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MIHAI DARABAN
Cugetliber.ro: Preşedintele gigantului DP World, ignorat de Guvernul
României
ROMEXPO
Softlead.ro: Internet & Mobile World 2016
CCIA ARAD
Actualitati-arad.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

Newsar.ro,

Stirionline24.ro, Presaonline24.ro, Livearad.ro, Ultimele-stiri.eu: Seculici:
„Camera de Comerț Arad vrea să dezvolte clustere de creativitate și
inițiativă pentru tinerii antreprenori”
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistritanews.ro: Mobilitate inteligenta, economie puternica!
Rasunetul.ro:

Mobilitate

inteligentă,

economie

puternică!

Vino

la

elevilor

şi

evenimentele de joi, din Piaţa Centrală!
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro,

preluată

de

Ziare.com:

studenţilor, plătită cu bani europeni
CCINA CONSTANȚA
Allevents.in: Exponatura - trăieşte sănătos
CCI COVASNA

Practica

Mesageruldecovasna.ro: Lucrările premiate la concursul internațional
„TransNatura”, expuse la Muzeul Cinegetic
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Realitatea.net, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro:
Afacerile primilor zece jucători ieşeni din agricultură au urcat cu o treime
CCIA TIMIȘ
Pressalert.ro, preluat de Ziarelive.ro, Ztv.ro: Tinerii antreprenori din
Timiș, aflați la început de drum, așteptați să se înscrie într-un program la
finalul căruia pot primi până la 15.000 euro
AMCHAM
Hotnews.ro, preluată de Discard.ro: AmCham: Un proiect de tara
construit in jurul unor deziderate economice nu poate fi realizat fara
participarea mediului de afaceri
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ELVEȚIANĂ
Agerpres.ro: Oportunități de investiții și afaceri la nivel internațional, în
dezbatere la Consiliul Județean
AGRICULTURĂ
Economica.net: Record românesc pe piaţa vinului. Vom avea cea mai
mare creştere a producţiei din UE
Capital.ro: Irigaţiile ar putea scoate la liman agricultura românească
ENERGIE
Zf.ro: Carburanţii revin la finalul primelor nouă luni sub pragul de 5 lei pe
litru. Preţurile medii sunt mai mici cu până la 14%

Zf.ro: Cum se pregăteşte România de iarnă. Sistemul de încălzire a
pierdut jumătate din clienţi. În cât timp se amortizează investiţia în
centrale proprii
Economica.net: EXCLUSIV: 1,2 milioane de bucureșteni riscă să rămână
fără apă caldă şi caldură. După RADET își cere insolvenţa și ELCEN
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: Salut insolvența RADET; înseamnă plata
facturilor la zi
Bursa.ro: FOSTUL ŞEF RADET, GABRIEL DUMITRAŞCU: "Insolvenţa
RADET se va rostogoli peste Elcen şi Romgaz"
Bursa.ro: GRIGORESCU NU SE ÎMPIEDICĂ ÎN AVIZELE NEGATIVE DIN
PARLAMENT Ministrul Energiei "o ţine langa" cu memorandumul
Rompetrol
Bursa.ro: Preţul petrolului a trecut de pragul de 45 de dolari
Ziare.com: Cel mai mare zacamant de gaze din Marea Neagra, o afacere
derulata printr-un offshore din Bahamas - Rise Project
Economica.net: Cum explică ELCEN intrarea în insolvenţă
FISCALITATE
Zf.ro: Finanţele publică un pachet de măsuri fiscale, dar nu şi proiectele
de legi de modificare a codurilor
Hotnews.ro: Calcule impozit forfetar 2017. Povara fiscala pentru micile
restaurante de cinci ori mai mare decat pentru cele mari
GUVERN
Economica.net: Cioloş despre eliminarea vizelor pentru Canada: În
câteva săptămâni vom avea un răspuns concret

