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CCIR
Zf.ro, preluată de Sursadestiri.net, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu,
Instiri.com: Opinie Sorin Pâslaru, Redactor-Şef al ZF: Un prim pas:
Cioloş şi Iohannis, la premiile Camerei de Comerţ. Ce urmează?
Tion.ro, preluată de Realitatea.net: O societate din Timisoara, pe locul I in
Topul National al Firmelor din Romania
Banatulazi.ro: Succes important pentru Aquatim. Societatea a obținut
locul I în Topul Național al Firmelor
Obiectivbr.ro: Firme brăilene, pe locul I în Topul naţional al firmelor 2016
Viatavalcii.ro, preluată de Ziare.com: Uzina G, singurul institut premiat la
Topul Naţional al Firmelor
CCI ARGEȘ
Sursata.ro: La mulți ani George Caval!
CCI BACĂU
Desteptarea.ro,

preluată

de

Stirimoldova24.ro,

Stirilocale24.ro,

Ziarelive.ro, Ziar.com: Cele de mai succes afaceri, premiate de Camera
de Comert
CCIA BOTOȘANI
Banulbotosanean.ro: ANALIZĂ: Angajaţii Nova Apaserv şi Modern Calor,
de cinci ori mai profitabili decât cei ai Eltrans

CCINA CONSTANȚA
Travelmix.ro: Târgul de Turism „Vacanța”, la Constanța
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Ziarelive.ro,

Presaonline.com, Ziar.com, Feedler.ro: CCINA, propuneri de modificări
ale proiectului de taxe şi impozite pentru 2017! Taxa de promovare,
dublată fără argumente!
Allevents.in: Seminar „Inovarea şi protecţia proprietăţii industrial”
CCI DOLJ
Evenimente.juridice.ro: Arbitrajul intern și internațional / 16 noiembrie
2016, Craiova
CCI IAȘI
Umblat.ro: Curs "Expert achiziţii publice"
CCIA SIBIU
Tribuna.ro: Firmele de succes au fost premiate
CCIA VASLUI
Vremeanoua.ro: Reactii vasluiene la alegerile din Republica Moldova.
Ionel Constantin: “Am pierdut o bãtãlie, nu si rãzboiul”
CCI VRANCEA
Susanele.ro: Presedintele CJ Vrancea se razboieste cu oamenii de
afaceri
AGRICULTURĂ

Zf.ro: De ce sunt impozitate subvenţiile din agricultură? Ministerul
Finanţelor: „Este o abordare mai simplu de administrat“
Capital.ro: Titan Machinery România oferă cadou un automobil Ford
Ranger fermierilor care achiziționează o combină Axial Flox
ENERGIE
Zf.ro: Un bec din patru a fost aprins de Hidro în octombrie
Zf.ro: Rompetrol Well Services îşi triplează pierderile, la 4,1 mil. lei, şi
disponibilizează 33% din angajaţi
Zf.ro: Ministerul Energiei vrea să schimbe membrii din boardul Romgaz
înainte de a le expira mandatele
Zf.ro: Zile de vis pentru traderii inspiraţi: cum a scăzut preţul energiei de
şapte ori în mai puţin de o săptămână doar pentru că a bătut vântul
Zf.ro: Transelectrica are profit net de 213 mil. lei la nouă luni, în scădere
cu 30%. În T3/2016 câştigul net a fost de 71,5 mil. lei
Economica.net: ANRE: Un sfert din consumul zilnic de gaze din această
perioadă provine din import
Economica.net: Popescu, Ministerul Energiei: Încălzirea individuală nu
este soluţia care ar trebui promovată în Bucureşti
Agerpres.ro: Popescu (Ministerul Energiei): Am alocat mai puține servicii
de sistem pentru această iarnă
Capital.ro: Dan Ioan Popescu vinde energia produsă în hidrocentralele
proprii la cel mai mic preţ din istoria pieţei din România

Hotnews.ro: Secretar de stat in Ministerul Energiei, despre posibilitatea
intrarii CE Hunedoara in faliment: Sunt riscuri destul de mari, eu sper sa
le gestionam
Bursa.ro: SCRISOARE DURĂ A LUI GABRIEL DUMITRAŞCU CĂTRE
MINISTRUL ENERGIEI: "Domnule Ministru, opriţi-vă, şi aşa costurile
imposturii sunt enorme!"
FISCALITATE
Capital.ro: INTERVIU cu Dragoș Doroș, președintele ANAF: Fiscul se
mută în online
GUVERN
Ziare.com: Comisia Europeană a acceptat opt condiţionalităţi asumate de
România. Neîndeplinirea lor ar fi putut provoca suspendarea plăţilor
INVESTIȚII
Zf.ro: Oltchim trece pe profit la nouă luni, dar datoriile sunt la fel ca anul
trecut
Zf.ro: Comelf Bistriţa, profit net de 4,4 mil. lei la nouă luni. „Lipsa forţei
de muncă va deveni o problemă“
Zf.ro: Avicola Bucureşti îşi dublează pierderile la 2,8 mil. lei. Tranzacţii de
doar 270 de lei în 12 luni
Zf.ro: Semrom Oltenia trece pe profit la nouă luni pe fondul vânzărilor
mai mari de mazăre, rapiţă şi îngrăşăminte
Zf.ro: Afacerile Apulum Alba Iulia, furnizor al IKEA, au ajuns la 86 mil. lei
în primele 9 luni

Zf.ro: eMag aşteaptă comenzi de 250 de milioane de lei pe platforma
marketplace de Black Friday
Economica.net: Japonezii de la Asahi oferă 5,5 mld. dolari pentru
fabricile Ursus din România şi activele SABMiller din Estul Europei
Economica.net: Comerţul en gros a crescut cu 8,4% în septembrie,
susţinut de afacerile cu maşini şi produse agricole
Agerpres.ro: Investițiile străine directe au crescut cu 25%, la 3,14
miliarde de euro, în primele nouă luni
Capital.ro: Acţiunile BRD, Nuclearelectrica şi Transgaz au închis în
scădere la BVB
Capital.ro: Profitul net ajustat al Alro a scăzut cu 51 mil. lei, în primele
nouă luni din 2016
Bursa.ro: "Discursul radical schimbat al lui Trump dă un sentiment
pozitiv pieţelor"
Bursa.ro: NOUA METODĂ DE VÂNZARE NU A FOST CONFIRMATĂ ÎN
INSTANŢĂ Vânzarea Oltchim, cu viteza melcului
IT
Zf.ro:

Delia

Popescu,

Ministrul

Comunicaţiilor

pentru

Societatea

Informaţională: Suntem captivii propriului nostru sistem. Trebuie să
înţelegem că investiţia în IT&C şi în administraţia publică nu este o
cheltuială a statului român, ci o investiţie pentru viitor
Zf.ro: ZF Digital 16: Sorin Mândruţescu, Oracle: Toată lumea are astăzi
nevoie de programatori. În România sunt 120.000 de specialişti IT
Zf.ro: Lenovo a deschis o fabrică de servere în Ungaria

Capital.ro: Înșelătorii de Black Friday
Ziare.com: Google si Facebook vor penaliza drastic site-urile cu stiri
false - Inchid robinetul de bani si interzic sponsorizarea
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Statul va creşte salariul minim la jumătatea lui 2017.
Variantele discutate: Între 1.300 şi 1.500 de lei
Economica.net: Economia Germaniei a încetinit mai mult decât se estima
în T3
Economica.net: "Big Brother-ul preţurilor" în industria alimentară ar
putea deveni lege. Comisia Europeană face analize
Economica.net: Economia României a crescut cu 4,8%, în primele nouă
luni ale anului 2016
Agerpres.ro: PIB-ul a crescut cu 4,9% pe seria brută în primele 9 luni;
creștere de 0,6% în T3 față de T2 (date 'semnal')
Agerpres.ro: România a semnat Protocolul de aderare la Acordul
comercial între statele UE și Columbia, Peru și Ecuador
Agerpres.ro: Grecia a ieșit din recesiune pentru prima dată în ultimii doi
ani
Hotnews.ro: Cele trei masele din dantura economiei care ne vor provoca
dureri in 2017: veniturile fiscale (cele mai mici din istorie), pensiile (o
treime din banii de pensii ii imprumutam) si salariile administratiei
publice

Hotnews.ro: Cresterea economica incetineste usor, ajungand dupa
primele 9 luni la 4,9% (estimari semnal ale INS). Dumitru, Consiliul Fiscal:
Economia a crescut sub asteptarile noastre
Ziare.com: Despre salarii si impozitele marilor companii
Ziare.com: Cine castiga cu adevarat gratie majorarilor din Sanatate si
Educatie: Salariile mari cresc si cu 60%, cele mici bat pasul pe loc
Ziare.com: Iohannis decide azi ce face cu Legea Dragnea, care elimina
102 taxe
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca Transilvania, profit dublu la nouă luni la aproximativ 657 mil.
lei. Banca şi-a majorat activele cu 1,7% la 48 mld. lei
Zf.ro: Reuters: UniCredit şi Société Générale, posibilă fuziune. Părţile
refuză să comenteze
Zf.ro: Băncile pentru locuinţe: Sistemul bauspar ar putea genera
investiţii de 1 mld. de euro
Zf.ro: Robor la trei luni a urcat la vârful ultimelor 3 luni. Cursul leu/dolar
s-a apropiat de maximul anului
Zf.ro: Visa are peste 60% din valoarea tranzacţiilor cu cardul din piaţa
locală
Zf.ro: „Piaţa bancară din Germania este destul de putredă“
Zf.ro: Idea Bank a făcut profit de peste 10 milioane de lei în nouă luni
Zf.ro: Deficitul de cont curent al balanţei de plăţi s-a dublat la nouă luni,
an/an, până la 2,6 miliarde de euro

Zf.ro: Semnal de alarmă. Depozitele străinilor s-au diminuat cu un miliard
de euro într-un an
Economica.net: Top cinci cele mai accesibile credite imobiliare versus
cele mai ieftine credite Prima Casă. Avansurile au reintrat în matcă
Economica.net: Franţa: Guvernul ar putea reclama scutirea de impozit de
care a beneficiat Societe Generale
Capital.ro: Brexit: Mai multe bănci din Marea Britanie vor să se mute la
Frankfurt
TELECOM
Zf.ro: ZF DIGITAL 2016. Operatorii de telecom anunţă investiţii de peste
500 milioane de euro anul viitor pe piaţa locală pentru expansiunea
reţelelor
Zf.ro: ZF Digital ’16. Operatorii de telecom: Simplificaţi autorizarea
reţelelor ca să putem digitaliza toată România. Liudmila Climoc, CEO al
Orange România: Avem bani să investim, clienţii au aşteptări să
extindem reţeaua, dar durează 9-10 luni doar să obţinem autorizaţiile
pentru instalarea unei antene
Capital.ro: Vodafone România a câştigat peste 300.000 clienţi
TURISM
Capital.ro: Black Friday: Bilete de avion reduse cu 90%
CCIR
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Antibiotice Iaşi – Performanţă
recunoscută în business-ul românesc

Legalmagazin.ro: Legal Magazin organizează Lady Lawyer Awards Gala,
ediția a III-a
ROMEXPO
Businesspress.ro: INDAGRA 2016 a reunit peste 520 de firme din
domeniul agricol
CCI BUCUREȘTI
Businesspress.ro: Business Press, laureată la Topului Firmelor Din
Municipiul Bucureşti
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Presaonline24.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Feedler.ro, Eventya.net, Constanta.press: Trofeul Creativităţii la CCINA
Constanţa
AMCHAM
Dialogcivic.gov.ro: 165 de demnitari ai Cabinetului Cioloș și primele 40
de companii s-au înscris în Registrul Unic al Transparenței Intereselor
(RUTI) practicând transparența și integritate în întrevederile privind
deciziile de politică publică
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: România susține continuarea plăților directe după 2020 și
reducerea decalajelor între statele membre (ministru)
ENERGIE
Economica.net: Havrileţ, ANRE: Cred că putem să ne gândim să
asigurăm condiţiile de formare a unui hub de gaze naturale

Economica.net: Lulache, Nuclearelectrica: Politica Fondului Proprietatea
este de îndestulare a acţionarilor săi pe orice canale
Economica.net: Cauza blackout-ului din iunie, când două judeţe au
rămas fără curent: Lipsa defrişărilor în Argeş
Agerpres.ro: Pahonțu (Romsilva): Încălzirea cu lemn de foc la țară și cea
în sistem centralizat, la aproximativ același preț
Economica.net: Romgaz: Ne uităm şi la cât de adânc îşi face broasca
ţestoasă vizuina când prognozăm cât de grea va fi iarna
Capital.ro: Nuclearelectrica cumpără uraniu
Hotnews.ro: Avariile din reteaua Transelectrica s-au inmultit in ultimul
an: Saptamana trecuta, judetul Tulcea a ramas fara curent electric, iar o
unitate de la Cernavoda a fost oprita
Economica.net: Electromagnetica a trecut pe profit în primele 9 luni: 5,44
milioane lei. Veniturile au fost în scădere cu 40,6%
Economica.net: Oil Terminal a încheiat primele nouă luni cu un profit net
de 15,319 milioane de lei
FISCALITATE
Economica.net: Şeful Consiliului Fiscal: România va avea, în 2017, cele
mai mici venituri fiscale înregistrate vreodată
GUVERN
Bursa.ro: MAE: Miniştrii Comănescu şi Motoc au discutat cu omologii
din Franţa despre temele strategice
Economica.net: Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică Normele
metodologice de aplicare a Legii asigurărilor de şomaj

INVESTIȚII
Zf.ro: Centura de Nord a Capitalei ar putea fi gata la sfârşitul anului viitor,
iar luna aceasta demarează proiectul Centurii de Sud
Economica.net: Guvernul confirmă: Nimeni nu ştie ce se va întâmpla cu
un sfert din Centura Capitalei
Bursa.ro: ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, Pet Star a livrat 394 milioane
de preforme în şase pieţe regionale
Zf.ro: Producătorul de aluminiu Alro Slatina, afaceri de circa 1,6 miliarde
de lei la nouă luni, în scădere cu 11%
Zf.ro: ZF Digital 2016 Ciprian Paşca, Country manager Zoniz România:
Inovaţia la nivel local trebuie să fie mai mult stimulată, trebuie să avem o
competiţie reală, să avem creativitate şi să identificăm soluţii
Agerpres.ro: Valentin Lazea (BNR): Există resurse pentru strategia
"România Competitivă"; acestea nu trebuie irosite pe creșteri salariale și
de pensii
Zf.ro: Anchor Group a reunit sub aceeaşi companie centrele comerciale
Bucureşti Mall şi Plaza Mall
Economica.net: Saxo Bank: Nu se arată veşti prea bune nici pentru aur,
nici pentru petrol
Economica.net: BAT va produce componente de ţigări electronice la
Ploieşti
Capital.ro: Românii de pe lista liderilor inovației din Europa Centrală și
de Est

Economica.net: Profitul Romcab s-a dublat în primele nouă luni: 39,5
milioane de lei
Economica.net: Dafora şi-a redus pierderile la 4,76 mil. lei, la sfârşitul
lunii septembrie, faţă de 95 mil. lei în septembrie 2015
Capital.ro: Ministerul Finanţelor nu a reuşit să plaseze emisiunea
suplimentară de 60 de milioane de lei
Bursa.ro: LA 9 LUNI, Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut
cu 8,2% pe serie brută
IT
Zf.ro: ZF DIGITAL 16 Carmen Adamescu, partener, EY – leading IT
Advisory Practice & It Risk Assurance: Sistemul educaţional nu oferă
specialişti în domeniul IT pe măsura cererii
Zf.ro: ZF DIGITAL 16 Cristian Popescu, Managing Director SAP România:
România încă nu produce suficienţi IT-itşi
Zf.ro: ZF DIGITAL 16 Cătălina Dodu, country manager Atos IT Solutions
and Services: Nu avem suficiente resurse, sunt dificultăţi de a găsi
persoanele potrivite
Zf.ro: ZF Digital 16 Adrian Roman, director Endava: Companiile investesc
în resursa umană din România pentru că aici există acel potenţial nativ
Zf.ro: ZF DIGITAL 16 Ciprian Jichici, cloud architect, entrepreneur &
Microsoft Regional Director în Timişoara: Oportunităţi pe care România
le are în acest moment vizează zona de start-up
Zf.ro: ZF DIGITAL 16 Dan Mărculescu, manager director Fullscreen
Digital: Inovaţia creează afinitate şi relevanţă a brandului pe piaţă

Zf.ro: ZF Digital 16 Marius Vasile, Samsung România: Începe să se simtă
o concretizare a Internet of Things. Este rolul companiilor mari să educe
consumatorii
Zf.ro: ZF Digital 16 Dominik Wojcik, sales manager CEE Parrot: România
este o piaţă închisă pentru noua tehnologie a dronelor
Zf.ro: Delia Popescu, Ministrul Comunicaţiilor: Avem în vedere să
extindem lista persoanelor care pot beneficia de reduceri de taxe pentru
domeniul IT. Aici mă refer şi la cei care au doar studii liceale, nu numai să
fie absolvenţi de facultate
Economica.net: OLX România avertizează privind tentative de phishing
asupra clienţilor săi
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Economia Italiei a revenit pe creştere în trimestrul trei
din 2016
Capital.ro: Ce așteptări salariale au românii
Hotnews.ro: Posta negociaza cu sindicalistii concedierea a 296 de
angajati si desfiintarea a 343 de posturi
Ziare.com: Iohannis contesta la CCR Legea Dragnea, care elimina 102
taxe
Agerpres.ro: Dumitru: Plătim 11 miliarde de lei pentru bâlbe legislative
precum majorarea salariilor cu 50% în învățământ în 2008
Economica.net:

Isărescu:

Cererea internă

se duce

în importuri.

Stimularea consumului a creat mai degrabă locuri de muncă în alte ţări

Bursa.ro: FAŢĂ DE ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT, PIB-ul a
crescut, în primele 9 luni, cu 4,9% pe seria brută
Zf.ro: Peste 2.000 de români lucrează în Qatar, cea mai bogată ţară din
lume. "Dacă aş fi avut o ofertă mai bună din ţară nu aş fi plecat"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Profit net de 391 milioane de lei pentru ING Bank în primele nouă
luni ale anului, în creştere cu 56%
TELECOM
Bursa.ro: Veniturile din servicii ale Vodafone România au crescut, în
perioada iulie-septembrie, cu 3,6%
TURISM
Zf.ro: Cetăţenii britanici riscă să achite taxe pentru călătoriile în UE după
Brexit
Economica.net: Lucia Morariu: Avem șansa să facem din turism o
industrie solidă, sustenabilă, alături de IT, agricultură, energie
Agerpres.ro: Fluxul de plecări de la Aeroportul Internaţional Henri
Coandă, suplimentat cu două noi linii de control

