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CCIR
Psnews.ro: România, în fruntea Camerelor de Comerț Balcanice
Evz.ro, preluată de Romanian.cri.cn: România a preluat Președinția
Asociației Camerelor de Comerț Balcanice
Capital.ro, preluată de Pfinance.ro, 2am.eu, 008.ro, Pescurt.ro: CCIR
preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice
Blastingnews.com: Ce aduce nou vizita lui Lazăr Comănescu în
Iordania?
CCI BACĂU
Desteptarea.ro, preluată de Stirilocale24.ro: Topul Firmelor 2016. Elita
comunitatii de afaceri a judetului, pe podium
CCI BIHOR
Crisana.ro: Consiliul Concurenţei, faţă în faţă cu mediul de afaceri Discuţii interactive şi multe probleme
CCI DOLJ
Cvlpress.ro, preluată de Stirilocale24.ro: Conferinţa „Arbitrajul Intern şi
Internaţional” a captat atenţia publicului
CCI IAȘI
Conference-arena.ro: Customer Care Conference, prima data in Iasi,
influenteaza abordarile industriei locale

Feedler.ro: GALA Mediului de Afaceri – Camera de Comerț și Industrie
Iași
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: Seminar de idei inovative în afaceri, la CCI Suceava
Vivafm.ro: „Cafeaua cu finanțări”, din nou la Camera de Comerț și
Industrie Suceava
CCIA TIMIȘ
Debanat.ro, preluată de Stirionline24.ro: Pregatiti-va de o noua editie a
Salonului Industriei Usoare
Ziarultimisoara.ro: Cum face primarul Robu trafic de influență pentru Poli
AMCHAM
Capital.ro: Care sunt cele mai bune proiecte care schimbă România?
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Interesul orăşenilor pentru produse „de la ţară” a mutat pe
Facebook distribuţia micilor gospodari
Economica.net: Preţurile legumelor şi lactatelor sunt de până la trei ori
mai mari în unele oraşe. Unde este mai ieftin
ENERGIE
Zf.ro: Transelectrica plăteşte peste 25 milioane de lei filialei sale Smart
pentru a moderniza staţii electrice de la Arefu - Argeş
Zf.ro: Descoperire record de petrol şi gaze în SUA

Zf.ro: Cehii de la CEZ au strâns profituri operaţionale de 114 mil. € în
nouă luni
Zf.ro: Azerii de la SOCAR ajung la 35 de benzinării, dar ar fi trebuit să
aibă 300
Zf.ro: Jansen, membru în boardul Romgaz: Statul nu este un manager
bun
Zf.ro: Oamenii de afaceri din Iaşi vor transparenţă, servicii de suport şi
inovaţie din partea furnizorului de energie
Economica.net: Proiectul de Lege pentru implementarea Directivei
privind stocurile petroliere va fi aprobat luna aceasta de Guvern
Agerpres.ro: Grigorescu: Proiectul cel mai important în următorii 15 ani
este înlocuirea capacităților de producție care ies din uz
Bursa.ro:
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ROMPETROL II, KMG International schimbă conducerea din România
Bursa.ro: DIN AJUTORUL DE STAT DEBLOCAT ÎN IULIE Complexul
Energetic Oltenia şi OMV Petrom nu au primit nici un ban
Bursa.ro: Rusia a câştigat şase miliarde dolari în urma colaborării cu
OPEC
FISCALITATE
Zf.ro: Legea redevenţelor este gata: se modifică, dar nu se schimbă
GUVERN
Zf.ro: Premierul Dacian Cioloş şi-a făcut bilanţul la un an de mandat
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majoritar la Salrom nu coincid cu cele ale Fondului Proprietatea
Bursa.ro: DACIAN CIOLOŞ: "Obiectivul nostru este să punem pe masa
Guvernului legea salarizării unitare înainte de a finaliza mandatul"
INVESTIȚII
Zf.ro: La o săptămână după alegerea lui Trump, acţiunile băncilor au cel
mai mult de câştigat
Zf.ro: Businessul cu asigurări al NN a avansat cu peste 4% în 9 luni, la
481 mil. lei, susţinut şi de poliţele de sănătate
Zf.ro: ZF 10 ani de la aderarea la UE. Trei milioane de români au plecat
din ţară în ultimul deceniu, devenind cei mai mari investitori străini din
România
Zf.ro: Davino: Suntem prezenţi în peste 800 de restaurante şi baruri. Nu
vrem să intrăm şi în retail, s-ar dilua brandul
Zf.ro: Braiconf Brăila îi prelungeşte cu patru luni mandatul directorului
general: acţiunile cresc cu 13%
Zf.ro: Arctic, de la investiţii în retehnologizare „în mărci germane“, la trei
fabrici în România
Zf.ro: Vrancart Adjud, profit net de 16,7 mil. lei la afaceri de 167 mil. lei
Zf.ro: Carrefour a deschis trei hipermarketuri în acest an, cel mai alert
ritm după 2008
Zf.ro: Antreprenori locali: Marian Alexe controlează 20.000 de automate
de cafea

