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Bursa.ro, preluată de Pfinance.ro, Revista-presei.com, Stiri.astazi.ro,
Ziareonline.com, Ziare-pe-net.ro, Saptamana.com, Ziareaz.ro, Allbiz.ro:
Preşedintele Slovaciei participă la Forumul de Afaceri Bilateral RomâniaSlovacia
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Administrația Prezidențială
Agerpres.ro: Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis,
transmis în cadrul Forumului Economic româno-slovac
Ampress.ro, preluată de Ziuanews.ro, preluată de Ziarelive.ro, I-stiri.ro,
Portalziare.ro, Stiriaz.ro, Ziar.com: Klaus Iohannis, în cadrul Forumului
Economic româno-slovac: Economia României traversează acum o
perioadă de creștere economică robustă
Stiripesurse.ro: Klaus Iohannis, MESAJ de ultimă oră privind economia
României
Cafemedia.ro: Camera de Comerț și Industrie a României organizează
forumul de afaceri România-Slovacia
CCIA ARAD
Arq.ro: Gala Mediului de Afaceri Arădean marchează un deceniu de la
aderarea României la UE!
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Portalziare.ro, Stiriaz.ro,
Ziare.com: Colaborare româno-bulgară în domeniul agriculturii

Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Presaonline.com,

Feedler.ro: Constănţenii, invitaţi de CCINA la ediţia de toamnă a Târgului
Mobila Expo Constanţa
Mesagerdeconstanta.ro: Târgul de mobilă MOBILA EXPO CONSTANŢA,
ediţia a VI-a 13 – 16 octombrie 2016
CCI HUNEDOARA
Press-media.ro, Avantulliber.ro: Universitatea Petroșani, parteneriat cu
Camera de Comerț Hunedoara
CCI ROMÂNO-JAPONEZĂ
Igj.ro: Festivalul Castanului, organizat la Tismana!
CCI VÂLCEA
Ramnicuvalceaweek.ro: În judeţul Vâlcea lucrează 8.500 de corporatişti
Monitoruldevalcea.ro, preluată de Ziare.com, Ziarelive.ro: 8.500 vâlceni,
angajaţi de către firme cu capital străin
AGRICULTURĂ
Economica.net: Cea mai mare banca independentă din Liechtenstein a
ajuns, discret, să deţină mii de hectare de pământ în România
Capital.ro: AFIR prelungeşte sesiunea de depunere a proiectelor
grupurilor de producători
ENERGIE
Zf.ro: Anunţul Rusiei că este pregătită să îngheţe producţia de petrol
dezgheaţă pieţele. Preţul aurului negru a urcat la maximul ultimului an,
după ce barilul a explodat la 53 de dolari

Zf.ro: Complexul Energetic Oltenia nu mai are cărbune nici pentru
termocentralele proprii
Zf.ro: Acord între Rusia şi Turcia pentru construirea gazoductului Turkish
Stream, prin Marea Neagră
Zf.ro: RADET anunţă că a început furnizarea căldurii în Bucureşti. După
terminarea probelor, toţi consumatorii vor avea căldură
Zf.ro: Cu doar 3 zile înainte de vânzarea la Petrom reapare presiunea pe
cotaţia ţiţeiului
Zf.ro: Şapte zone dau peste 80% din producţia de petrol şi gaze a
Petrom. Oltenia şi Marea Neagră, vedetele aurului negru din România
Zf.ro: Intercapital estimează profit minim de 708 mil. lei pentru Petrom şi
dividende cu 2-3% randament
Economica.net: Rusia şi Turcia au semnat acordul pentru construcţia
gazoductului Turkish Stream
Agerpres.ro: Consumul național de energie electrică a crescut cu 4,3% în
primele opt luni ale anului
Capital.ro: OMV ar putea obţine 1,2 miliarde dolari din vânzarea
subsidiarei din Turcia
Bursa.ro: WEC: Cererea mondială de energie va atinge vârful în 2030
FISCALITATE
Economica.net: ANAF: Persoanele care nu obţin venituri trebuie să
plătească contribuţii de sănătate raportate la salariul minim pe economie
Hotnews.ro: Despre impozitul specific aplicabil din 2017. Prezentare,
exemple si observatii

