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CCIR
Cvlpress.ro: Craiova şi judeţul Dolj sunt pregătite pentru modificările
învăţământului profesional
Zvj.ro: Rezultate extraordinare pentru o firmă din Valea Jiului: Adarco
Invest - locul III pe ţară!
Goldfmromania.ro, preluată de Stirilazi.ro, Diacaf.com: Noi reglementări
legislative Cei cu zece clase și mai puțin de 26 de ani vor putea urma o
școală profesională
Impactreal.ro: Chimcomplex, locul I in Topul National al Firmelor
Monitorulsv.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Companiile Loial Impex şi
SUCT Suceava, pe primele două locuri în cadrul Galei „Topul Naţional al
Firmelor”
MIHAI DARABAN
Romanialibera.ro, preluată de Diacaf.com: Nu vreau taxe și impozite mai
mici | OPINIE
Dcnews.ro, preluată de Ziarulprofit.ro, preluată de Sursadestiri.net,
Portalpresa.ro, Romania.shafaqna.com, Ziarelive.ro, Feedler.ro, Portalro.com, Instiri.com, Infoziare.ro: Mihai Daraban, la interviurile DC News
LIVE. Pune-i întrebări
CCIA BOTOȘANI

Botosaneanul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Profit de 2,5 milioane de
euro! Apă tot mai scumpă și taxe tot mai mari pentru profitul uriaș al
companiilor Județului și Municipiului
CCINA CONSTANȚA
Replicaonline.ro: Târgul de articole din piele și blană la Constanța TINIMTEX
Replicaonline.ro: A fost desemnat câștigătorul concursului organizat de
Replica și Ghidul Miresei
Observator.ro: Târgul Naţional de Îmbrăcăminte și Încălţăminte TINIMTEX
Ediţia de iarnă vine la Constanţa
CCI DOLJ
Cronicaolteniei.ro: Topul Firmelor din judetul Dolj, ediţia a XXIII-a
CCI IAȘI
Iasitvlife.ro, preluată de Eventya.net: Iasi TV Life in Topul Anual al
Firmelor din Judet
Ziarulrealitatea.ro: INFO APOLLONIA Iași, centru al serviciile pentru
clienți
Radioiasi.ro, preluată de Ziarelive.ro: Radio Iași primește Diploma de
Onoare a Camerei de Comerț și Industrie
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro, preluată de Ziare.com: Delegatie prahoveana in
China
CCIA SATU MARE

Jurnaluldesatumare.ro: “Balul Oamenilor de Afaceri” – ediția XXIII.
Jurnalul de Satu Mare si S.C. Anper S.R.L au primit locul 1
CCI SUCEAVA
Vivafm.ro: Seminar dedicat IMM-urilor inovative, la Camera de Comert şi
Industrie Suceava
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro: Alo, candidaţii la parlamentare? Investitorii ocolesc
Vasluiul!
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Legalmagazin.ro: Simpozion dedicat dezvoltării afacerilor românogermane în domeniul alimentar
AGRICULTURĂ
Economica.net: Otrava din mâncare. De unde provin cele mai multe
alimente cu risc pentru consumatori

ENERGIE
Zf.ro: Preţul barilului de petrol a trecut de 46 de dolari
Zf.ro: Acţiunile Rompetrol Well Services scad cu 6% la 9 luni, după
rezultate. Pierderi de trei ori mai mari la afaceri de 21 mil. lei
Zf.ro: RADET: Lucrările la metrou întrerup căldura şi apa caldă pentru 111
blocuri din Drumul Taberei

Economica.net: Scenariu de coşmar: Ce se întâmplă cu România dacă
Exxon şi Petrom nu vor scoate gazele din Marea Neagră
FISCALITATE
Agerpres.ro: Banca Transilvania, BCR și Garanti Bank, câștigătoarele
contractului pentru plata online a taxelor și impozitelor
GUVERN
Economica.net: Dîncu spune că o cauză a lipsei de autostrăzi este
numărul mare de arii protejate, care blochează dezvoltarea
Agerpres.ro: Sănătatea, Dezvoltarea și Agricultura primesc cei mai mulți
bani la a doua rectificare din 2016
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor: Consultantul strategic pentru
restructurarea companiei TAROM va fi anunțat până la sfârșitul lunii
noiembrie
Agerpres.ro: Sorin Bușe: Pe 20 decembrie dăm în folosință cei trei
kilometri de pe autostrada A3 în zona Petricani
INVESTIȚII
Zf.ro: Speriate că Trump va scumpi creditarea, companiile vând datorii
într-un ritm record
Zf.ro: ZF 10 ani de la aderarea la UE: România - UE, o relaţie tradusă
financiar în 26 mld. euro primiţi de la Bruxelles
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. Un capital românesc mai puternic va
atenua impactul unei noi crize. „Companiile româneşti ar trebui să fie
tratate, dacă nu egal, mai bine decât cele multinaţionale pentru că ele
rămân aici.“

Zf.ro: Unul dintre cei mai puternici antreprenori din Prahova, Ioan
Simion, Confind Câmpina: „Omul este cel mai preţios capital. Fără om
degeaba avem centre numerice de comandă“
Zf.ro: Restaurantul IKEA rămâne, cu 8 mil. euro, în topul celor mai
puternice de pe piaţa locală
Zf.ro: Bermas, profit net de 3 mil. lei la afaceri de 22 mil. lei la 9 luni
Zf.ro: Mega Image continuă expansiunea în provincie la Braşov, unde are
deja zece magazine
Zf.ro: Un antreprenor din Alba strigă: Companiile sunt împovărate de
taxe care sugrumă investiţiile şi favorizează economia neagră
Zf.ro: Ina Natu, InaBox.ro: „O cutie cu produse româneşti ar trebui să
coste 170 de lei pentru ca un magazin online de cadouri să fie profitabil“
Zf.ro: Black Friday 2016 - Fashion. Rezultate parţiale: vânzări de peste 15
milioane de lei în primele ore
Zf.ro: Tranzacţia de vânzare a Profi, în linie dreaptă: cei doi jucători
rămaşi în cursă au depus ofertele angajante
Zf.ro: Şeful L’Oréal România: Pariem pe retail propriu şi online şi vrem să
fim lideri de piaţă până în 2018. „Motoarele de creştere viitoare sunt
online-ul şi retailul propriu. Este un boom vizibil pe piaţa de machiaj
începând cu acest an.“
Economica.net: Vânzările de autoturisme electrice şi hibrid s-au dublat în
primele 10 luni din 2016, până la 834 de unităţi - APIA
Economica.net: Taxa pe companii în Marea Britanie va scădea sub 15%
pentru a atenua şocul investitorilor după Brexit

Economica.net: Companiile din România au înregistrat un profit brut în
creştere cu 42%, la peste 49,9 miliarde de lei, anul trecut
Economica.net: Prima contestaţie la noile licitaţii de autostrăzi. Astaldi
cere modificarea documentaţiei pentru Târgu Mureş-Ungheni
Agerpres.ro: Petrescu (ESOP): Estimez o stabilitate a prețurilor
locuințelor în următorii doi - trei ani
Agerpres.ro: Rusia alocă un milion de dolari pentru proiecte de
infrastructură în regiunea Mării Negre
Agerpres.ro: Bucureștenii pot vedea trei stații de metrou din Drumul
Taberei; tronsonul va fi gata în semetrul II din 2017 (ministru)
Agerpres.ro:

Borc:

Un

fond

suveran

care

să

strângă

acțiunile

companiilor de stat ar profesionaliza guvernanța; acesta ar trebui
gestionat privat
Agerpres.ro: Tranzacții de circa 95 milioane de lei săptămâna aceasta la
BVB
Agerpres.ro: Numărul de întreprinderi a crescut cu 1%, iar cel al
salariaților cu 2,4%, anul trecut
Capital.ro: Policolor amână mutarea fabricii în Militari, după ce a reziliat
contractul de vânzare a terenului din Pallady
Capital.ro: A semnat şi Iohannis! Legea Aeroportului Braşov a fost
promulgată de către preşedintele României
Capital.ro: CRIZĂ fără precedent: Razboiul cash-ului ar putea trimite
aurul la 5.000 de dolari uncia!
IT

Zf.ro: Cel mai mare scandal de securitate: Cum ajung toate datele,
mesajele, apelurile şi locurile unde ai mers, din smartphone-ul tău cu
Android direct la guvernul din China
Zf.ro: Siveco ar fi plătit 210.000 euro pentru a vinde softul alegerilor din
2009
Zf.ro: Google a suspendat sute de conturi ale utilizatorilor care au
încercat să revândă smartphone-urile Pixel
Zf.ro: Acţiunile finlandezilor de la Nokia, minus 16% în ultima lună
Zf.ro: Life is Hard, profit de 407.000 lei la afaceri de 2,8 milioane de lei
Economica.net: "Uber pentru computere": un startup din Polonia vrea să
transforme computerul fiecăruia într-o maşină de făcut bani
Capital.ro: PwC: Care sunt primele 30 de companii de software de pe
piețele emergente
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Studiu: Şase din 10 din români întâmpină probleme când apar
cheltuieli importante
Zf.ro: Care sunt noile tarife RCA. Cea mai ieftină poliţă va fi de 541 de lei
pe an, iar cea mai scumpă de 3.087 lei
Zf.ro: Valentin Ionescu, ASF: Piaţa asigurărilor va ajunge la 10 miliarde
de lei în acest an
Zf.ro: Adrian Marin, preşedinte UNSAR: Fiecare asigurător îşi face calcul
câţi bani pierdere ca urmare a introducerii tarifelor maxime la RCA
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Acţiunile BRD scad sub 11 lei, chiar dacă banca are profit mai mare
cu 70%
Zf.ro: Garanţiile acordate pentru Prima casă au ajuns în şapte ani la
184.000, iar valoarea la 16 miliarde de lei
Zf.ro: Profit de 13 mil. lei în nouă luni pentru israelienii de la Leumi
Zf.ro: Jim Cowles, CEO al Citibank pentru EMEA: Suntem pregătiţi pentru
Brexit, indiferent de rezultatul negocierilor
Economica.net: Sumele refuzate de bănci la plată au crescut cu 30%, în
octombrie faţă de septembrie, la peste 323 de milioane de lei
Economica.net: Citigroup şi-a vândut divizia de retail din Brazilia, pentru
220 de milioane de dolari
Economica.net: BNR a amendat un șef de la Bancpost pentru nereguli la
radierea garanțiilor aferente creditelor din Prima Casă
Economica.net: Băncile de top care au făcut cei mai mulți bani din
dobânzi în 2016
TURISM
Economica.net: Cosmin Marinof, TUI Travel Center: În 2017 mizăm pe
Spania şi introducem charter pe Gran Canaria
Agerpres.ro: Târgul de Turism - vacanțe la promoție
Capital.ro: Enciclopedie pentru turismul intern. Piața a crescut cu 65% în
5 ani
Capital.ro: Pe ultima sută de metri la Târgul de Turism
Capital.ro: Impozitul forfetar în turism nu are norme de aplicare. Privatul
nu găsește numitor comun cu statul

CCIR
Canalmedia.tv: „MARELE PLAN:Transilvania, independentă! Restul,
România Federală”
MIHAI DARABAN
Dcnews.ro, preluată de Ziarulprofit.ro, preluată de Sursadestiri.net,
Portalpresa.ro, Romania.shafaqna.com, Ziarelive.ro, Feedler.ro, Portalro.com, Instiri.com, Infoziare.ro, Ultimele-stiri.eu: Mihai Daraban, la
interviurile DC News LIVE. Pune-i întrebări
Dcnews.ro, preluată de E-politic.ziuanews.ro, Portalpresa.ro, Discard.ro,
Instiri.com, Roportal.ro: Renault și Ford în România. Motivul pentru care
investitorii vin în țara noastră
Dcnews.ro,

preluată

de

Portal-ro.com,

Ziarelive.ro,

Infoziare.ro,

Ziarulprofit.ro: Mihai Daraban, șeful CCIR: Ne îndreptăm spre o criză
acută
Dcnews.ro,

preluată

de

Portalpresa.ro,

Stiri.discard.ro,

E-

politic.ziuanews.ro, Ziarulprofit.ro, Ziarelive.ro: Mihai Daraban: Este un
subiect de laudă al fiecărui Guvern
Dcnews.ro,

preluată

de

Portalpresa.ro,

E-politic.ziuanews.ro,

ZIarulprofit.ro, Ziarelive.ro: Un NOU MINISTER al ECONOMIEI. Preşedinte
CCIR: Plan major în 2017
CCINA CONSTANȚA
Radiosky.ro: Miercuri se deschide TINIMTEX
Infopress.tv, preluată de Ziareaz.ro: Târgul Naţional de Îmbrăcăminte și
Încălţăminte TINIMTEX revine în Mamaia

Agerpres.ro:

Târgul

Național

de

Îmbrăcăminte

și

Încălțăminte

TINIMTEX - Ediția de iarnă 23 — 27 noiembrie 2016
Tomisnews.ro:

Colaborare

româno-turkmenă

pentru

coridorul

de

transport între Marea Caspică și Marea Neagră
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Înnoiește-ți garderoba la Salonul Industriei Ușoare
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Debizz.ro: Simpozion dedicat dezvoltării afacerilor româno-germane în
domeniul industriei alimentare
AGRICULTURĂ
Profit.ro: Producția de porumb a României a scăzut în acest an cu 5,6%,
la 8,4 milioane de tone, dar a crescut randamentul
ENERGIE
Bursa.ro: CET Govora a încheiat un contract de 360 milioane euro cu
Ciech Soda
Hotnews.ro: Membrii Consiliului de Administratie al Nuclearelectrica,
printre care si Daniela Lulache, se autopropun pentru prelungirea
mandatelor cu inca patru ani. Ce spune Ministerul Energiei
Economica.net: CET Govora şi polonezii de la Ciech Soda, contract 360
mil. euro pe 10 ani, pentru furnizarea aburului industrial
Zf.ro: E.ON Distribuţie România îşi va schimba denumirea în Delgaz Grid
FISCALITATE

Zf.ro: ANAF adaugă rubrici noi pentru completarea formularului
„Adeverinţă de venit”
GUVERN
Startupcafe.ro: Guvernul retrage de la Ministerul Economiei 7,8 milioane
Euro, ramasi nefolositi in programe IMM si proiecte UE. Esecul SRLDebutant. Descarca lista firmelor admise in 2016
Economica.net: Ministerul Economiei vrea să realizeze un Atlas
economic cu 9,92 de milioane de lei. 85% sunt fonduri europene
Economica.net: MFP nu a reuşit să plaseze, luni, emisiunea de
obligaţiuni programată, de 500 de milioane de lei pe cinci ani
Economica.net: Corp control premier: Studiile de fezabilitate cu bani
publici la CNADNR, CFR şi Ministerul Energiei sunt folosite ineficient
IMM
Zf.ro: Cum pierde Ministerul Economiei banii pe care nu i-a cheltuit
pentru programele destinate IMM
INVESTIȚII
Bursa.ro: Grupul KRUK a achiziţionat o companii de colectare creanţe
din Italia
Bursa.ro: DREPTUL LA REPLICA Laurenţiu Plosceanu: "ARACO nu
poate face compromisuri"
Startupcafe.ro: Cum pot firmele mici sa ia locul marilor jucatori intr-o
piata. Sfaturi de la unul dintre cei mai mari investitori din lume

Hotnews.ro: De la inceputul crizei industria a pierdut peste un sfert de
milion de angajati, in vreme ce constructiile si comertul au pierdut cate
200.000 de joburi
Mediafax.ro: România, ţară de teste pentru inovaţiile multinaţionalelor
Zf.ro: Grupul francez Lactalis oferă 0,52 lei/actiune, respectiv un total de
9,2 mil lei, pentru un titlurile minoritarilor de la Albalact
Zf.ro: Veşti bune pentru românii care vor să îşi schimbe maşina:
Programul "Rabla" va fi suplimentat cu peste 3.500 de tichete
Zf.ro: Acţiunile europene încep să treacă pe creştere după un debut slab
în şedinţa de luni
Agerpres.ro: Marea Britanie: Investițiile în cercetare-dezvoltare vor fi
majorate anual cu două miliarde de lire sterline
Agerpres.ro: Tânăr de România: Curajul, o lecție de viață
Capital.ro: Consiliul Concurenţei a avizat formarea celui mai mare
proprietar de clădiri de birouri din România
Hotnews.ro: Tranzactiile online au crescut cu 67% de Black Friday,
comparativ cu editia 2015, arata datele PayU
Zf.ro: Vânzările retailerilor din AFI Cotroceni au crescut cu 12% la nouă
luni, la un total de 170 mil.euro
Capital.ro: Două treimi dintre români ar plăti mai mult pentru produsele
întreprinderilor sociale
Capital.ro: Comisia Europeană verifică garanţiile acordate grupului
Nissan de Guvernul britanic

Zf.ro: ZF 10 ani de la aderarea la UE. Topul celor mai mari 20 de companii
din 2007 vs. 2015: un singur jucător cu capital privat românesc a reuşit
să intre în clasament
Zf.ro: Un farmacist de 72 de ani face 10 mil. euro cu o singură farmacie
pe artera brandurilor de lux
IT
Zf.ro: Bitdefender, locul al 17-lea în clasamentul celor mai mari 30 de
companii de software de pe pieţele emergente
Capital.ro: Aceasta este cea mai răspândită sursă de infectare cu
malware
Hotnews.ro: Dupa Google, si Facebook anunta angajari importante la
Londra plus un nou sediu
Zf.ro: Cine este Silviu Hotăran: managerul care a construit de la zero,
începând cu 1996, afacerile Microsoft în România şi cel care a dus
munca de lămurire pentru semnarea primului contract între stat şi
gigantul american
Economica.net: Retailerul IT evoMAG: Vânzări de 3,6 milioane de euro de
Black Friday, sub nivelul estimat, de 4,5 milioane euro
Economica.net: DNA: Prejudiciul din dosarul Microsoft se ridică la
aproape 67 de milioane de dolari
Agerpres.ro: Bloomberg: Apple a renunțat la dezvoltarea de routere
wireless

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Ziare.com: Ai fost concediat prin desfiintarea locului de munca? Afla
daca ai fost dat afara legal
Ziare.com: Poate ca i-a iertat Germania, nu si Londra: Volkswagen, pus
sa plateasca 2,5 milioane de lire sterline
Zf.ro: UniCredit: Ne aşteptăm ca trendul de scădere a creşterii
economice început în T3 să continue în 2017
Economica.net: Încetinirea economiei Germaniei în T3 era aşteptată,
după avansul solid din primul semestru - Ministerul de Finanţe
Economica.net: Fitch confirmă ratingul Ungariei la "BBB minus" cu
perspectivă stabilă
Zf.ro: Volumul primelor brute subscrise de CertAsig a ajuns la 9,8
mil.euro la nouă luni, similar cu nivelul de anul trecut
Ziare.com: Aderarea la zona euro: Problema este in ce conditii
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: Ziarul "BURSA" a premiat "Învingătorii crizei 2008-2015"
Bursa.ro: BANCA NAŢIONALĂ - ELIMINATĂ DIN CAUZA ÎN CARE
AVOCATUL PIPEREA A DAT ÎN JUDECATĂ 9 BĂNCI Suciu: "Este
momentul ca domnii Piperea şi Isar să înceteze să mai hăituiască BNR"
Bursa.ro: LA MAI PUŢIN DE TREI LUNI DE LA SESIZARE, DNA A CLASAT
DOSARUL ASUPRA ÎMPRUMUTULUI DIN 2009 Dan Suciu, BNR: "Era o
evidenţă de bun simţ clasarea dosarului de la DNA"
Bursa.ro: Adevărul despre aurul României
Agerpres.ro: G20 anunță lista celor 30 de bănci de importanță sistemică

Capital.ro: Lucian Anghel: "Sistemul Bauspar rezolvă o problemă a
milioane de români care vor să îşi renoveze locuinţele. Este un sistem
european care funcţionează de o sută de ani în Germania si Austria"
Bursa.ro: ARB îşi propune consolidarea parteneriatului dintre bănci şi
mediul academic la nivel european
Economica.net:

Banca

Angliei

majorează

limita

de

garantare

a

depozitelor bancare după deprecierea lirei
Zf.ro: Citi şi JPMorgan, în fruntea clasamentului global al băncilor cu risc
de sistem
TELECOM
Hotnews.ro: Contract de peste 2,4 milioane euro, atribuit fara licitatie
catre Telekom: Cum explica ROMATSA de ce doar acest operator ar fi
putut furniza serviciile de voce si date solicitate
Capital.ro: Proiect respins. Antenele GSM nu vor mai fi mutate din
preajma școlilor și spitalelor
TURISM
Mediafax.ro: Studiu asupra ofertelor de turism pentru 1 Decembrie. Cât
costă minivacanţa în ţară şi străinătate
Zf.ro: Ryanair a dat startul unei săptămâni pline de promoţii: Astăzi,
250.000 de bilete cu preţuri de la 9,99 euro pentru călătorii în ianuarie şi
februarie

