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Amosnews.ro: Compania de Librării Bucureşti, un nou record: Locul I în
Topul Național al Firmelor, ediția XXIII, la categoria "Comerț"
Presidency.ro, Agerpres.ro: Alocuțiunea Preşedintelui României, domnul
Klaus Iohannis, susţinută în cadrul evenimentului „Gala Topului Naţional
al Firmelor, 2016”
Mae.ro, Mae.gov.ro. Agerpres.ro: Participarea ministrului afacerilor
externe, Lazăr Comănescu, la ceremonia de decernare a premiilor
Topului Național al Firmelor, ediția XIII
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Allbiz.ro, ZIare.www.ro: Iohannis, la Topul Naţional al Firmelor: România,
în topul creşterii economice europene, cu 5,2% pe primul semestru
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performantă la Bursă
Vremeanoua.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Discard.ro: Compania Gaz
Est, premiatã asearã în cadrul Galei Nationale a Topului Firmelor
Capital.ro, preluată de 2am.eu, Ztv.ro, Ziarelive.ro, Sursadestiri.net,
Newslist.ro, 008.ro, Pescurt.ro, Romania.shafaqna.com, News.ournet.ro,
Ziare.www.ro, Feedler.ro, Portal-ro.com, Instiri.com: Iohannis a enumerat
obiectivele viitorului prim-ministru
Romaniajournal.ro: Romania still faces significant tax evasion problems,
Iohannis warns
Dcnews.ro, preluată de Sursadestiri.net, Feedler.ro, Portalpresa.ro,
Romania.shafaqna.com, Instiri.com, Infoziare.ro: Iohannis și Cioloș,
împreună în 2017. Rareș Bogdan, mesaj-cheie
Infobt.ro: Firma Hidroplasto a fost premiata pentru performanta si
calitatea serviciilor de Camera de Comert şi Industrie a Romaniei
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Daraban, către Iohannis și Cioloș: La promovarea externă a României,
partenerii ne solicită predictibilitate
Capital.ro, preluată de Pfinance.ro, 2am.eu, Portal-ro.com, Ztv.ro,
Ziarelive.ro, Discard.ro, News.ournet.ro, Feedler.ro, Revistapresei.eu,
Ziar.com,

Instiri.com,

Findnews.ro,

Allbiz.ro,

Ziare.www.ro:

Mihai
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valori puternică
Ziuaconstanta.ro: Mihai Daraban „La promovarea externă a României,
partenerii ne solicită predictibilitate”
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Jurnaluldearges.ro:

„NOUL PARLAMENT TREBUIE SĂ PREIA ŞI SĂ

PROMOVEZE PROPUNERILE LEGISLATIVE ALE MEDIULUI DE AFACERI”
Jurnaluldearges.ro: SCRIITORUL MARIN IONIŢĂ ÎŞI LANSEAZĂ O NOUĂ
CARTE
CCI BRAȘOV
Infobrasov.ro: Hai că nu credeți! Cursuri de spionat legal angajatii la …
CCI Brasov!!
CCIA CĂLĂRAȘI
Ziarulimpact.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Oportunitati de finantare
europeana la Calarasi pentru proiectele LIFE
CCINA CONSTANȚA
Radiovacanta.ro: Începe Târgul de Turism VACANȚA

Cugetliber.ro: Firmele premiante din industria petrolului şi gazelor,
maselor plastice, produselor chimice şi farmaceutice
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: “Cafeaua cu finanțări”, pe 24 noiembrie la CCI Suceava
AGRICULTURĂ
Zf.ro: ANALIZĂ Renasc cooperativele? „Trebuie să depăşim mentalitatea
«să moară şi capra vecinului» şi să vedem avantajele asocierii“
Economica.net: Se naşte un nou brand de lactate. Şase asociaţii de oieri
produc ca în Elveţia în cele mai moderne stâne din România
ENERGIE
Zf.ro: Energia şi benzina, cu peste 10% mai ieftine în primele nouă luni.
Petroliştii se diversifică pentru vânzări, concurenţa din energie creşte
Zf.ro: Intercapital: Acţiunile Conpet Ploieşti pot scădea pe termen scurt
la 75 lei
Zf.ro: Electrica, în plină campanie de recrutare: firma caută director
operaţional, de HR şi IT&C
Zf.ro: Hidroelectrica îşi ademeneşte viitorii acţionari cu marje de 50%
Zf.ro: Apariţia unei noi specii de business, furnizorul universal. Cum au
ajuns comercianţii de energie să vândă aspiratoare, să se ocupe de
renovări sau de reparaţia instalaţiilor de încălzire
Zf.ro: Consumul de energie electrică a crescut în primele nouă luni cu
4%

