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ROMEXPO
Business-adviser.ro: RAILF-ROMCONTROLA 2016 – TEHNOLOGIE SI
INOVATIE LA SUPERLATIV!
CCIA ALBA
Urbamea.ro: În weekend: Târgul Apulum Agraria 2016, la Alba Iulia.
Programul evenimentului
CCIA ARAD
Mandri.ro: Premieră națională: Camera de Comerț lansează Școala de
Iarnă, despre cultura și civilizația arădeană
Aradon.ro, preluată de Comisarul.ro, Presaonline.com, Stirionline24.ro,
Stiritransilvania24.ro, Oradea.site, ZIareaz.ro, Stiriaz.ro: VINAR, un nou
târg al vinului
Newsar.ro: Gheorghe Seculici: „Invitație din SUA pentru specialiștii
arădeni în construcții“
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Ce spune şeful Consiliului Concurenţei despre scandalul
pilotajului şi remorcajului maritim
CCI COVASNA
Weradio.ro: Aproape 20 de muzee şi case memoriale din judeţul Covasna
pot fi vizitate gratuit

Ziarulprahova.ro, preluată de Presaonline.com: Pe terasa Castelului
Cantacuzino - „Fête de la Gastronomie”
CCI DOLJ
Eventsdroid.com: Targul De Comert Al Olteniei
CCIA SIBIU
Turnulsfatului.ro: Francezii fac lobby: ar dori o cursă directă între Sibiu și
Geneva

CCIA TIMIȘ
Debanat.ro, preluată de Stirionline24.ro: Ambasadorul Bosniei in
Romania cauta parteneri de afaceri la Timisoara
Tion.ro: Romania si Bosnia si Hertegovina pot avea relatii economice mai
dezvoltate
AMCHAM
Forbes.ro, preluată de Cariereonline.ro: Forbes CEE Forum 2016: Europa
are nevoie de antreprenori; cercetarea și dezvoltarea trebuie să
avanseze, iar rata sărăciei să scadă
CCIFER
News.ro: Ambasadorul Franţei la Bucureşti: Gastronomia are un mare
viitor în România, o ţară cu tradiţii importante, iar noi, francezii, suntem
avizi să le descoperim
AGRICULTURĂ

Zf.ro: Top 30 al celor mai mari proprietari de ovine din România
Economica.net: Egiptul anulează politica toleranţei zero la cornul
secarei, în urma căreia a respins şi grâu românesc
Capital.ro: Producţia mondială de ulei de palmier îşi va reveni la
începutul lui 2017
Mediafax.ro: FOCUS: Culesul viei se face cu forţă de muncă scumpă şi
greu de găsit, în ciuda unui an viticol foarte bun / "„Se mulţumesc cu
ajutoarele sociale şi nu vor să vină la muncă"
ENERGIE
Zf.ro: ELCEN intră în insolvenţă. Datoriile totale au ajuns la 1,6 mld. lei
Zf.ro: Preţul petrolului scade din nou şi ajunge iar la 45 de dolari barilul
Economica.net: Sindicate: Conducerea Hidroelectrica face presiuni
pentru intrarea Hidroserv în insolvenţă
Economica.net: Ursache, ASF: Listarea Hidroelectrica va fi un succes.
Suprasubscrierea va fi comparativă cu cea la Transgaz şi Romgaz
Agerpres.ro: Calotă (ANRE): Problemele de termoficare din București se
pot rezolva în 15-20 de ani; trebuie regândit tot sistemul
Agerpres.ro: Consilier ministerul economiei, despre Strategia
Energetică: "Avem și un consultant internațional"
Capital.ro: Ministrul Energiei, la CAPITAL TV: "Nimeni nu trebuie să se
aștepte că situația RADET și ELCEN se va rezolva în câteva săptămâni
sau luni"

Capital.ro: Ministrul Energiei, la CAPITAL TV: "Trebuie refăcut sistemul
de termoficare și redresată o situație care pare fără sfârșit și se
înrăutățește"
Capital.ro: Preţul petrolului SCADE înainte de reuniunea OPEC de
săptămâna viitoare. Ultimele evoluţii
Bursa.ro: ELCEN A DECIS SĂ ÎŞI CEARĂ INSOLVENŢA: Dan Agrişan,
ELCEN: "Nu vrem să murim împreună, ci să furnizăm căldură şi apă
caldă Bucureştiului"
Hotnews.ro: Ministerul Energiei schimba trei administratori ai Oil
Terminal. Vezi care sunt propunerile
GUVERN
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: În România, există o problemă de calitate
a forței de muncă, de competențe
INVESTIȚII
Zf.ro: Bursele lumii, dopate de Fed - însă injecţia nu a ajuns şi la
Bucureşti
Zf.ro: Nevenca Doca a vândut 300.000 de acţiuni Banca Transilvania
Zf.ro: Banca Internaţională de Investiţii vrea să emită o nouă serie de
obligaţiuni în lei în valoare de 300 milioane lei
Zf.ro: „Soldul“ câştigurilor din economie a ajuns la 36 de miliarde de lei,
dublu faţă de 2014, iar marja netă urcă la 3%
Zf.ro: Kaufland vinde în provincie 7 hectare de terenuri adiacente
magazinelor companiei

