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CCIR
Susanele.ro: Saptamana viitoare au loc conferintele Olimpiadelor
Comunicarii
CCI DOLJ
Gds.ro: De ce nu vin investitorii în Bănie
CCI IAȘI
24-ore.ro, preluată de Infois.ro, Radiohit.ro, Iasitvlife.ro, Ziare-pe-net.ro:
Specialiştii KPMG prezintă noutăţile fiscale la Camera de Comerţ şi
Industrie Iaşi
CCI SĂLAJ
Magazinsalajean.ro,

preluată

de

Presaonline24.ro,

Ziare-pe-net.ro,
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News.yam.ro, Infoziare.ro, News.ournet.ro, Ziare.www.ro, Indexstiri.ro:
Camera de Comerţ şi Industrie Sălaj a premiat cele mai performante
companii din judeţ
Graiulsalajului.ro: Topul Firmelor din Salaj
Salajulpursisimplu.ro: Topul firmelor sălăjene, la o nouă ediţie
CCIA TIMIȘ

Opiniatimisoarei.ro,

preluată

de

Comisarul.ro,

Gazetadinvest.ro,

Banatulmeu.ro, Banatulazi.ro, Ultimele-stiri.eu, Diacaf.com, Oradea.site:
Vrei sa ajungi bucatar? Poti urma un curs la Camera de Comert, Industrie
si Agricultura Timis
CCI ROMÂNIA-CHINA, FILIALA CARAȘ-SEVERIN
Reper24.ro, prleuată de Feedler.ro: Se deschide la Reșița Camera de
Comert și Industrie, România – China, filiala Caraș-Severin!
CCI ROMÂNO-MAGHIARĂ
Komunikator.ro: TOP EXPO 2016
AGRICULTURĂ
Zf.ro: FrieslandCampina încearcă să crească volumul de lapte colectat
de la fermierii locali
Capital.ro: Porcii românești, drum liber spre Europa
ENERGIE
Zf.ro: Furnizorii vor fi obligaţi să achiziţioneze gaze numai prin bursă, de
la 1 decembrie
Zf.ro: Zi istorică pentru pieţe: Ţările OPEC au stabilit plafonarea
producţiei de petrol la 32,5 milioane de barili pe zi, primul acord din 2008.
Bursa din SUA a reacţionat imediat şi a explodat după anunţ
Zf.ro: Acţiunile Petrom sunt încă în scădere: minus 6% de la anunţul FP
de vânzare „parţială“ a participaţiei deţinute
Zf.ro: Transgaz creşte cu 7,4% din august încoace. Brokeri: Pe termen
lung ar putea urca la maxim istoric
Zf.ro: FT: Nord Stream 2 ca joc geopolitic al Rusiei

Zf.ro: ANALIZĂ ZF Iarna energiei. Firmele strategice, la fier vechi sau în
insolvenţă. “Spargerile în companii mici ne-au adus aici.” Azi, la ora
14.30 Regia pentru Activităţi Nucleare, în faliment, se vinde ca fier vechi
pornind de la 0,52 lei/kg. Între timp, ministrul energiei vorbeşte cu ţara pe
Facebook: “Să nu disperăm”
Economica.net: Executivul a aprobat OUG de modificare a Legii gazelor
pentru creşterea cantităţilor de gaze tranzacţionate pe bursa
Agerpres.ro: Acord privind limitarea producției de țiței la 32,5 milioane
barili/zi, la reuniunea OPEC din Algeria
Agerpres.ro: ANRE: Peste 42% din populația României are probleme în ași plăti factura lunară de utilități
Capital.ro: Bulgarii vor să fie consiliaţi de români în privinţa liberalizării
pieţei de energie
Capital.ro:

