ani despre proiecte
împreună cu Guvernul, dar aspectele legale ne împiedică să înaintăm
Economica.net: Tribunalul Bucureşti obligă ELCEN să plătească
Transgaz circa 7,9 milioane de lei pentru transportul gazelor
Economica.net: Grigorescu: Listarea Hidroelectrica se va întâmpla
probabil în interval de maximum 6 luni, dar nu aş vrea să speculez
Agerpres.ro: Statul a încasat în septembrie peste 15,2 milioane de
euro din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
Agerpres.ro: Grigorescu: Vom reacționa curând la faptul că o parte
din conducerea Romgaz e vizată de un dosar; cred că timpul
analizelor a trecut
Capital.ro: Ministrul Energiei: Ar fi inacceptabil ca bucureștenii să nu
aibă apă caldă
Bursa.ro: AL 23-LEA CONGRES MONDIAL AL ENERGIEI – ISTANBUL
Companiile noastre lipsesc de la discuţiile giganţilor energetici
FISCALITATE
Capital.ro: ANAF: Contribuabilii care nu depun la termen declarația de
înregistrare fiscală vor fi înregistrați din oficiu

GUVERN
Zf.ro: Ministrul energiei, cel mai abil „blogger”: Ce făcea platforma
pentru care a obţinut 792.000 lei, dar care nu a fost construită pentru
trafic
Agerpres.ro: Grigorescu, despre închirierea platformei de Internet: E o
tranzacție privată, grevată de regula confidențialității; veniturile sunt
impozitate în România
INVESTIȚII
Zf.ro: Raul Ciurtin, fost proprietar al Albalact, a fost recrutat de
Teraplast Bistriţa
Zf.ro: Un pachet de 2,37% din Banca Transilvania a trecut dintr-un
cont în altul. Cine a cumpărat, cine a vândut? Pe lista suspecţilor se
află fondul american Fidelity
Zf.ro: Preşedintele Eurohold, grupul bulgar care deţine Euroins:
Suntem norocoşi că toată piaţa a majorat preţurile la RCA. Mai
aducem 50 mil. lei la capital. „Am investit în România 100 de milioane
de euro până acum, dar ce era mai greu a trecut.“
Zf.ro: Fondul Proprietatea: Majorarea capitalului prin aport cu terenuri
la Oil Terminal este prea mare
Zf.ro: Comerţul modern s-a apropiat pentru prima dată de 10 mld.
euro. Hipermarketurile mănâncă aproape jumătate din piaţă
Zf.ro: Afacerile Carrefour au crescut cu 14% în S1 2016, deşi francezii
au deschis doar un hipermarket
Zf.ro: Deloitte vorbeşte pentru prima dată despre investiţia în noul
centru de tehnologie de la Bucureşti: Doar cu specialişti vom ieşi din
paradigma de forţă muncă ieftină pentru investitori
Economica.net: Mega Image a inaugurat două magazine în Bucureşti
Economica.net: CNAIR: Circulaţia pe tronsonul Orăştie-Sibiu al
Autostrăzii A1 se deschide luni la ora 14,00