Zf.ro: Agricola Bacău a investit 5 mil. euro în creşterea producţiei fabricii
de mezeluri Salbac
Zf.ro: Cine este românul care administrează Therme Spa, cel mai mare
complex de wellness din ţară
Zf.ro: Fondul american SigmaBleyzer se pregăteşte de exit-ul din
Covalact
Zf.ro: ZF Antreprenorii României, Cluj. Ştefan Gadola, EnergoBit: „De ce
preşedintele Franţei face lobby pentru o firmă franceză în străinătate, iar
al României nu?“
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru, redactor-şef al ZF Antreprenori, dublaţi preţul
firmei dacă vă gândiţi să vindeţi, pentru că a venit timpul României
Zf.ro: Managerii din industrie nu văd semne de revenire: de ce scade
industria dacă economia creşte solid?
Zf.ro: Rucsandra Hurezeanu, Ivatherm: Mă descurc singură foarte bine.
Nu vreau să vând afacerea
Zf.ro: Piaţa de birouri din Bucureşti, atractivă pentru companiile de IT,
telecom şi outsourcing
Agerpres.ro: Georgescu (BNR): Necesarul de recapitalizare al
companiilor din România este de 11 miliarde de euro
Capital.ro: Fluent in Finanțe – portalul de educație financiară al BVB este
online
Capital.ro: Retailerii și producătorii autohtoni de mobilier țin pasul cu
brandurile international

Capital.ro: Kacinskas, Creditinfo: Businessurile din România acceptă
întârzierile la plată cu un fel de resemnare
Bursa.ro: FP ÎI DĂ DREPTATE LUI PIPEREA ÎN PROBLEMA ILEGALITĂŢII
DISTRIBUŢIILOR DE CASH, ÎN CONDIŢIILE PIERDERILOR Fondul
Proprietatea vrea să acopere din capital pierderi de peste 2 miliarde lei
Bursa.ro: Un miliard de lei pentru protecţia litoralului Mării Negre între
Corbu şi Eforie
Bursa.ro: CIOLOŞ: "Investitorii americani, interesaţi pe România"
Startupcafe.ro: Ghid practic: Cei 4 pasi de la o afacere locala la export.
Descarca documentul
IT
Zf.ro: Dezvoltatorul de soft IT Six din Craiova estimează afaceri cu 15%
mai mari anul acesta
Zf.ro: Epson: Creştem cu 30%, digitalizarea nu a redus cererea pentru
print
Zf.ro: Daniel Dragomir, CEO al companiei How to Web: În Bucureşti
există mai mulţi experţi în cyber-security decât în Paris sau Londra
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Consiliul Concurenţei: Selgros, Metro şi Mega Image, printre
firmele mari cele mai sancţionate
Economica.net: Producătorii de oţel din SUA îi acuză pe rivalii lor din
China că evită tarifele de import
Economica.net: Grecii au pierdut 30% din activele lor financiare în ultimii
opt ani - raport Allianz

Economica.net: Legea hypermarketurilor este analizată la Bruxelles.
România trebuie să răspundă la trei întrebări
Economica.net: Avocaţi: România renunţă la acordurile cu ţările UE din
cauza ameninţării cu infringement, nu a Raiffeisen
Capital.ro: OMC a decis că UE a acordat subvenţii ilegale pentru Airbus
Capital.ro: Chiriţoiu: Portul Constanţa - zona comercială trebuie separată
de cea a siguranţei operaţionale
Bursa.ro: GILDA LAZĂR, JTI: "Directiva Tutunului poate fi transpusă prin
separarea ei în două proiecte"
Hotnews.ro: EXCLUSIV Scandalul plafonarii preturilor RCA se muta de la
Guvern in Parlament: Cum arata acum proiectul de lege RCA care va
abroga Ordonanta de Urgenta abia intrata in vigoare
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Rata creditelor neperformante la Prima casă este de 0,3%. 475 de
credite „Prima casă“ sunt în default
Zf.ro: Kredyt Inkaso are bani pentru credite neperformante de circa 300500 milioane de euro
Zf.ro: Evoluţia principalelor valute vineri dimineaţă
Bursa.ro: RAIFFEISEN PIERDE ORICE ŞANSĂ DE A DUCE ROMÂNIA LA
ICSID Statul se apără de şantajul băncilor străine
Bursa.ro: Deputaţii jurişti discută, marţi, două proiecte pentru conversia
creditelor
Bursa.ro: AUTORITATEA BANCARĂ EUROPEANĂ Ajutorul de stat,
opţiune pentru băncile afectate de credite neperformante

Bursa.ro: JLL: "Un avans de 5%, cum e la Prima Casă, este o anomalie"
Bursa.ro: BCE: Băncile europene au împrumutat peste 45 miliarde euro,
cu dobândă zero
Ziare.com: Protest la Guvern: Cei care au credite in franci elvetieni cer in
strada Legea Conversiei
TURISM
Zf.ro: Wizz Air a început să opereze zborurile pe Bucureşti - Budapesta
Agerpres.ro: Grecia: veniturile din TVA au crescut semnificativ în vară

