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CCIR
Bucurestifm.ro: Slovacia vrea sa faca afaceri cu Romania
Bursa.ro: Eximbank, acord de cooperare cu Eximbanka Slovakia pentru
susţinerea exportului
Ghiseulbancar.ro: EximBank a incheiat un acord cu Eximbanka Slovakia
MIHAI DARABAN
Tribuna.ro: Păzea! Fiscul vrea să ne trimită somaţii pe mail!
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Criza bulgaro-română a
proiectelor transfrontaliere Şeful statului şi premierul trebuie să
intervină! Se pierd sute de milioane de euro
Capital.ro, preluată de Findnews.ro, Diacaf.com, Discard.ro, Revistapresei.eu, Instiri.com, 2am.eu: Klaus Iohannis: Între România şi Slovacia
există un potenţial deosebit de colaborare în industria auto, sectorul IT şi
cel al telecomunicaţiilor
TRAIAN CARAMANIAN
Dcnews.ro, preluată de Ziarelive.ro, Newslist.ro, Diacaf.com: Lazăr
Comănescu, la semnarea unui acord între România și Indonezia
Agerpres.ro: Comunicat de presă - MAE
Promptmedia.ro: Indonezia: Memorandum de Înţelegere dintre Camerele
de Comerț Naționale din România și Indonezia
ROMEXPO

Agerpres.ro: Târgul Tehnic Internațional București își deschide porțile
ȘTEFAN DEACONU, CURTEA DE ARBITRAJ
Universuljuridic.ro: EMISIUNEA TV „LEGAL POINT” 28 – Ștefan
Deaconu: Alternativa arbitrajului comercial
CCIA ARGEȘ
Curier.ro: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş continuă
tradiţia: 250 de invitaţi la Topul Firmelor
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Timponline.ro: Reapare cortul în centrul Bistriței
CCI BRAȘOV
Adevarul.ro, preluată de Turistbrasov.ro, Ziarelive.ro: Primăria Braşov
speră să normalizeze relaţiile cu Nurnbergul
CCI BUCUREȘTI
Amosnews.ro,

Ziuacargo.ro:

Dezvoltarea

relaţiilor

economice

şi

comerciale cu Polonia şi ţările baltice, prioritară pentru CCIB
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Stirionline24.ro, Indexconstanta.ro, Ziare-penet.ro,

I-stiri.ro,

Portalziare.ro,

Stiriaz.ro,

I-ziare.ro:

Manifestări

expoziţionale organizate de CCINA
CCI IAȘI
Umblat.ro: KPMG Noutăţi fiscale în 2016 şi impactul lor asupra
companiilor

CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro, preluată de Ziare.com: Delegatie din provincia
chineza Heilongjiang, la CCI Prahova
AGRICULTURĂ
Economica.net: Străinii au pompat în industria agroalimentară 90 de
milioane de euro. O treime din sumă provine de la americani
ENERGIE
Zf.ro: Transelectrica vrea să îşi reducă cheltuielile publice, dar va apela
la o companie pentru acest lucru
Zf.ro: Autorităţile bulgăreşti acuză şase companii petroliere, printre care
OMV, de practici de tip cartel
Zf.ro: Studiu: 15% din benzinăriile greceşti îşi înşală clienţii
Zf.ro: Acţiunile grupului ungar MOL sfidează preţul mic al petrolului:
+25% în acest an
Zf.ro: Oil Terminal îşi majorează capitalul cu terenurile statului în pofida
protestelor FP. Acţiunile scad cu 3%
Zf.ro: Fondul Proprietatea va plăti intermediarilor comisioane de 4% din
suma încasată de la Petrom
Economica.net: OPEC şi principalii producători de ţiţei discută un acord
pe şase luni - Reuters
Economica.net: Complexul Energetic Oltenia nu mai are cărbune nici
pentru termocentralele proprii - sindicalişti