Zf.ro: Lidl a investit 20 mil. euro într-un centru logistic la Lugoj care
aprovizionează magazinele din vest
Zf.ro: Casa Rusu din Timişoara vrea să încheie anul cu afaceri de 50 de
milioane de euro, după un plus de 7% în trimestrul III
Economica.net: Platforma Storia.ro, deţinută de Olx.ro, anunţă reduceri
de până la 27% pentru 200 de case, apartamente şi terenuri
Economica.net: Valoarea totală a comenzilor eMag se apropie de 125 de
milioane de lei
Economica.net: Statistica de la Autostrăzi îl contrazice pe Cioloş: Se
lucrează la construcţia a doar jumătate din câţi kilometri spune el
Economica.net: Compania de Drumuri reziliază contractul pentru
construcţia tronsonului Suplacu de Barcău - Borş al Autostrăzii
Transilvania
Capital.ro: Tronsonul 1 al centurii Braşov va fi recepţionat vinery
Capital.ro: Antreprenorul, cu 400 de angajați, care în 25 de ani nu a
întârziat niciodata plata salariilor, nici măcar cu o zi
Capital.ro: Retailerul Profi îşi continuă extinderea geografică şi se
apropie de pragul de 500 de magazine
Bursa.ro: CRISTINA CHIRIAC, FOST VICEPREŞEDINTE AVAS, DESPRE
EFECTELE PROCESULUI DE PRIVATIZARE: "Peste 75% din capacitatea
industrială a fost complet distrusă"
Bursa.ro: ADRIAN VASILESCU: "Nu ştiu dacă putem vorbi despre criza
economică la trecut"

Bursa.ro: SURSE: Volkswagen va renunţa la 30.000 de angajaţi până în
2021
Bursa.ro: Cei mari au mai crescut, iar cei slabi au slăbit şi mai mult
Bursa.ro: DANIEL FLORESCU, KINNARPS ROMÂNIA: "Primul pas pentru
dezvoltarea unei culturi a frumosului este angajarea unui arhitect"

IT
Zf.ro: Olandezii pun toată greutatea dezvoltării software pe umerii
inginerilor români: În doi ani, 500 de specialişti IT vor dezvolta software
pentru întreg grupul financiar ING
Zf.ro: Black Friday şi în soft: Romanian Software oferă reduceri de 50%
pentru licenţe soft
Zf.ro: Dragoş Hâncu, CEO Amber Studio: Industria de gaming are nevoie
de un sistem educaţional mai bun şi deduceri fiscale pentru start-up-uri
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Numărul de locuri de muncă neocupate a crescut cu
16,5% şi atinge un nou maxim al ultimilor ani
Economica.net: Hotărârea de Guvern care plafonează tarifele RCA a
intrat de vineri în vigoare
Agerpres.ro: Ungaria reduce taxa pe companii la 9% începând din 2017
Bursa.ro: Yves Mersch, BCE: "Trebuie să reducem programul de
cumpărare a obligaţiunilor cât mai curând"

Mediafax.ro: Preşedintele Klaus Iohannis: În privinţa aderării la euro ne
aflăm într-un non-stadiu, 2019 este un termen nerealist
Ziare.com: Ce gasim in programul de guvernare al PSD: Reduceri de taxe
si multe semne de intrebare
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Prima ciocnire majoră de la Washington: Guvernatorul Băncii
Centrale Americane spune că vrea să-şi termine mandatul, respingând
astfel sugestiile lui Donald Trump de a pleca din funcţie
Zf.ro: Programul Prima casă se prelungeşte cu cinci ani
Zf.ro: Deutsche Bank îşi vrea înapoi bonusurile plătite executivilor
Zf.ro: Grupul Eurobank a făcut un profit de 1,3 milioane de euro în
România în nouă luni
Zf.ro: Grecii de la Piraeus Bank au pus frână creditării la nouă luni, dar
şi-au majorat depozitele cu 20%
Zf.ro: Plăţile cu cardul în ţară şi în străinătate au ajuns la 9,7 mld. lei în
septembrie, plus 21%
Zf.ro: Michael Lavelle, Citi UK: Lucrăm la mai multe scenarii în contextul
Brexitului. Până acum nu am relocat oameni
Bursa.ro: Împrăştierea riscului şi socializarea pierderilor
Bursa.ro: Compania Cotnari - prima participare cu stand la Târgul de
Turism
TELECOM
Zf.ro: Bonus de 8 GB lunar pentru clienţii cartelelor preplătite Telekom

TURISM
Zf.ro: Tarom a desemnat Marsh să-i găsească asigurător pentru aeronave
Agerpres.ro: Murad (FPTR): Nu e normal ca bugetul de promovare
turistică a României să fie cât pentru promovarea unui salam
Agerpres.ro: 2016, un an record pentru sectorul turistic din Cipru
Agerpres.ro: Președintele FPTR: Vrem să așezăm România pe harta
turismului mondial; este nevoie de români care cred în sacrificii
Capital.ro: România, cea mai solicitată pentru petrecerea sărbătorilor de
iarnă
Mediafax.ro: Wizz Air a decis mutarea tuturor curselor de pe Aeroportul
Târgu Mureş pe Aeroportul Cluj