Capital.ro: Pădurile private mici, ajutor financiar de la stat
Capital.ro: Se înființează încă o autoritate de stat: Cel mai mic salariu
este de 1.000 de euro pe lună
INVESTIȚII
Zf.ro: Decizia Băncii Japoniei a condus la creşteri puternice în toată
lumea, iar indicele BET sparge din nou pragul de 7.000 de puncte
Zf.ro: Profitul companiilor din România a crescut cu 14%, la 80 de
miliarde de lei
Zf.ro: Raul Ciurtin, fondatorul Albalact, propus în CA-ul procesatorului de
PVC Teraplast
Zf.ro: Vânzările outlet-ului Fashion House din vestul Capitalei au crescut
cu 10% în primul semestru
Zf.ro: Producătorul biscuiţilor Croco are în plan extinderea producţiei şi
are un buget de investiţii de 5 mil. euro
Zf.ro: Francizele de pizzerii Domino’s au muşcat o felie de 10 mil. lei din
piaţă
Zf.ro: Fondatorul cafenelelor 5 to go: În octombrie semnăm primele
francize pentru piaţa din Polonia
Zf.ro: Antreprenori locali: Farmec vrea să ajungă la o reţea de 60 de
magazine
Zf.ro: Au mai plecat 646 de investitori de pe bursă. 70.506 români deţin
acţiuni de 9,6 mld. euro
Zf.ro: Wienerberger România a investit într-o platformă online de
informare şi comenzi

Zf.ro: Acţiunile asiatice au crescut după şedinţa FED
Economica.net: Altex îşi reduce capitalul social pentru acoperirea
pierderilor din 2009-2015
Capital.ro: Dacia: Trebuie să răspundem cererii foarte mari pentru Duster
Bursa.ro: UN INVESTITOR PENTRU TOATE CELE NOUĂ BUCĂŢI Nici
Borc nu mai ştie cum vrea să privatizeze "Oltchim"
Capital.ro: Barometrul Industrial: Activitatea în industrie continuă să
scadă
IT
Zf.ro: Munteanu, WebDigital: Dacă productivitatea va creşte, păstrăm
programul de patru zile pe săptămână
Zf.ro: Bogdan Iftemie este noul şef de marketing şi vânzări al
distribuitorului Likeit Solution
Zf.ro: Smartree: Cea mai mare parte a celor 60.000 de angajaţi din
outsourcing din România ocupă poziţii de începător
Capital.ro: CEL.RO caută o finanţare de cel puţin 10 milioane de euro
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: De ce să amânăm adoptarea euro? Trecerea la euro în 2019 este
posibilă şi ar putea fi un moment astral în istoria recentă a României
Zf.ro: Transportatorii spun că tariful la RCA ar trebui să scadă şi pentru
persoanele fizice
Economica.net: Creştere de 30% a masei salariale din sectorul public în
perioada 2016-2021. Alocare bugetară: 14 mld. lei

Economica.net: Premierul Tsipras anunţă sfârşitul recesiunii şi speră
includerea Greciei în relaxarea cantitativă a BCE
Agerpres.ro: Costin (BNS): Dezbarerea proiectului Legii salarizării
unitare în Parlament ar putea avea loc în februarie - martie
Economica.net: Germania: Salariile reale au crescut 2,3% în trimestrul
doi din 2016
Agerpres.ro: Mircea Ursache (ASF): Parlamentul trebuie să decidă cu
privire la restructurarea ASF
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Operaţiunile de salvare sunt o afacere bănoasă pentru băncile
centrale
Zf.ro: Deutsche Bank, din rău în mai rău
Zf.ro: Philippe Lhotte, CEO-ul BRD-SocGen: Cred că în România vor mai
rămâne doar 10-12 bănci mari. „Este suficient pentru concurenţă“
Zf.ro: Băncile se bat pentru clienţii din IT, sănătate şi IMM. Scade apetitul
pentru finanţarea din construcţii
Zf.ro: FED a păstrat ratele cheie neschimbate
Hotnews.ro: Darea in plata, manual practic. Berea, BCR: Primim notificari
pentru imobile ce depasesc plafonul legal, "locuinta" folosita ca motel
turistic, case cu sechestre penale sau fiscale, ori cu chiriasi pe urmatorii
30 de ani
Hotnews.ro: Valeriu Stoica, fost ministru de Justitie: Legea darii in plata
este un exempu de tradare a rolului pe care il are legiuitorul. Este o
anomalie juridica

Bursa.ro: DEŞI 90% DIN REPREZENTANŢII BĂNCILOR SPUN CĂ LEGEA
DĂRII ÎN PLATĂ VA AFECTA NEGATIV CREDITAREA, Jumătate din
bancheri anticipează o consolidare de anvergură a sectorului
TURISM
Zf.ro: Doi angajaţi ai unei firme de turism au fost reţinuţi pentru
înşelăciune. Prejudiciul este estimat la aproape 50.000 euro
Zf.ro: Remus Vişan, Paravion: “Una dintre cele mai cerute destinaţii de
vară a fost Istanbul”
Economica.net: 70% dintre firmele active în sectorul turismului din
România au dificultăţi financiare în privinţa îndatorării - Keysfin
AMCHAM
News.ro: AmCham cere o participare mai largă la dezbaterea privind
proiectul de ţară, la care să participe şi mediul de afaceri, societatea
civilă, diaspora sau sindicatele
Profit.ro: AmCham cere ca mediul de afaceri să participe la dezbaterea
privind proiectul de țară
Cursdeguvernare.ro: AmCham Romania: Proiectul de țară pentru
România are nevoie de participarea mediului de afaceri
Wall-street.ro: AmCham cere ca in Comisia prezidentiala pentru proiectul
de tara sa fie reprezentat si mediul de afaceri
Economica.net: AmCham România: Proiectul de ţară pentru România are
nevoie de participarea mediului de afaceri
CCIA ALBA
Agroinfo.ro: De mâine, peste O SUTĂ DE PRODUCĂTORI AGRICOLI
culeg roadele toamnei la APULUM AGRARIA

CCIA ARAD
Livearad.ro: ȘCOALĂ DE IARNĂ LA CAMERA DE COMERȚ ARAD
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro: Consiliul Concurenței, prezent la Constanța
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro, Opiniatimisoarei.ro, Banatul.ro: Ambasadorul Bosnia și
Hertegovina în România, într-o vizită la CCIAT
ENERGIE
Economica.net: ANRE: Problemele de termoficare din Bucureşti se pot
rezolva în 15-20 de ani. Trebuie regândit tot sistemul
Economica.net: Firea: Insolvenţa RADET era singura măsură posibilă.
Fac un apel la Guvern să intervină la ELCEN
Agerpres.ro: Ursache (ASF): Listarea Hidroelectrica va fi un succes,
suprasubscrierea va fi comparativă cu cea la Transgaz și Romgaz
FISCALITATE
Agerpres.ro: Anca Dragu: Venim cu simplificări și facilități pentru
persoane fizice și juridice; nu modificăm taxe și impozite
Ziare.com: Din noiembrie, nu mai mergem la Fisc pentru adeverinte de
venit. Noi reguli si la proprirea conturilor
GUVERN
Economica.net: Anca Dragu: 2017 nu va fi un an simplu

Capital.ro: Dîncu: România nu are suficiente locuinţe de necesitate în caz
de cutremur
Bursa.ro: MFP demarează un proiect de 1,6 milioane CHF pentru un
sistem electronic în cadrul ANAF
INVESTIȚII
Economica.net: Datoriile companiilor româneşti către bugetele de stat au
crescut în ultimul an de 5,6 ori - studiu
Capital.ro: Când va fi gata cea mai așteptată autostradă din România
Economica.net: Investiţiile în sectorul imobiliar au crescut la 400 mil.
euro în primele 9 luni, dar rămân sub potenţial - JLL
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Chirițoiu: Victimele practicilor neconcurențiale ar putea fi
despăgubite mai repede, pe baza dovezilor autorității de concurență,
validate de instanță
Economica.net: Producătorii de ţigări cer separarea prevederilor legale
privind producţia şi comerţul de cele legate de consum şi prevenţie
SISTEM BANCAR
Economica.net: Anca Dragu: Suplimentarea programului Prima casă va fi
aprobată probabil săptămâna viitoare, cel târziu cealaltă
Economica.net: MFP a împrumutat 500 de milioane de lei de la bănci.
Emisiunea a fost suprasubscrisă de cinci ori
Economica.net: Decret al preşedintelui Iohannis împotriva Raiffeisen pe
darea în plată. Cere anularea acordului bilateral cu Austria

Mediafax.ro: Wall Street Journal: Cât de eficiente sunt măsurile băncilor
centrale de susţinere a economiilor
Bursa.ro: Banca centrală a Turciei a redus dobânda de bază pentru a
şaptea lună consecutiv
TURISM
Zf.ro: Wizz Air a început să opereze zborurile pe Bucureşti-Budapesta
Capital.ro: Peste un milion de turişti străini, în vizită la Bucureşti, în 2016