Preţul

petrolului
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a
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REDUCEREA producţiei pentru prima dată în ultimii 8 ani! Ultimele
evoluţii
FISCALITATE
Economica.net: Vineri, ultima zi pentru plata fără penalităţi a taxelor
locale
Economica.net: Preşedintele ANAF: Proprietarii care obţin venituri din
chirii devin un focus pentru noi. Începem cu o campanie de informare
Agerpres.ro: Doroș: Până la finalul anului, trecem pe online adeverințele
de venit, certificatele fiscale și popririle pe conturi
Agerpres.ro: Doroș: Bilanțul privind controlul marilor averi nu este
spectaculos; până în prezent s-au lucrat 30 de dosare

GUVERN
Economica.net: Guvernul a aprobat normele metodologice pentru
selecţia managerilor în companiile de stat
Economica.net: Miniştrii, secretarii de stat, şefii de instituţii trebuie să
facă publice întâlnirile cu oameni de afaceri sau ONG-uri
Economica.net: Cioloş: Dacă cineva se aşteaptă să venim cu noi
ordonanţe pentru corecţii în sistemul de salarizare, nu cred că e bine
Economica.net: Guvernul a aprobat Programul 'Construcţia de locuinţe
de serviciu'. Impactul bugetar în acest an - 9 milioane de lei
Agerpres.ro:

Ministerul

Mediului:

Ordinul

privind

derogările

la

vânătoarea de urs, lup și pisică sălbatică este susținut de un studiu de
specialitate
Capital.ro: Guvernul acordă stimulente de până la 15.500 de lei pentru
şomeri
IMM
Zf.ro: Dănescu (ARB): România are nevoie, mai mult decât oricând, de
programe destinate IMM-urilor
INVESTIȚII
Zf.ro: Proiecte din fonduri europene şi naţionale pentru foste zone
miniere şi comunităţi marginalizate
Zf.ro: Un start-up pe zi: Lanţul de cofetării Cuptorul Moldovencei din Iaşi
caută spaţiu şi finanţare pentru o fabrică de biscuiţi
Zf.ro: Topul celor mai mari 10 companii intrate în insolvenţă în ultimii
cinci ani

Zf.ro: Şeful Dumagas: Am depăşit nivelul de profitabilitate înregistrat
anul trecut
Zf.ro: Premierul Cioloş, la evenimentul aniversar al PwC: „Suntem
interesaţi de investiţii străine majore, dar căutăm să stimulăm şi
dezvoltarea capitalului autohton“
Zf.ro: Cinci reţele de magazine alimentare vor depăşi pragul de 10.000 de
salariaţi până la finalul anului
Zf.ro:

Americanii

îi
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mandatul

lui

Vasile

Varvaroi

la

conducerea Cargill Agricultură
Zf.ro: Radu Timiş, Cris-Tim: Nu vindem. Suntem firmă de familie, creată
pentru a fi dată mai departe
Zf.ro: Depanero trece de 1,1 milioane de clienţi
Economica.net: România a împrumutat un miliard de euro la cel mai mic
cost din istorie
Economica.net: Emisiunea de obligaţiuni a Băncii Internaţionale pentru
Investiţii a fost suprasubscrisă de peste două ori
Capital.ro: Lufthansa a achiziţionat integral Brussels Airlines
Bursa.ro: Anchetă antitrust privind fuziunea Deutsche Börse-LSE
Bursa.ro: Cetăţenii pot depune dosare pentru "Casa Verde" din 10
octombrie
Bursa.ro: RBS, amendată cu 1,1 miliarde dolari în SUA
Bursa.ro: Miniştrii de Finanţe din UE vor lua în discuţie noile cerinţe de
capital

IT
Economica.net: Kaspersky Lab: Ne apropiem de 2.000 de clienţi
business în România
Zf.ro: Totalsoft a lucrat 5 ani la noua versiune a produsului care îi aduce
75% din venituri
Zf.ro: Obligaţiunile Bittnet în lei, care au fost vândute cu o dobândă de
9% pe an, intră la tranzacţionare pe AeRo
Zf.ro: Cel mai râvnit job din online-ul românesc este încă vacant
Zf.ro: BlackBerry renunţă după 17 ani la producţia de smartphone-uri
Economica.net: Bucureştiul este pentru două zile capitala europeană a
securităţii cibernetice. Provocările României în domeniu
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Piaţa asigurărilor a crescut cu 11% în S1 2016, ajungând la 5
miliarde de lei
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Un top şi mai multe întrebări
Zf.ro: Decalajul dintre importurile şi exporturile de produse alimentare sa triplat în primul semestru
Economica.net: Primă de 12.500 de lei pentru cei care se angajează în
altă localitate. 500 de lei pentru şomerii care încep munca - Guvern
Agerpres.ro: Rata șomajului a coborât la 5,9% în trimestrul II; cel mai
ridicat șomaj înregistrat în rândul tinerilor (INS)
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Cine ocupă spaţiul de publicitate TV în prime-time. Top trei
produse promovate pe TV: medicamente, credite şi lactate
Zf.ro: BRD oferă credite pentru cei care vor să devină medici şi
farmacişti: finanţarea studiilor pe 10 ani
Zf.ro: James Dimon, şeful celei mai mari bănci americane JPMorgan
Chase este chemat să salveze băncile italiene
Zf.ro: Şeful BCE reacţionează în faţa celor care critică politica BCE de a
printa bani
Zf.ro: Sub presiunea Curţii de Conturi, băncile pentru locuinţe se apără şi
spun că sistemul funcţionează în România la fel ca în Cehia sau Austria
Economica.net: ING Groep a obţinut 490 milioane de euro în urma
vânzării unei participaţii în India
Agerpres.ro: Economist BNR: Finanțarea start-upurilor fără ajutorul
băncilor reprezintă un semnal de alarmă
Bursa.ro: ESTE VORBA DESPRE NEMŢI Cea mai puternică economie
europeană are cel mai putred sistem bancar?
Bursa.ro: CORESPONDENŢĂ DIN PRAGA / ÎN URMA DECIZIEI EMISE DE
CURTEA DE CONTURI Sistemul românesc de economisire-creditare este
blocat
CCIR
Capital.ro, preluată de Diacaf.com, Revistapresei.eu: Andreea Paul:
Premiul Nobel celui care împrieteneşte statul cu contribuabilul
Capital.ro,

preluată

de

Ziarelive.ro,

Revistapresei.eu,

Ziar.com,

Diacaf.com, Portalziare.ro, Stiriaz.ro. I-stiri.ro: Dragos Doroș, ANAF:
Controlul la firme vrem să fie ultima măsură pe care o iau inspectorii
nostri

Money.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, News.yam.ro: Şeful ANAF:Vrem să
ne ducem la firme în control după ce am parcurs alţi paşi; controlul să fie
ultima dintre măsuri
Digi24.ro: Schimbarea proiectului de la magistrala 6 îndepărtează
România de Euro 2020
Economica.net: Şeful ANAF: Controlul trebuie va fi ultima dintre măsurile
Fiscului
Capital.ro, preluată de Discard.ro, Ziar.com, Diacaf.com, Portalziare.ro,
Stiriaz.ro,

Revistapresei.eu,

Allbiz,

I-stiri.ro:

Andreea

Paul:

Este

inadmisibil să avem în continuare drepturi şi obligaţii atât de
disproporţionate între stat şi contribuabil
Piatza.info: Conferinta BankingNews.ro – ”Rolul bancilor in dezvoltarea
afacerilor”: Cele 10 ingrediente ale unei afaceri de succes
CCI BRAȘOV, REPREZENTANȚA FĂGĂRAȘ
Bzf.ro: Cursuri de antreprenoriat la Făgăraș
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro: CCIA Timis organizeaza o noua serie de cursuri de
Auditor Intern al Sistemului de Management al Calitatii
CCI ROMÂNIA-CHINA
Banatulazi.ro: Cameră de Comerț Româno-Chineză la Reșița
Caon.ro: Dragonul crizei, invins de investitorul chinez
ENERGIE
Zf.ro: Acţiunile companiilor din energie listate la BVB au crescut joi OMV Petrom, cel mai mare avans