Agerpres.ro: Lukoil acceptă propunerea OPEC privind reducerea
producției de petrol
Bursa.ro: IONEL BLĂNCULESCU: "Lumea se repolarizează, iar România
trebuie să înţeleagă noile realităţi"
Bursa.ro: PETROM SE FOLOSEŞTE DE TERENURILE APORTATE DE
STAT, FĂRĂ SĂ I LE INCLUDĂ ÎN CAPITAL Ministerul Energiei - fără vlagă
faţă de Petrom
Bursa.ro: EMIL CALOTĂ, ANRE: "Nu există şi nu va exista la nivelul
Uniunii Europene preocupare pentru încălzirea locuinţelor"
FISCALITATE
Zf.ro: Accizele în anul 2017 ar trebui să fie egale cu cele din 2016 datorită
inflaţiei negative
Zf.ro: Spiritul antreprenorial, sugrumat de instabilitatea fiscală: Firmele
şi freelancerii evită să mai colaboreze prin PFA-uri de teama schimbării
legislaţiei
Economica.net: Portugalia interzice accesul fiscului la conturile bancare
de peste 50.000 de euro
Ziare.com: Fiscul isi trimite spioni in baruri, restaurante si cluburi: Care e
baza legala si ce risca firmele
GUVERN
Economica.net: Haos la Transporturi: După ce că nu sunt în stare să
construiască autostrăzi, oficialii greşesc până şi la desenatul lor
Economica.net: Proiect pentru legea de organizare şi funcţionare a DLAF
şi OUG care modifică Legea deşeurilor, în şedinţa de Guvern

Agerpres.ro: Pîslaru: România nu va fi niciodată un stat asistențial;
trebuie să prevenim abandonul, vulnerabilizarea categoriilor și nu să le
constatăm și să reacționăm la ele
INVESTIȚII
Zf.ro: Fondurile străine de acţiuni vândute la Bucureşti au randamente de
30% la 12 luni. Investiţiile în Rusia şi America Latină au adus cele mai
mari câştiguri. Fondurile româneşti au randamente de trei ori mai mici
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. Doar două din cele mai mari 15
companii antreprenoriale din Arad fac producţie. Industria este pe mâna
străinilor
Zf.ro: Lanţul de magazine Diana a ajuns la 41 de unităţi şi îşi continuă
expansiunea
Zf.ro: Retailerul german Metro Cash & Carry are cea mai mare creştere
de după 2009 în S1
Zf.ro: Accelerează spre primul miliard de euro. Vânzările Dedeman au
crescut cu 26% în primul semestru
Zf.ro: Un avocat a dezvoltat o franciză de restaurant care îi aduce venituri
de 3,5 milioane de euro. Spartan a ajuns la 27 de unităţi, iar planurile
vizează depăşirea graniţelor ţării
Zf.ro: Peeraj, cel mai puternic grup de francize de modă de pe piaţa
românească intră pe nişa magazinelor cu preţuri mici cu brandul Taticu
brandul Tati
Zf.ro: Retailerul de încălţăminte Benvenuti raportează un plus de 20% la
nouă luni. Compania este una dintre cele mai mari 15 afaceri
antreprenoriale din judeţul Bihor

Zf.ro: Gigantul american Amazon atacă o nouă piaţă: comerţul alimentar
tradiţional
Zf.ro: Bucureştiul va mai găzdui încă un mall de la finalul lunii octombrie.
Veranda Mall se deschide pe 27 octombrie
Zf.ro: Businessul FlorideLux va depăşi pragul de un milion de euro cifră
de afaceri în 2016
Economica.net: Sectorul construcţiilor a căzut cu 5,3% în august, cel mai
mare declin din ultimii aproape doi ani
Economica.net: Industria românească a revenit pe creştere în august, cu
un avans de 5,3%, cel mai mare din ultimul an
Economica.net: Vânzările Opel în Europa au crescut cu 5,2 % în primele
nouă luni din 2016
Economica.net: OLX: Suntem în poziţie de autofinanţare încă de anul
trecut. Nu avem în plan achiziţii
Economica.net: Un miliardar polonez ar putea face o ofertă pentru
fabricile Ursus din România
Capital.ro: Acţiunile Electrica, Romgaz şi Fondul Proprietatea s-au
depreciat marţi
Capital.ro: Volkswagen ar putea renunţa anual la 2.500 de angajaţi prin
pensionări anticipate (Handelsblatt)
Capital.ro: Fabricile fără niciun angajat, o realitate
Bursa.ro: CFR Marfă ia în calcul reluarea privatizării, în prima parte a lui
2018
Hotnews.ro: Wall Street, trasa in jos de rezultatele Alcoa si de dolar