Economica.net: Producţia de gaze a Romgaz a scăzut cu 26,6% în
primele nouă luni ale anului
Economica.net: Consumul de electricitate, încetinire şi în septembrie.
Doar firmele au consumat mai mult în 2016
Economica.net: Vânzările de gaze ale Petrom, susţinute de centrala
electrică de la Brazi: Producţia de electricitate a crescut cu 150%
Hotnews.ro: INS: Importurile de gaze au crescut cu 566% in primele noua
luni
FISCALITATE
Economica.net: Consiliul fiscal: Majorările salariale propuse ar putea
creşte deficitul cu cel puţin 0,25% din PIB în 2017
Agerpres.ro: Contribuabilii care nu și-au încasat la timp creanțele
comerciale de la instituții ale statului, protejați de executare silită
Hotnews.ro: Dragos Doros: ANAF se muta online in cateva luni si va
incerca sa scoata din piata evazionistii
INVESTIȚII
Zf.ro: Chimcomplex Borzeşti vrea un credit de 7,8 mil. euro de la
Raiffeisen pe opt ani
Zf.ro: ANALIZĂ ADVERTISING Nurofen şi campaniile de Black Friday
intră în forţă în prime-time-ul televiziunilor
Zf.ro: Mai multe sectoare din industria prelucrătoare au fost introduse în
lista domeniilor eligibile pentru finanţare
Zf.ro: Campioni în business. Sfaturi de la antreprenorii din Iaşi: creaţi-vă
echipe de management puternice, atrageţi talente în jurul vostru

Zf.ro: Şerban Moisa, Imprinto: Avem afaceri de 12 mil. lei cu o marjă de
profit de 30% din vânzarea de ştampile şi personalizarea cănilor şi
tricourilor. "Vrem să deschidem 30-40 de magazine în franciză în
următorii doi ani."
Zf.ro: O reţea de retail din Sighişoara face 26 mil. lei cu şapte magazine
Zf.ro: Cine sunt campionii în business din Moldova în 2016. Cum păstrăm
energia şi spiritul antreprenorial într-o companie?
Economica.net: Autostrada Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni: procedura de
achiziţie publică pentru revizuirea studiului de fezabilitate a început
Economica.net: Afacerile din industrie au crescut cu aproape 4%, în
primele nouă luni
Capital.ro: Comisia Europeană finanţează cu 440 milioane euro tronsonul
feroviar Apaţa-Caţa
Hotnews.ro: UPDATE Reactie surprinzatoare a bursei americane: Wall
Street deschide la un nivel record, pastrandu-si optimismul dupa
alegerea lui Donald Trump
IT
Zf.ro: Fashion Days: Numărul de comenzi de Black Friday va depăşi
120.000, iar vânzările se vor ridica la peste 30 milioane de lei
Zf.ro: Parlamentul European propune utilizarea benzii de frecvenţă de
700 MHz pentru reţele 5G
Zf.ro: Adobe achiziţionează platforma de publicitate video TubeMogul
pentru 540 mil. dolari

Zf.ro: Paul Apostol, EasyHost: De Black Friday ne aşteptăm ca 6 milioane
de români să ne acceseze infrastructura
Capital.ro: ARMO devine membru în două din cele mai importante
organizații de e-commerce din Europa
Capital.ro: Black Friday 2016: Orange oferă accesorii gratis şi reduceri la
zeci de telefoane
Hotnews.ro:
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LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: ZF 10 ani de la aderarea la UE. Exporturile s-au dublat în zece ani
de la aderare, dar cota României în comerţul internaţional este sub cea a
Ungariei, Cehiei, Poloniei sau Bulgariei
Zf.ro: De ce a crescut preţul lemnului? „Legislaţia a restrâns defrişările
ilegale. Lumea nu mai taie aiurea. Nu se mai fură lemn“
Economica.net: Directiva tutunului se va aplica în curând şi în România.
Ce se va întâmpla cu ţigările în următoarele luni
Economica.net: Inflaţia anuală a crescut uşor la -0,4% în octombrie,
peste septembrie când a fost -0,6%
Agerpres.ro: Brexitul a făcut din EMA cea mai dorită agenție de
reglementare din UE
Hotnews.ro: Finantele publice americane au redus deficitul in octombrie
(prima luna a anului fiscal) cu 4 miliarde de dolari
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Tărâmul financiar românesc, o descoperire târzie a companiilor
poloneze
Zf.ro: UniCredit a făcut profit de 65 mil. € în România la nouă luni
Zf.ro: Raiffeisen BpL: Clienţii au folosit 230 mil. lei din economii şi
credite pentru renovarea locuinţelor
Zf.ro: Semnificaţia alegerii lui Donald Trump ca preşedinte al SUA.
Isărescu: Asistăm la încheierea unei forme de globalizare aşa cum am
înţeles-o în ultimii 20-25 de ani“
Economica.net: Raiffeisen Bank lansează un nou credit imobiliar cu
dobândă fixă pe primii 7 ani
Ziare.com: Atac cibernetic de amploare asupra marilor banci din Rusia
TURISM
Agerpres.ro: O nouă structură de spațiu aerian va controla activitatea de
dirijare la aeroporturile din Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș

