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Mihai Daraban: 42 de societăți private românești au cifră de afaceri de
peste 100 de miloane de euro
Capital.ro, preluată de News.ournet.ro, Ziare-pe-net.ro, Diacaf.com, Ziarepe-net.ro: Marile proiecte care ar schimba România, înţepenite de
incompetenţă
CCIA ARAD
Arq.ro, preluată de Ziare.com: Afacerile arădene pot fi promovate on-line
în mediul de afaceri din China

Newsar.ro: Camera de Comerț pregătește inspectori în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
CCI BRAȘOV, REPREZENTANȚA FĂGĂRAȘ
Bzf.ro: 40.000 de euro pe o afacere la oraș
CCI BRITANICO-ROMÂNĂ
Agerpres.ro, preluată de Ziuanews.ro: Hans Klemm: Corupția în sectorul
public - furt din bogăția națională a României
Hotnews.ro: Monica Macovei: Vrem adoptarea a doua legi prin care sa
stopam fraudarea bugetelor primariilor din Romania
CCI CARAȘ-SEVERIN
Caon.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Economia caraseana, salvata de
chinezi?
CCI COVASNA
Radiomures.ro: Mâine se deschide „Drumul apelor minerale”
Widemagazine.ro: Românii sunt atrași în județul Covasna cu oferte de
weekend la castele și conace, precum și cu experiențe unice cu
meșteșugari autentici
CCI IAȘI
Iasi.inoras.ro: Gala Mediului de Afaceri 2016 - Topul Firmelor din Judetul
Iasi
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Instalnews.ro: Delegatie romano-germana in Republica Moldova

CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: CCIAT lansează cea de-a doua etapă a Programului
CLIMATE-KIC ACCELERATOR
Debanat.ro: Sansa pentru tinerii investitori: inscrieri la Climate Kic, etapa
de dezvoltare a afacerii
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Curierulvalcea.ro: Condiții schimbate pentru IMM-uri în cursa achizițiilor
publice
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Efectul trecerii Smithfield la acţionari chinezi. Exportul de carne de
porc în China, la galop
Capital.ro: Fermierii, prinşi între munca pământului şi hăţişurile
birocraţiei europene
ENERGIE
Zf.ro: Polonia trimite un semnal de avertizare companiilor străine: Vom
naţionaliza producătorii de energie
Zf.ro: Mama lui Cristi Borcea dublează profitabilitatea buteliilor şi bifează
un câştig de 17,4 mil. euro
Zf.ro: Un şef de la E.ON vine peste „zestrea“ de 660 mil. euro de la
Electrica

Zf.ro: Cum a devenit un român al zecelea cel mai puternic antreprenor
din energia regională. Topul este controlat de cehi şi oligarhi ucraineni
Economica.net: Trei administratori privaţi, numiţi săptămâna trecută la
CE Oltenia şi SAPE, s-au retras marţi din funcţii
Economica.net: Statul începe procedurile de recrutare a membrilor
Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica
Capital.ro: BERD va sprijini Bulgaria la construirea unui hub de gaze
Capital.ro: CNCAN: Valahia 2016, exerciţiu naţional de urgenţă nucleară
FISCALITATE
Bursa.ro: AVOCATUL GABRIEL BIRIŞ, FOST SECRETAR DE STAT ÎN
MFP: "Avem nevoie de legi bune, nu de un război al românilor împotriva
românilor"
GUVERN
Economica.net: Guvernul va acorda 250 de lei pe lună fiecărui elev din
învăţământul profesional. 100.000 de copii vor primi bani
Hotnews.ro: Ministerul Comunicatiilor a prelungit controlul derulat la
Posta pana pe 30 septembrie, din cauza volumului mare de acte care
trebuie verificate
IMM
Capital.ro: Fonduri europene: 59 milioane de euro pentru IMM-uri
INVESTIȚII
Zf.ro: Investitorii străini aveau în iulie 20,5 mld. lei plasaţi în titluri de stat
româneşti. Interesul este în scădere

Zf.ro: Cifra de afaceri a companiilor din România a spart pragul de 1.200
mld. lei în 2015
Zf.ro: Investitorii care au pariat pe Rusia culeg câştiguri astronomice
Zf.ro: Doi antreprenori au pariat 24.000 de euro pe o afacere cu sucuri
naturale într-un spaţiu de 10 metri pătraţi
Zf.ro: Conferinţa ZF Branduri româneşti: Care este reţeta ca un brand
românesc să ajungă un nume la nivel mondial
Economica.net: Metroul de Aeroport: Guvernul Cioloş îl plimbă. România
pierde zilnic bani dintr-un credit dat de japonezi pentru construcţie
Agerpres.ro: Ghizdeanu (CNP): Sunt cel puțin trei-patru elemente care
arată sustenabilitatea creșterii economice; ne apropiem de 5% în acest
an
IT
Zf.ro: Integratorul IT Romsys a avut afaceri de 9,5 mil. lei şi pierderi de
2,3 mil. lei în trimestrul II
Zf.ro: Western Digital: Piaţa din România a migrat spre produsele mai
scumpe: „Nu simt nicio nevoie să investesc bani din bugetul de
marketing pentru a reduce artificial preţurile de Black Friday. Este un
nonsens.”
Economica.net: Microsoft va face o nouă răscumpărare de acţiuni de 40
de miliarde de dolari
Capital.ro: Serviciile în cloud sunt tot mai răspândite, dar puține sunt
organizațiile care reușesc să își maximizeze investiția în ele
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: De ce s-a blocat sistemul CEDAM: Asigurătorii au trimis zilnic 4
milioane de solicitări de interogarea a istoricului de daună al şoferilor. De
regulă 4 milioane de solicitări se primesc în 1-2 săptămâni
Zf.ro: Scandalul RCA continuă. Votul final pentru legea RCA a fost
amânat pentru săptămâna viitoare
Zf.ro: Drepturile de proprietate intelectuală în contextul Brexit. Ce se
schimbă pentru firmele care vor să-şi înregistreze mărcile în Marea
Britanie
Zf.ro: Auchan: Situaţia de pe piaţa muncii este la fel de dificilă ca în 2007
Capital.ro: Franţa promite să aducă deficitul sub 3% din PIB în 2017
Capital.ro: Chiriţoiu: CFR Marfă este în PERICOL să urmeze calea
Oltchim
SISTEM BANCAR
Zf.ro: În adâncurile lumii financiare se întâmplă lucruri ciudate: băncile
nu se mai gândesc la bani
Zf.ro: Patru din cele mai mari zece bănci au redus avansul la creditele
ipotecare. Care va fi următoarea bancă mare care va face pasul în spate?
Zf.ro: Acţiunile Wells Fargo, una dintre cele mai mari bănci ale lumii, au
scăzut cu peste 5% într-o săptămână
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Şocul banilor reci
Economica.net: 75% dintre bănci se asteaptă ca Legea dării în plată să
ducă la o scădere moderată a preţului la locuinţe - Barometrul bancar
Economica.net: Banca Centrală a Japoniei modifică politica monetară
pentru a stimula creşterea

Economica.net: UniCredit va prezenta un nou plan strategic la finele lunii
noiembrie
Bursa.ro: Cu sau fără adoptarea legii dării în plată
Bursa.ro: Remarcabila schimbare de discurs printre membrii conducerii
BNR
Bursa.ro: Angeloni, BCE: Cerinţele de capital majorate pentru unele
bănci
TURISM
Economica.net: Avioanele A310, retrase din flota Tarom. Cu ce avioane
va opera compania zborurile din această iarnă
CCIA ARAD
Vestic.ro: Camera de Comerț arădeană pregătește inspectori în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Vestic.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Consiliul Județean este interesat
de modelul unguresc de management al spitalelor
Adevarul.ro: Autostrada dă de muncă şomerilor. Elveţienii vor să
investească în soluţii inovative pentru sere
CCIA BOTOȘANI
Reporterul.ro: Firme si oameni de afaceri din Botosani invitati la o
misiune economica in Marea Britanie
CCINA CONSTANȚA
Allevents.in: Targul de Turism " Vacanta" Constanta
CCIFER
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CCIA TIMIȘ
Agro-tv.ro: Timiş: Curs de expert accesare fonduri structurale si de
coeziune europene
AGRICULTURĂ
Mediafax.ro: UE finanţează hrana lumii arabe, oferind milioane de euro
pentru oile exportate de România
ENERGIE
Capital.ro: Ministrul Energiei: Nu vom putea vorbi de exporturi de gaze
până nu vom avea o conductă
Zf.ro: RADET cere intrarea în insolvenţă
Economica.net:

Ministrul

Energiei:

Guvernul

ar

putea

prelungi

memorandumul cu Rompetrol, dar există şi alte soluţii
Economica.net: Ministrul Energiei: Nu vom putea vorbi de exporturi de
gaze până nu vom avea o conductă
FISCALITATE
Economica.net: Se schimbă Codul fiscal
Economica.net: Adeverinţele de venit si certificatele de atestare fiscală
vor fi online de la 1 noiembrie
Zf.ro: Ministerul Finanţelor prelungeşte aplicarea măsurii scutirii de
impozit a profitului reinvestit

Economica.net: ANAF va popri un singur cont al debitorului, în cazul
unei restanţe, numai pentru suma aferentă datoriei - Dragu
GUVERN
Zf.ro: Dacian Cioloş a discutat cu omologul canadian, Justin Trudeau,
despre ridicarea vizelor
Economica.net: Prună, către magistraţi: Mi-aş fi dorit să vorbiţi în
memorandum şi despre "chiriile sine die" şi pensiile de un miliard
Economica.net: Ghinea: Sistemul de management al fondurilor europene
nu arată bine.Noi am luat un trabant şi nu avem timp să schimbăm roţile
Agerpres.ro: Costin Borc: Până la finalul anului cred că vom avea o
ofertă angajantă pentru Oltchim
Capital.ro: Ajutoare de până la 100.000 de euro pentru firmele sociale
Hotnews.ro: ANI va verifica declaratiile de avere ale ministrului Victor
Grigorescu din cauza unui bun mobil nedeclarat, care i-a adus venituri
de 791.500 lei prin doua tranzactii cu un offshore
INVESTIȚII
Zf.ro: Acţiunile asiatice au crescut după şedinţa Băncii Japoniei. Bursa
din Tokyo, cea mai mare creştere
Economica.net: BCE: Noile reglementări Basel III nu ar trebui să
majoreze semnificativ cerinţele de capital
Economica.net: Poşta Română ar putea fi listată în 2017
Agerpres.ro: Dieselgate: Investitorii cer Volkswagen despăgubiri de 8,2
miliarde de euro

Capital.ro: Program de 231 mil. euro pentru întărirea colaborării dintre
România şi Ungaria la graniţă
Bursa.ro: FAŢĂ DE PERIOADA SIMILARĂ A ANULUI TRECUT, Rezultatele
operaţionale ale Immofinanz au scăzut cu 3,6% în T1 al anului financiar
scurtat
Economica.net: Polycontact a deschis o nouă fabrică de senzori la Ocna
Sibiului
Ziare.com: Fraude de peste 230 de milioane de euro la proiectele din
fonduri UE in Romania
Capital.ro: Farmec a deschis în București primul magazin Gerovital din
țară
Zf.ro: Renault mută producţia Logan Break MCV în Maroc
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Patronate: Tarifele RCA pentru persoane fizice ar trebui să scadă la
400 de lei pe an
Zf.ro: Peste 60.000 de români lucrează în call-centere
Hotnews.ro: Ceva ce ar trebui reparat in gandirea noastra
Bursa.ro: RUSIA: Interzicerea importului de fructe şi legume din Egipt nu
este un răspuns la respingerea grâului rusesc
Agerpres.ro: OECD a înrăutățit estimările de creștere a economiei
mondiale, din cauza încetinirii comerțului
Capital.ro: Majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană a apelat la modelul
de supraveghere integrată a pieţelor financiare

Zf.ro: Topul salariilor: doar în Bucureşti şi în patru judeţe se câştigă mai
mult decât media naţională
Economica.net: Cine plătește pentru inflaţia ascunsă de monedele
alternative?
TELECOM
Economica.net: Eliminarea tarifelor de roaming: Comisia Europeană
renunţă la limitarea numărului de zile
TURISM
Zf.ro: Blue Air va zbura din Iaşi spre Berlin şi Valencia iar din Capitală
lansează curse spre Bordeaux şi Copenhaga

