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CCIR
Observator.ro, Stiripesurse.ro, Romaniatv.net, Curierulnational.ro: Noi
reglementări privind dezvoltarea învățământului profesional dual
Bugetul.ro: Surpriză! Cine condude randamentele dintre investitorii
înscriși în concursul lansat de Bursa de Valori București
Hotnews.ro, preluată de 1001-stiri.pro: Invatamantul profesional-dual:
Guvernul a aprobat acordarea de facilitati fiscale operatorilor economici
interesati de programe de calificare profesionala
Adevarul.ro: Învăţământul profesional cu practică plătită de firme a fost
aprobat de Guvern
Ziuaconstanta.ro, preluată de E-politic.ziuanews.ro: Vizita ministrului
afacerilor externe, Lazăr Comănescu, în Regatul Hașemit al Iordaniei
Stiripesurse.ro: Comănescu a discutat în Iordania despre Cooperarea
bilaterală şi situaţia din Orientul Mijlociu
Observatoraradean.ro, preluată de Pecicanul.ro, Voceaaradenilor.ro:
Vizita ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu, în Regatul
Hașemit al Iordaniei
7est.ro, preluată de 4iasi.ro: Antibiotice Iași, premiul I la fabricarea
produselor farmaceutice de bază
Evenimente.juridice.ro: Legal Magazin Media Grup organizează Lady
Lawyer Awards Gala (ed. 3)
Ziaruldeiasi.ro: Securitatea ieşeană premiată

Legalmagazin.ro: Conferința “Falimentul personal, între avantaje și
dezavantaje”
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Securitatea ieşeană premiată
Informatia-zilei.ro: Noi reglementări privind învățământul profesional
dual
Jurnalulbucurestiului.ro: Vizita ministrului afacerilor externe, Lazăr
Comănescu, în Regatul Hașemit al Iordaniei
Promptmedia.ro:

București:

Noi
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învățământului profesional dual
ROMEXPO
Mytex.ro: „Pat de vizitare” de la distanţă pentru atracţiile turistice ale
BRAŞOVULUI
CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro, Bzb.ro: Finul lui Valeriu Stoica vorbește despre arbitraj la
CCI Brașov
Infobrasov.net: Cifra de afaceri record la Brasov!
CCI DOLJ
Craiovaforum.ro: “Oltenia – pol de concepție și fabricație”, un nou
eveniment dedicat agenților economici din Oltenia
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Coadă la somaj!
Obiectivvaslui.ro: “Încadrările constituie deja o problemă”

Vasluion.ro: Instituţiile publice din Vaslui încep să se izbească de o criză
de personal
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Cotidiantr.ro: Eveniment dedicat proprietății intelectuale pentru sectorul
IT&C
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Importul de carne de vită este de două ori mai mare decât exportul.
Fermierul Dimitrie Muscă din Arad: „Se cere mult mai mult decât pot eu
să ofer“
Capital.ro: Algeria a cumpărat 580.000 de tone de grâu
ENERGIE
Zf.ro: Ministerul Energiei îl revocă din boardul Romgaz pe Virgil Metea,
directorul general al companiei
Zf.ro: Strategia energetică 2030. 20 de miliarde de euro investiţii
prevăzute în energie. Cine dă banii?
Zf.ro: Preţul petrolului a scăzut la 45 de dolari, după ce OPEC dă semne
că nu va reuşi să stabilească o serie de cote individuale pentru
plafonarea producţiei
Economica.net: Hidrocentralele cu pompe apar din nou în strategia
energetică, deşi Guvenul a văzut că sunt ineficiente
Zf.ro: Profitul KazMunaiGas EP a scăzut cu 45% în primele nouă luni din
2016
Capital.ro: Agenţia Internaţională pentru Energie cere mai multe investiţii
în energia alternativă,pentru respectarea Acordului de la Paris

Capital.ro: Pieţele asiatice, în DECLIN! Petrolul, în CĂDERE LIBERĂ!
Ziare.com: Bulgaria si Moldova se intorc spre Rusia: Riscurile
economice pentru Romania
GUVERN
Zf.ro: Cifrele Guvernului Cioloş după un an de guvernare: consumul
creşte cu 10%, producţia stagnează
Economica.net: Guvernul Cioloş la un an de mandat - 10 miniştri
schimbaţi, reforme începute şi măsuri contestate - News.ro
Economica.net:

Guvernul a aprobat o nouă Lege a asociaţiilor de

proprietari şi a condominiilor
Hotnews.ro: Un an de ministeriat al Ancai Dragu: 138 de reglementari
emise, 97.000 de firme noi, dar si cheltuieli de 1 leu si 10 bani pentru
fiecare 1 leu venit la buget (analiza)
IMM
Startupcafe.ro: 10.000 Euro de la stat pentru IMM-urile care dezvolta
proiecte de inovare
INVESTIȚII
Zf.ro: TMK Artrom Slatina ia un credit de 10 mil. euro de la Bancpost pe
trei ani
Zf.ro: BIG 4 despre mediul de business din România: Ar putea fi
asemănat cu un student în anii terminali, aflat în practică. Încă învăţăm,
experimentăm
Zf.ro: Harta europeană a McDonald’s este o copie a hărţii economicosociale. România, la jumătatea clasamentului

Zf.ro: Boromir Prod are afaceri mai mici cu 35% şi profit în scădere cu
7%
Zf.ro: Încă o piaţă care câştigă din campaniile de Black Friday: Curierii
aşteaptă creşterea numărului de expedieri cu marje cuprinse între 30 şi
70%
Zf.ro: Albalact menţine ritmul de creştere al veniturilor în trimestrul al
treilea după un plus de 18%
Zf.ro: Davino: Simţim că şi piaţa totală a vinului creşte
Economica.net: De Black Friday, românii cumpără mai ales televizoare şi
electrocasnice mici, în special de la eMag şi Altex - studiu
Economica.net: Lucrările la metrou vor fi finanţate din certificatele verzi,
cu 234 milioane de lei
Economica.net: Vânzările Dacia în Europa au crescut cu 10%, în primele
10 luni. Scădere de 2%, în octombrie - ACEA
Economica.net: Grecii de la Aktor lucrează şi seara pentru finalizarea
ultimilor 3,3 km din autostrada Bucureşti-Ploieşti
Hotnews.ro: Uber se lanseaza si in Brasov
Ziare.com: Jucatorii din piata de capital vin cu strategii pentru proiectul
de tara initiat de Iohannis
IT
Zf.ro: Iulian Stanciu, CEO al eMAG: Am angajat 500 de oameni pentru a
susţine cererea de Black Friday
Zf.ro: Afacerile grecilor de la Entersoft au crescut cu 90% la 9 luni.
Contract de 0,25 mil. euro cu SofMedica

Zf.ro: Furnizorul local de servicii de externalizare Optima mizează pe 300
de angajaţi în Bucureşti şi Iaşi
Zf.ro: Investiţie de 150.000 euro într-o platformă dedicată industriei de
outsourcing
Capital.ro: Kaspersky Lab: Grupările de spionaj cibernetic vor folosi
agenţiile media digitale pentru atacuri precise, în 2017
Hotnews.ro: O declaratie a unui director Samsung Romania a devenit
virala si a starnit comentarii dure pe internet - Ce sa fie mai intai: toaleta
in curte sau tableta in clasa?
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind diminuarea
risipei alimentare
Economica.net: De ce creşte dolarul şi care ar putea fi consecinţele
pentru România
Capital.ro: Polonia reduce vârsta de pensionare la 65 de ani pentru
bărbaţi şi 60 de ani pentru femei
Ziare.com: Ce mai promite PSD in campanie? Taie tot ce misca, de la TVA
la impozitul pe profit
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Tot mai mulţi americani nu-şi plătesc creditele luate online
Zf.ro: Banca Transilvania a ajuns la un portofoliu de 2,74 milioane de
carduri în septembrie
Zf.ro: Recuperatorul Kruk: Şase din zece români au credite la bănci

Zf.ro: Un director de la Banca Transilvania a vândut marţi acţiuni la cel
mai ridicat preţ din ultima lună
Zf.ro: Euro se luptă pentru fiecare centimetru: Moneda europeană câştigă
teren după pt zile consecutive de depreciere în raport cu dolarul
Zf.ro: Provizioanele mai mari şi scăderea dobânzilor au diluat profitul
grupului Raiffeisen în România cu 26%, până la 64 milioane de euro, la
nouă luni
Zf.ro: Cele mai mari trei bănci locale au avut profituri cumulate de 2,4
mld. lei în nouă luni
Zf.ro: Banca Românească, din nou la vânzare. Are cumpărător?
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Cum a salvat Curtea Constituţională legea
„dării în plată“ (2)
Economica.net: Care bancă din top trei are cea mai mică rată a creditelor
neperformante
Economica.net: Prima Casă: Procentul de garantare de către stat ar
putea scădea la 40% pentru locuinţele mai vechi de 5 ani
Hotnews.ro: Un mesaj ciudat al lui Daniel Daianu, membru in CA al BNR,
despre intrarea in zona euro: Dom`ne, nu mergi de-amboulea in ceva!
TELECOM
Zf.ro: Ce le-a transmis preşedintele ANCOM operatorilor de telecom la ZF
Digital ‘16: Dezvoltarea pieţei trebuie să aibă loc la preţuri mici
Hotnews.ro: ANALIZA Evolutia comunicatiilor mobile pana in anul 2022
Hotnews.ro: ROMATSA a atribuit prin negociere catre Telekom un
contract de servicii de voce si date de peste 2,4 milioane euro. De ce nu
s-a facut o licitatie

CCIR
PSNews.ro: România, în fruntea Camerelor de Comerț Balcanice
Banulbotosanean.ro, preluată de Ziare.com: Afacere de 737.336 euro
care exportă în Germania, premiată la nivel naţional
Mesagerul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: 132 de companii din BistrițaNăsăud, în Topul Național al Firmelor
Radiotransilvania.com: 132 de companii din Bistrita – Nasaud in Topul
National al Firmelor
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro: Innoieste-ti garderoba,
la Salonul Industriei Usoare! Cele mai noi tendinte in moda, la targul
organizat de CCIA Timis
Oradea.site: Pregatiti-va sa va reinnoiti garderoba la o noua editie a
Salonului Industriei Usoare
CCIA VASLUI
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare.com: 16 firme in topul national
Digi24.ro: Țara contrastelor. Iașiul are PIB-ul de patru ori cât cel al
Vasluiului
ENERGIE
Capital.ro: Mişcarea prin care ruşii tocmai au câştigat 6 mld. dolari
Capital.ro: Black Sea Oil&Gas a atribuit firmei Xodus contractul de
inginerie pentru dezvoltarea perimetrului de gaze Midia

Agerpres.ro: Comisia Europeană solicită României să respecte pe deplin
Directiva privind stocurile petroliere
Hotnews.ro: KMG International isi schimba structura de conducere:
Catalin Dumitru preia functia de prim vicepresedinte in locul lui Azamat
Zhangulov
Economica.net: AIEA îndeamnă Iranul să respecte acordul nuclear din
2015
FISCALITATE
Capital.ro: Dragu la un an de mandat: Măsurile adoptate în acest an au
fost de simplificare. Nu am modificat taxele
Hotnews.ro: Guvernul ar putea modifica in urmatoarele doua saptamani
legea privind combaterea evaziunii fiscala. Ministru: Saptamana viitoare
punem proiectul in dezbatere publica
GUVERN
Zf.ro: Guvernul Cioloş a făcut rezumatul anului de guvernare, înainte de
alegeri. Cele mai importante măsuri, reuşitele şi eşecurile guvernului
tehnocrat. ”Încă de la preluarea acestui mandat excepţional, a fost
evident că societatea avea aşteptări mult mai mari de la acest guvern
independent politic”
Zf.ro: Premierul Dacian Cioloş: Indiferent cine vine la guvernare trebuie
să reformeze administraţia publică
Economica.net: Dragu, MFP: Creşterea economică se simte în buzunarul
românilor. Veniturile gospodăriilor au crescut cu 12% la şase luni
Economica.net: MFP: Cererea anuală depăşeşte oferta de locuinţe noi cu
250.000 de unităţi. Suntem pe ultimul loc în UE la calitatea locuirii

Economica.net: Dragu: Rectificarea bugetară de săptămâna viitoare va fi
una pozitivă. Menţinem ţinta de deficit pentru acest an
Economica.net: Nivelul redevenţelor rămâne acelaşi. Proiectul de lege
este finalizat - MFP
Economica.net: Cioloş: Nemţii de la Rheinmetall ar putea construi în
România un transportor blindat. Suntem la un pas de a semna contractul
Agerpres.ro: INTERVIU Costin Borc: Trebuie să evităm să rămânem o
industrie low-cost; destinațiile low-cost suferă de delocalizare
Capital.ro: MFP: Bugetul pe 2017 al UE asigură sumele necesare pentru
implementarea politicilor de interes pentru România
INVESTIȚII
Zf.ro: Noua realitate economică ar putea fi ”Made in Russia”: De la
maşini de spălat, la batoane de ciocolată sau mobilă. Deprecierea rublei
şi scăderea salariilor fac din Rusia o destinaţie tot mai atractivă pentru
marile companii
Zf.ro: Vrancart Adjud are profit net de 16,7 mil. lei la nouă luni, mai mare
cu 30%. Afacerile cresc cu 10% la 167 mil. lei
Zf.ro: Tranzacţie pe piaţa de real-estate: Global Finance a vândut terenul
fostei fabrici Automatica, de pe Calea Floreasca
Zf.ro: Farmec îşi extinde reţeaua de distribuţie printr-un nou spaţiu
logistic în Dolj
Zf.ro: Lidl a investit 20 de milioane de euro într-un depozit de 45.000 de
metri pătraţi la Lugoj