Economica.net: Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut
cu aproape 7%, la opt luni
Economica.net: Cozi în toată ţara la agenţiile de mediu la depunerea
dosarelor pentru programul Casa Verde
Economica.net: CFR Călători ar putea cumpăra trenuri noi în leasing
sau prin parteneriat public-privat
Capital.ro: Petrolul SE PRĂBUŞEŞTE înainte de reuniunea de la
Istanbul! Ultimele evoluţii
Capital.ro: Peste 3000 de FIRME din sectorul construcţiilor S-AU
ÎNCHIS!
Capital.ro: Industria extractivă, ÎN CĂDERE LIBERĂ!
Capital.ro: Cursul explodează pe interbancar: A ajuns la 4,51 lei pentru
un euro. Săptămâna trecută era 4,44 lei
Bursa.ro: DUPĂ CE A DEPUS PROSPECTUL LA ASF SIF Moldova a
cerut suspendarea de la tranzacţionare, pentru operaţiunea de
consolidare a valorii nominale
IT
Zf.ro: Google va cheltui câteva sute de milioane de dolari pe
promovarea smartphone-urilor Pixel
Zf.ro: Acţiunile Ascendia, nicio reacţie după ce compania a anunţat că
primeşte 1,2 mil. lei nerambursabili
Zf.ro: Sibienii de la Smart Bill se extind în India: Am început să testăm
produsul nostru de facturare şi gestiune
Agerpres.ro: Samsung a suspendat producția telefonului Galaxy Note
7
Capital.ro: Haris Zachariades, CEO SoftOne: Munca grea depășește
de cele mai multe ori talentul și este necesară dacă vrei să ai succes
Bursa.ro: BANCA NAŢIONALĂ SUB DICTATUL LEGII În rezerva
internaţională calculele sunt exacte până la a patra zecimală
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Comentariu Sorin Pâslaru, redactor-şef ZF Datele ASF destramă
mitul scumpirii RCA din cauza creşterii daunalităţii: între 2015 şi 2016
tariful mediu al RCA a crescut cu 25%, în schimb daunele plătite au
scăzut
Zf.ro:

Standard&Poor’s

reconfirmă

rating-ul

aferent

datoriei

guvernamentale a României
Zf.ro: ANTREPRENORI LOCALI Şeful transportatorului Frigoexpres,
aflat în reorganizare: RCA-ul este o catastrofă pentru noi, ne creşte
costurile foarte mult
Zf.ro: Temerile că Marea Britanie se îndreaptă spre un Brexit dureros
revin şi vor provoca declinul lirei sterline. Flash crash-ul de vineri este
doar începutul
Zf.ro: Asigurarea RCA pentru persoanele fizice s-a scumpit cu peste
18% în ultimul an
Zf.ro: Exporturile au crescut în primele opt luni cu 4%, iar importurile
cu 6,8%
Zf.ro: Consumul de alimente începe să-şi reducă turaţia după
scăderea TVA şi în august a avut cel mai mic avans de după
decembrie 2014
Economica.net: Producătorii şi magazinele vor fi obligaţi să scadă
preţul mâncării ce urmează să expire sau să o doneze
Economica.net: Programul economic al PSD: Impozit zero pentru
activităţi independente şi pensionarii cu pensii sub 2.000 lei
Agerpres.ro: Corina Crețu: România, primul stat membru căruia i s-au
ridicat condiționalitățile ex-ante în privința ajutoarelor de stat
Agerpres.ro: Negocierile privind TTIP vor continua indiferent de
rezultatul alegerilor din SUA
Capital.ro: Şomerii vor doar ajutorul de stat nu şi să muncească
Capital.ro: Nu România, ci zona euro nu îndeplinește criteriile de la
Maastricht

Bursa.ro: CĂLIN RANGU, ASF: "Mutăm scopul formării profesionale,
de la obţinerea unei diplome, la acumularea de competenţe"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Tranzacţiile valutare şi-au continuat declinul în septembrie,
atingând minimul anului. Media zilnică a scăzut la 1,17 mld. euro, cu
285 mil. euro sub nivelul din septembrie 2015
Zf.ro: Seacă sursa principală de finanţare pentru companii. Creditele
noi pentru firme au scăzut dramatic în august faţă de aceeaşi lună a
anului trecut
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, Director editorial ZF Cum ar trebui
discutată conversia creditelor în franci elveţieni la cursul istoric. Cu
ce date ar trebui să vină băncile pentru a vedea care sunt “pierderile”
celor cu împrumuturi în franci, faţă de cei cu credite în euro sau lei
Zf.ro: Discuţiile privind conversia creditelor în valută la curs istoric
duc cursul aproape de 4,5 lei/euro, maximul ultimelor trei luni
Zf.ro: 15 bănci primesc fonduri suplimentare pentru Prima casă, dar
creditele au fost deja „date“
Zf.ro: „S-ar putea ca modelul bancar european să se fi stricat“.
Băncile europene se plâng de cât de rău le merge, iar cele americane
se laudă cu cât de în formă sunt
Zf.ro: Bank of Beirut este tot mai aproape să preia Marfin Bank
Zf.ro: Marja de câştig a băncilor pe retail a făcut un salt de 20% în
ultimul an, până la peste 6%
Zf.ro: BNR: Deşi creşterea vine din consum, economia nu este încă
supraîncălzită, iar productivitatea muncii s-a îmbunătăţit în T2
Zf.ro: BNR nu vede încă semne de supraîncălzire a economiei
Economica.net: Constituţionalitatea legii dării în plată se decide
mâine de către judecătorii CCR
Economica.net: Ministerul Finanţelor Publice distribuie astăzi băncilor
plafoanele pentru "Prima Casă"
Capital.ro: Ce scenariu a folosit BNR în 2008? (concluzia)