Ziare.com: Se cere scutirea de TVA a unui intreg domeniu de activitate ce va face Guvernul?
GUVERN
Agerpres.ro: Dîncu: Tehnologiile dezvoltate în Japonia pentru rezistență
seismică sunt de real interes pentru România
Hotnews.ro: Premierul Ciolos a eliberat din functie un secretar de stat de
la Agricultura, care era pe post din Guvernul Ponta I
INVESTIȚII
Zf.ro: Economia este la zenit, dar rata de creştere economică de 5% nu
poate fi menţinută doar de consum. Accentul trebuie mutat pe investiţii
Zf.ro: Stirom a intrat pe mâna portughezilor, iar acţiunile au crescut cu
14,7%
Zf.ro: Cifra de afaceri şi comenzile din industrie cresc, dar evoluţia
industriei nu impresionează
Zf.ro: Magazinul online Vegis.ro: Într-un an, 10% din vânzări vor veni din
străinătate
Zf.ro: Efectul Rabla s-a simţit şi în septembrie: cel mai bun început de
toamnă de după 2008
Zf.ro: Proprietarii reţelei de zece magazine Zanfir: Deschidem primul
nostru hipermarket în Vrancea
Zf.ro: Cum se majorează salariile, cum cresc vânzările de TV-uri.
Vânzările de televizoare cresc cu 40% în 2016, cel mai bun ritm de la
criză încoace. La 100 de gospodării sunt 145 de televizoare, 81 de maşini
de spălat rufe, 75 de frigidere şi 70 de aspiratoare

Economica.net: Belgienii de la Liebrecht & wooD încep să ridice un
complex de 220 de case lângă Bucureşti. În final, va fi "un mic orăşel"
Agerpres.ro: Președintele slovac: Tinerii pleacă din România și Slovacia,
iar educația și inovarea sunt soluțiile
Agerpres.ro: Iohannis: În industria auto există un potențial deosebit de
colaborare între România și Slovacia
Bursa.ro: COMPARATIV CU 2013, ANUL EŞECULUI IPO Adeplast arată un
nivel mai ridicat al siguranţei economico-financiare
IT
Zf.ro: Cum stă România din punctul de vedere al transformării digitale
Zf.ro: Samsung suspendă producţia celui mai popular produs al său, iar
acţiunile scad cu 1,5%
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: INS: În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost de -0,6%
Zf.ro: Transportatorii presează ASF să publice tarifele maximale la RCA
Zf.ro: Deficitul comercial a crescut cu 27% pe primele opt luni, dar este
departe de nivelul din 2008
Economica.net: Proiectul ce transpune Directiva europeană privind
produsele din tutun, adoptat pe articole. Votul final, marţi
Agerpres.ro: Negrițoiu (ASF): Unii spun că am o carieră prea lungă și miau cerut să mă retrag, dar nu voi face asta
Capital.ro: COTAR: Somăm ASF să facă publice preţurile RCA rezultate în
urma calculelor efectuate