Zf.ro: DPD România deschide un centru logistic la Sibiu, o investiţie de
un milion de euro
Agerpres.ro: Eurostat: România, locul patru în Uniunea Europeană la
creșterea lucrărilor de construcții, în septembrie
Capital.ro: Costin Borc: Avem nouă proiecte depuse pe Planul Juncker,
totalizând 586,5 milioane euro
Bursa.ro: INVESTIŢIE DE JUMĂTATE DE MILION DE EURO Un nou brand
de mobilă lansat în Bucureşti
Bursa.ro: Hang Seng, Shenzhen şi Sensex au închis în scădere
Zf.ro: Piaţa auto a crescut cu 17,5% la zece luni, respectiv 114.960
autovehicule, dar importurile de maşini rulate au urcat cu 24%
Economica.net: CE cere României să pună în aplicare normele UE
privind cerinţele în materie de transparenţă pe pieţele reglementate
Economica.net: Lidl se gândeşte să deschidă magazin online în România
Capital.ro: Doar 4% din firme realizează 92% din profiturile obţinute în
România
Hotnews.ro: Modificari legislative cu impact major asupra dezvoltatorilor,
firmelor de constructii si companiilor din energie
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: România, printre statele UE în care în octombrie a
crescut rata anuală a inflaţiei
Agerpres.ro: Comisia Europeană a admis sesizarea UNSAR cu privire la
plafonarea tarifelor RCA; Guvernul are la dispoziție 10 săptămâni să
răspundă

Economica.net: Germania a ajuns la un număr record de angajaţi: 43,7
milioane în trimestrul trei din 2016
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Bancpost a raportat o pierdere de 3,9 milioane de euro în trimestrul
trei
Zf.ro: Stocul creditelor acordate de Piraeus s-a redus cu 28% până la 725
mil. euro în nouă luni
Bursa.ro: Dolarul îi face de ruşine pe adversarii lui Trump
Bursa.ro: FLORIN IORDACHE, PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR:
"Sesizarea Curţii Constituţionale asupra Legii conversiei - neîntemeiată"
Bursa.ro: SCANDALUL CREDITELOR ÎN FRANCI ELVEŢIENI Acţiune în
grup a Asociaţiei Consumatorilor din Franţa împotriva BNP Paribas
Bursa.ro: INDICELE ROBOR LA 3 LUNI A URCAT LA UN NOU NIVEL
MAXIM AL ULTIMELOR 3 LUNI Debitorii cu credite în lei, în situaţia să
plătească mai mult pentru ratele lunare
Bursa.ro: Lazea, BNR: "Avem nevoie de convergenţă culturală pentru
aderarea la zona euro"
Bursa.ro: KRUK: "62% din români spun că au un nivel de bază de
cunoştinţe financiare"
Bursa.ro: DACĂ VA FI NEVOIE, Banca Elveţiei promite, din nou, să
intervină pe pieţele valutare
Zf.ro: Ministrul Finanţelor dă cea mai proastă veste românilor care vor să
îşi cumpere locuinţă prin programul ”Prima Casă”: Băncile ar putea
creşte dobânzile pentru locuinţele vechi

Zf.ro: ING se pregăteşte să atace piaţa de IT: Are nevoie de 250 de
oameni pentru hub-ul tehnologic de la Bucureşti
Capital.ro: Dobânzile pentru Prima Casă ar putea fi diferenţiate. Sunt
favorizate locuinţele noi
Capital.ro: Anghel (ANPC): Multe IFN-uri nu se comportă corect în relaţia
cu consumatorii
Capital.ro: Se pregăteşte o acţiune amplă împotriva băncilor înşelătoare
Capital.ro: Şeful Fed spune că o majorare a dobânzilor ar putea fi decisă
"relativ rapid"
Capital.ro: Patronatul Creditului IFN au acordat împrumuturi de 98
milioane lei, în prima șase luni ale anului
TURISM
Bursa.ro: Autorităţile din turism vor asigurări pentru pachetele turistice
Agerpres.ro: Costin Borc: Siguranța cetățenilor, unul dintre atuurile
României în atragerea de turiști străini
Economica.net: Şefa Turismului îl trezeşte pe Dracula să ne promoveze
ţara în străinătate
Agerpres.ro: Târgul de Turism al României, locul în care visurile se
transformă în călătorii, iar românii devin globetrotters
Capital.ro: Maldive și Bali, printre cele mai solicitate destinații exotice
pentru Revelion