Capital.ro: Alpha Bank și Intesa Sanpaolo - eliminate de pe lista
plafoanelor pentru Prima Casă
Bursa.ro: Până unde vor merge programele de bail-out din Europa?
Bursa.ro: Criza dării în plată: anatomia unei controverse
TURISM
Economica.net: România ar putea adopta un nou produs turistic, cu
potenţial de brand naţional: forest bathing sau imersia în pădure
Bursa.ro: Zona Braşov-Râşnov, cea mai căutată pentru Halloween
CCIR

Capital.ro, preluată de Newslist.ro, News.portal-start.com, I-stiri.ro,
Instiri.com,

Revistapresei.eu,

Feedler.ro,

Diacaf.com,

Pescurt.ro,

Findnews.ro: Topul Național al Firmelor: cele mai performante companii
din România
Psnews.ro, preluată de Ziaunews.ro, I-stiri.ro: După faptă, și răsplată.
CCIR premiază Topul Național al Firmelor
Sfin.ro, preluată de Pescurt.ro, Ziare.www.ro: Topul Național al Firmelor –
ediția XXIII
Agora.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: Topul Național al
Firmelor 2016. Numărătoarea inversă a început!
CCIA ARAD
Newsar.ro, Actualitati-arad.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Gala Mediului
de Afaceri Arădean marchează un deceniu de la aderarea României la UE
CCINA CONSTANȚA
Atacdeconstanta.ro: Târgul de mobilă MOBILA EXPO CONSTANŢA, ediţia
a VI-a 13 – 16 octombrie 2016

Cugetliber.ro: SPIT îşi deschide porţile pentru constănţeni
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Târg de mobilă la
Pavilionul Expozițional
Radioconstanta.ro: CONSTANȚA: Târgul MOBILA EXPO
CCIA TIMIȘ
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro: Se pregătește o nouă ediție a
Topului Firmelor din județul Timiș, cel mai important eveniment de
business din vestul țării. Când are loc
ENERGIE
Agerpres.ro: WEC: Cererea mondială de energie va atinge vârful în 2030
Economica.net: OMV şi Lukoil, acuzate de cartel în Bulgaria. Rompetrol a
scăpat
Economica.net: Rosneft plăteşte 5,28 miliarde de dolari pentru o
participaţie de 50,075% în producătorul de ţiţei Bashneft
Economica.net: OMV a vândut terminalul Aliaga din Turcia firmei azere
SOCAR
Bursa.ro: Caldura in Capitala dar nu pentru toata lumea. Cum explica
Firea
FISCALITATE
Bursa.ro: UNTRR solicită Guvernului reducerea fiscalităţii în transportul
rutier de persoane
GUVERN

Economica.net: Dîncu: Proiectul care va permite evacuarea în caz de
dezastru va fi adoptat înainte de terminarea mandatului Guvernului
Capital.ro: Dîncu: Proiectul pentru situaţiile de dezastru va fi adoptat în
mandatul acestui guvern
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Ne aflăm într-o zonă hibridă, unde dosarul
cu șină coexistă cu depunerea pe mail a cererilor
Economica.net: Guvernul refuză prima ofertă a canadienilor pentru
ridicarea vizelor în etape
Zf.ro: Ministerul Fondurilor Europene enumeră ce informaţii din
contractele de finanţare cu fonduri UE nu pot fi confidenţiale
INVESTIȚII
Economica.net: Stirom Bucureşti s-a vândut. Acţiunile companiei cresc
cu 14%
Economica.net: Şeful AFM: Aproape 10.000 de persoane fizice pot
beneficia de bugetul alocat în Casa Verde. Programul ar putea fi
suplimentat
Economica.net: Organizaţiile silvice ameninţă cu blocarea activităţii,
după intrarea în vigoare a Ordonanţei privind contravenţiile
Agerpres.ro: Nostra Silva: Volumul tăierilor ilegale este sub control; nu
este în niciun caz un fenomen de situație excepțională
Mediafax.ro: 44 milioane de euro din bani europeni pentru "Transalpina
Apusenilor"
IT

Ziare.com: Atacurile cibernetice: O confruntare spinoasa intre Rusia si
Occident
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Transportatorii presează ASF să publice tarifele maximale la RCA
înaintea de a le trimite la Consiliul Concurenţei
Zf.ro: Germania always ult toată seva: Exporturile din august au explodat
cu 10% faţă de anul trecut
Hotnews.ro: Transportatorii cer ASF sa faca publice preturile maxime
RCA: Orice formula care genereaza valori peste pragul agreat la Guvern
in 14 septembrie este inacceptabila
Ziare.com: Guvernul de la Londra s-a razgandit: Nu va obliga firmele sa
spuna public cati straini au angajat
Capital.ro: Co-voiajare: Sumă maximă ce poate fi împărţită între
conducătorul auto şi pasager
Capital.ro: Sigfried Mureşan: Avem în Europa prea multă datorie publică
Economica.net: Dragnea a depus la Senat proiectul de lege privind
eliminarea a 102 taxe nefiscale
Capital.ro: Locuri de muncă cu salarii de până la 13.000 euro lunar la un
târg de joburi din România. Vezi ce meserii se caută
Bursa.ro: COTAR: Somăm ASF să facă publice preţurile RCA conform
OUG
Economica.net: Ordonanţa privind salarizarea bugetarilor, adoptată tacit
de Senat
SISTEM BANCAR

Zf.ro:

Opinie

primită

la

redacţie

Independenţa

Băncii

Centrale:

angajament credibil de promovare a stabilităţii
Hotnews.ro: Debitorii in euro cer ca legea conversiei sa nu faca
discriminari

intre

valuta

imprumutului.

"Creditarea

s-a

facut

preponderent in euro, nu in franci", spun acestia
Mediafax.ro: Deutsche Bank nu a ajuns încă la o înţelegere cu justiţia din
SUA. Sunt investigate creditele ipotecare acordate înainte de criză
Zf.ro: Cursul de schimb sare la 4,51 lei/euro. Claudiu Cercel, BRD: ”Eu
nu văd motive de îngrijorare. O fluctuaţie de 1% nu este o problemă”
Economica.net: MFP a împrumutat, luni, 600 de milioane de lei de la
bănci, la un randament mediu de 1,82% pe an
Bursa.ro: PAUL ICHIM: "EximBank are capacitatea de a susţine
dezvoltarea infrastructurii"
Ziare.com: Se cauta solutii pentru cei cu credite in franci. Imprumutatii in
euro vor si ei conversie
Zf.ro: Liviu Voinea, viceguvernatorul BNR, anunţă de la Washington că la
Bucureşti nu va urma o întărire a politicii monetare
Economica.net: Dragnea, referitor la creditele în franci elveţieni:
Conversia la cursul istoric este abordarea corectă
Zf.ro: Lira sterlină a revenit pe scădere în şedinţa de luni
Hotnews.ro: Proiectul legii conversiei duce leul la peste 4.51 unitati in
fata euro. Monedele Europei emergente s-au intarit luni fata de euro in
timp ce leul isi continua scaderea
TURISM

Economica.net: Lidl vinde vacanţe la New York de Revelion
Economica.net: Slovacia şi România campioane în UE la creşterea
numărului de pasageri transportaţi cu avionul în 2015