IT
Zf.ro: Samsung a adus o nouă divizie în România care va gestiona
călătoriile de afaceri din grup pentru Europa
Zf.ro: ANCOM: Peste 25% din conexiunile la internet mobil sunt 4G
Agerpres.ro: Samsung Electronics a revizuit în scădere estimările privind
profitul operațional din cauza problemelor cu Galaxy Note 7
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Romeo Dunca, şeful transportatorului Dunca Expediţii: Plătim 2
mil. euro pe poliţele RCA. Dacă nu se schimbă nimic, putem chiar să
închidem prăvălia
Zf.ro: Transportatorii ameninţă din nou cu proteste naţionale
Zf.ro: Cum arată topul brokerilor de asigurări la jumătatea anului. Safety
şi Marsh rămân pe primele locuri, în timp ce Millenium este singurul
broker nou intrat în top 10
Zf.ro:

Brexitul

descurajarea

începe

să-şi

angajatorilor,

arate

faţa

avertismentele

urâtă:

Deprecierea

băncilor

şi

lirei,

prudenţa

retailerilor
Bursa.ro: BREXIT DUR Miniştrii britanici, avertizaţi cu privire la pierderile
din colectarea taxelor
Ziare.com: Topul celor mai doriti angajatori: Unde ar vrea sa lucreze
studentii romani - institutii ale statului se afla in frunte
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Inflaţia scade în loc să crească, ceea ce înseamnă că dobânzile la
lei vor rămâne jos pentru mai multă vreme

Zf.ro: Curtea Constituţională a rămas în pronunţare pe legea dării în plată
Zf.ro: Aprecierea forintului face probleme băncii centrale maghiare,
căreia i-au mai rămas puţine instrumente de politică monetară pentru a
limita creşterea
Zf.ro: Cursul leu/euro face un pas înapoi: marţi a avut cea mai rapidă
scădere zilnică din iulie 2015. Analiştii anticipează o volatilitate mai mare
a cursului în perioada următoare
Economica.net: Preşedintele Camerei Deputaţilor: Din proiectul privind
conversia creditelor a fost eliminat şi plafonul de 250.000 de franci
Economica.net: Borc, despre conversia creditelor în CHF: Cei care au
luat credite în lei şi plătesc la timp rate sunt clar defavorizaţi
Bursa.ro: ZAMFIR ŞI PIPEREA, LA ZIARUL "BURSA": "Abia acum începe
lupta cu băncile"
Bursa.ro: POLEMICI CORDIALE Bibliografii ignorate
Bursa.ro: CONVERSIA CREDITELOR ŞI DAREA ÎN PLATĂ AU RĂMAS
"CA-N GARĂ" Parlamentarii şi judecătorii Curţii Constituţionale au
stopat ofensiva împotriva băncilor
TELECOM
Zf.ro: Agenţia americană S&P: RCS încearcă să strângă de pe pieţele
financiare 375 mil. euro şi 1,43 mld. lei
Economica.net: ANCOM:Numărul abonaţilor la serviciile de televiziune a
ajuns la 7,2 milioane, în S1, creştere de 5%
MIHAI DARABAN

Evz.ro, preluată de Ziareaz.ro, Infoziare.ro, Stiriaz.ro, Portalziare.ro,
News.yam.ro, Ziar.com: Klaus Iohannis: Între România şi Slovacia există
un potenţial deosebit de colaborare în industria auto, sectorul IT şi cel al
telecomunicaţiilor
TRAIAN CARAMANIAN
Bursa.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Camerele de Comerţ din România
şi Indonezia au semnat un Memorandumul de Înţelegere
B1.ro: Camerele de Comerţ din România şi Indonezia au semnat un
Memorandumul de Înţelegere: "Acest document va conduce la o
revigorare semnificativă a relaţiilor dintre comunităţile noastre de
afaceri"
CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro: Construcțiile au adus 500 de milioane de euro la economia
Brașovului
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Forbes.ro: Momentul zero Unii s-au născut optimiști și văd acum
România cu potențial, cu șanse mari atât pentru antreprenorii de aici, cât
și pentru cei din diaspora.
ENERGIE
Zf.ro: Oferta toamnei în desfăşurare: câte acţiuni au fost subscrise la
oferta de vânzare a 6,4% din Petrom de Fondul Proprietatea
Economica.net: Ministrul Energiei: Reactoarele 3 şi 4 vor fi incluse în
strategia energetică