Hotnews.ro: Seful Consiliului Fiscal critica programele PSD si PNL:
Nerealiste, o iluzie
Ziare.com: PSD propune desfiintarea a doua taxe... care nu mai exista de
anul trecut
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Conversia creditelor din franci eleveţieni în lei, adoptată de
comisiile Camerei
Zf.ro: Băncile mici germane avertizează că ar putea taxa depozitele din
cauza dobânzilor negative
Zf.ro: Claudiu Cercel, vicepreşedinte al BRD: Creşterea recentă a
cursului de 1-2% nu este foarte amplă şi nu ar trebui să reprezinte motive
de îngrijorare
Zf.ro: CEO-ul Citibank Europa: În România există încă oportunităţi de a
face „banking bun“. Strategia este creşterea organică
Zf.ro: Berlinul şi Roma „îşi scot ochii“ în timp ce băncile lor se
degradează. Scandalul Deutsche Bank îi provoacă pe italieni
Zf.ro: Ce îi deprimă pe titanii lumii bancare
Economica.net: De ce ar putea fi declarată neconstituţională legea dării
în plată. Părerile juriştilor
Economica.net: Bani mai puţini de la bănci pentru case: gradul de
îndatorare la creditele ipotecare scade cu cel puțin 10%
Economica.net: Conversia creditelor la curs istoric: la clienţii cu rata de
peste 50% din venit şi împrumut de maximum 250.000 CHF - Comisii

Capital.ro: Franţa vrea să atragă instituţiile financiare cu sediul în Marea
Britanie
Capital.ro: BCE susţine că tratează la fel toate băncile, conform
reglementărilor
Bursa.ro: ALERT / LIVE TEXT Votul în plen pe Legea conversiei creditelor
în CHF urmează la 14:30
Bursa.ro: ALERT LIVE TEXT CCR dezbate asupra constituţionalităţii
Legii dării în plată
Bursa.ro: Lovitură de teatru la conversia creditelor în CHF
Bursa.ro: EXCLUSIVITATE "Băncile europene au făcut foarte puţine ca să
se adapteze mediului post-criză"
Bursa.ro: Forintul, la cursul maxim al ultimelor 17 luni
Hotnews.ro: Curtea Constitutionala transmite in direct sedinta privind
darea in plata
Hotnews.ro: CCR dezbate marti sesizarile bancilor privind Legea darii in
plata; au fost deschise peste 500 de dosare
TELECOM
Zf.ro: Agenţia americană de rating Standard & Poor’s anunţă primele
detalii ale celei mai mari refinanţări de datorii din acest an pentru o
companie românească: RCS încearcă să strângă de pe pieţele financiare
375 mil. euro şi 1,43 mld. lei
Zf.ro: Anunţ surprinzător al Standard&Poor’s: Cu tarifele sale agresive
de 2 până la 5 euro la abonamente, RCS&RDS a trecut în 2 ani pe profit
operaţional pe telefonie mobilă în România

Capital.ro: ANCOM: România are 22,6 milioane de utilizatori activi de
telefonie mobilă
TURISM
Economica.net: Roma, cea mai căutată destinaţie în luna octombrie Paravion
CCIR
Comunicatedepresa.ro: Topul Național al Firmelor – ediția XXIII
Cafemedia.ro: Topul Național al Firmelor, ediția a XXIII-a, barometru al
performantei in afaceri
Money.ro: Traian Halalai: Vrem să revitalizăm colaborarea cu băncile tip
Exim, în beneficiul exportatorilor români
Stiripesurse.ro, preluată de Giurgiuonline.com, Stirionline24.ro: Klaus
Iohannis, MESAJ de ultimă oră privind economia României
Arenaconstruct.ro: Oportunitati de afaceri in Chile
ROMEXPO
Marketwatch.ro: A 9-a editie a Forumului Inovarii Bucuresti, 13-15
Octombrie 2016
CCI BUCUREȘTI
Business-adviser.ro: Dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu
Polonia şi ţările baltice, prioritară pentru CCIB
CCIA TIMIȘ

Pressalert.ro: Firmele din Timiș, așteptate să primească consultanță
gratuită în cadrul Biroului Unic înființat de Camera de Comerț, la
Timișoara. Când este deschis
Westcityradio.ro: Se pregătește ediția 2015 a Topului Județean al
Firmelor Timiș
AGRICULTURĂ
Economica.net: Importurile de lapte brut, în creştere cu aproape 40% în
primele opt luni - INS
Capital.ro: Rusia ridică embargoul asupra importului unor produse
agricole din Turcia
Capital.ro: Crescătorii de animale: Piaţa neagră ne creează prejudicii
financiare şi de imagine
ENERGIE
Economica.net: Pierderile industriei eoliene din România au totalizat 4
miliarde de lei în 2014 - 2015
Economica.net: ANRE:Gazele pentru populaţie nu se vor scumpi de la 1
aprilie 2017; importurile vor avea acelaşi preţ ca şi gazele interne
Economica.net: Excesul de petrol pe piaţă va continua şi în 2017, dacă
OPEC nu va reduce producţia
Economica.net: ANRE: Fără contoare individuale pentru căldură nu vom
avea o piaţă consolidată a energiei termice în România
Capital.ro: Sorin Chiriţă, RADET: Preţul gigacaloriei nu se va mări

Zf.ro: Cristian Pârvan, preşedintele PIAROM: Cei care se bazează pe
centrale de apartament se vor trezi că nu-şi vor putea acoperi
cheltuilelile energetice
Bursa.ro: Sorin Chiriţă, numit administrator special RADET
INVESTIȚII
Zf.ro: Două companii de logistică au deschis un terminal intermodal în
Oradea
Zf.ro: Acţionarii SIF Banat Crişana au aprobat reducerea capitalului
social cu 2,8 mil. lei la 52 mil. lei şi derularea unui program de
răscumpărare a acţiunilor la preţul minim de 0,5 lei şi maxim de 3,4 lei
Economica.net: Auchan a investit în România 520 de milioane de euro
Zf.ro: Peste o treime din bugetul programului Casa Verde a fost
consumat în prima zi de depunere
Economica.net: Fondului Proprietatea îşi reduce capitalul social cu peste
600 mil. lei, până la 8,56 miliarde lei
Economica.net: Gabriel Popoviciu vinde mallul din Oradea cu 15
milioane de euro, la jumătate din preţul de achiziţie
Agerpres.ro: Scăderea vânzărilor modelului sport Mustang a determinat
Ford să închidă o fabrică din SUA
Capital.ro: Activele nete ale fondurilor deschise locale au crescut cu
1,6%, în septembrie
IT
Zf.ro: Decizie drastică de la Samsung: Gigantul sud-coreean opreşte
definitiv producţia de Galaxy Note 7

Zf.ro: Google a anunţat noul şef pentru România, după plecarea lui Dan
Bulucea în Singapore
Capital.ro: Elisabeta Moraru este noua şefă a Google România
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Transportatorii protestează dacă ASF majorează preţul RCA cu
cheltuieli administrative de 40%
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Compania poloneză de private debt Credit Value Investments a
intrat pe piaţa românească
Zf.ro: Isărescu se joacă cu cursul: După ce ieri a fost la 4,51 lei/ euro, în
această dimineaţă este 4,48 lei
Economica.net: Borc: Mi se pare grav că aceia care au luat credite în lei
şi plătesc la timp sunt defavorizaţi
Hotnews.ro: Leul se apreciaza in ziua in care se voteaza legea conversiei
creditelor in franci iar Curtea Constitutionala se pronunta pe marginea
legii darii in plata
Ziare.com: Legea conversiei creditelor in franci: Deputatii au eliminat
gradul de indatorare
Zf.ro: Creditele în lei pentru populaţie continuă să crească cu peste 20%.
În primele opt luni bancherii au dat credite noi de peste 20 mld. lei
Economica.net: CCR a amânat pronunţarea unei decizii în cazul legii
privind darea în plată (surse)
Hotnews.ro: Legea conversiei creditelor in franci elvetieni, amanata pe
saptamana viitoare din lipsa de cvorum

TURISM
Zf.ro: Agenţia de turism Eturia se extinde în Cluj. “În următorii trei ani
aproximativ 30% din business va proveni din zona de vest a ţării.”
Capital.ro: Christian Tour a anunţat vânzări de 62 mil. euro la nouă luni
Capital.ro: Bulgaria: Peste şase milioane de turişti străini în primele 8
luni ale anului