Economica.net: Ministrul Energiei: Trebuie să rezolvăm de urgenţă
problema scăderii rezervelor de ţiţei şi gaze
Economica.net: Cupru Min a început procesul de selecţie şi recrutare a
directorului general
Capital.ro: Ministrul Energiei, despre KazMunayGas: Sunt un investitor
important în România. Şeful KMGI: "Toate investiţiile KMGI în România
au fost realizate conform legii"
Economica.net: Kazahstan: Exploatarea gigant Kashagan a produs
primele cantităţi de petrol şi gaze
Agerpres.ro: Construcția secțiunii submarine a gazoductului Turkish
Stream va începe în 2017
Agerpres.ro: ANRE: Furnizorii sunt obligați să aibă stocuri de gaze
pentru iarnă de 18,3 milioane de MWh
GUVERN
Economica.net: Palmer: Programul Rabla pentru persoanele fizice,
suplimentat. Noua alocare acoperă aproape 2.000 de tichete
Zf.ro: Guvernul a alocat 87 milioane lei pentru refacerea infrastructurii
locale afectate de inundaţii
Economica.net: Abonamentele de transport pentru elevi pe distanţe de
până la 50 de km vor fi decontate integral
Zf.ro: Speranţa guvernului Cioloş de a atrage investiţii străine a ”închis
telefonul” şi a decis să intre în politică
INVESTIȚII

Zf.ro: Oasis Development demarează construcţia unui parc de retail în
Oradea
Zf.ro: Lira sterlină a înregistrat cel mai mare avans din ultimele două luni
Economica.net: CNAIR a transmis la ANAP documentaţia pentru studiul
de fezabilitate privind drumul Bacău-Paşcani
Capital.ro: Proprietarii Nordsee speră să obţină peste 300 de milioane de
euro din vânzarea lanţului de restaurante (Reuters)
Bursa.ro: ILDC finalizează structura primei clădiri din ansamblul
rezidenţial Estic Park
Economica.net: Corina Creţu: Politica de coeziune dă rezultate, trebuie
să rămână puternică şi după 2020
Economica.net: Belgienii de la Vabeld investesc 35 de milioane de euro
în spaţii logistice lângă Bucureşti
IT
Zf.ro: Imperiul Samsung începe să clatine: Gigantul sud-coreean a redus
cu o treime ţinta de profit pentru trimestrul al treilea la numai o zi după
ce a oprit producţia smartphone-ului Note 7
Zf.ro: Bitdefender a înfiinţat un laborator de informatică pentru studenţii
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Agerpres.ro: Un român din trei a făcut cel puțin o dată cumpărături
online
Capital.ro: RCS&RDS se apropie de 3 milioane de clienţi pe segmentul de
telefonie mobilă
Capital.ro: Orange va folosi tehnologia 5G începând de anul viitor

Capital.ro: Gabriel Gîdea, Kingston: “Piaţa de gaming se va dubla în cinci
ani”
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: SNFP: Funcţionarii publici ameninţă cu proteste spontane
cerând echivalarea salariilor din sector
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Mircea Petrilă, broker de credite: „Anul acesta am intermediat
credite de un milion de euro. Cele mai multe au fost imobiliare“. Românii
au devenit mai responsabili când iau un împrumut, dar încă nu au
educaţia de a economisi
Economica.net: Darea în plată devine mai ieftină
Capital.ro: Băncile centrale sfătuite să utilizeze tehnologia blockchain
pentru monedele digitale
TELECOM
Hotnews.ro: EXCLUSIV Vodafone, obligata sa afiseze pe site minim 3 ani
procedura de restituire a banilor catre clientii care au platit peste
plafonul maxim de 50 de euro/luna pentru consumul de date in roaming
TURISM
Zf.ro: Vola.ro: Cererea de bilete de avion pe rutele interne a crescut în
ultimul an cu aproximativ 200%