Economica.net: Zhangulov, KMG International: Statul să facă ceea ce
este în propriul lui interes și să retragă sechestrele
Economica.net: ANRE şi Ministerul Energiei pregătesc o schemă de
sprijin pentru consumatorii de energie care vor să devină şi producători
Economica.net: Preţul petrolului ar putea rămâne între 45-50 de dolari în
lunile următoare - Saxo Bank
Economica.net: ANRE: România nu va putea ajunge la un grad de
contorizare inteligentă a energiei de 80% în 2020
Hotnews.ro: De ce doi administratori ai SAPE sunt membri si in Consiliile
de Administratie ale Rompetrol Rafinare si Enel Energie Muntenia
FISCALITATE
Zf.ro: ANAF: Vineri este ultima zi în care se mai pot solicita rambursări
de TVA aferente anului 2015
GUVERN
Economica.net: Cioloş către studenţii Academiei de Poliţie: Instituţiile pe
care le veţi servi sunt în proces de transformare, de curăţire
Mediafax.ro: În educaţie, IT&C sau agricultură, administraţia poate
interacţiona mai bine cu mediul de afaceri
INVESTIȚII
Zf.ro: Bursele europene au crescut joi, după acordurl de plafonare a
producţiei de petrol
Mediafax.ro: Brexitul duce la creşterea pieţei imobiliare din Europa, în
special din ţările nordice
Capital.ro: Exproprieri și angajări pentru autostrada Transilvania

Zf.ro: Şeful Impact Developer: Vrem să creştem de la 5% la 10% cota de
piaţă până în 2019
Zf.ro: Metrorex: Metroul din Drumul Taberei va circula de la mijlocul
anului viitor
Zf.ro: Farmec a investit 55.000 de euro într-un magazin din Braşov
Capital.ro: EXCLUSIV! Dan Şucu: Birocraţia se dezvoltă permanent şi
amână investiţii de milioane de euro
Zf.ro: Aproape 300.000 de oameni vor lucra în clădirile de birouri
moderne până la finalul acestui an. Zonele de birouri care au cea mai
mare rată de metri pătraţi per angajat sunt în centru
Zf.ro: Medlife deschide o hyperclinică la Ploieşti, după investiţii de
700.000 euro
Economica.net: Asociaţia Brokerilor: Operatorii din piaţa de capital ar
putea fi obligaţi să se reatesteze
IT
Zf.ro: De ce lumea plina de terminale conectate la internet trebuie sa ne
puna pe ganduri si cum de exista asemanari cu celebrul roman 1984 de
George Orwell
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Hotnews.ro: Piata RCA in primele sase luni din 2016: Dupa falimentul
Astra, Asirom a trecut pe primul loc la venituri/Preturile au crescut la un
maxim istoric, pe fondul cresterii daunelor si despagubirilor platite
Startupcafe.ro: Ai auzit de "covoiajare"? O noua propunere de modificare
a legii taximetriei. Descarca initiativa legislativa

Zf.ro: Matteo Renzi avertizează Marea Britanie că nu va avea mai multe
drepturi decât alte state din afara UE
Economica.net: Studiu GfK: Românii sunt mulţumiţi de nivelul lor de trai
şi optimişti cu situaţia financiară în 2017
Hotnews.ro: Cum se vor calcula tarifele RCA maxime aplicate timp de 6
luni - proiect ASF scos in dezbatere publica timp de 5 zile
Zf.ro: Consiliul Investitorilor Străini se ridică împotriva guvernului pentru
plafonarea RCA: Este o măsură extremă şi poate duce la blocarea pieţei
SISTEM BANCAR
Hotnews.ro: Curtea de Conturi a prins un pokemon care a blocat un
intreg sistem bancar. Sefii a trei banci din Europa si jucatorii din piata
noastra spun ca pokemonii sunt personaje imaginare, dar degeaba
Capital.ro: Valdis Dombrovskis: Basel III riscă să afecteze negativ băncile
europene
Zf.ro: Tensiuni la cote maxime în sistemul bancar german: Commerzbank
este ”pornită” să concedieze 10.000 de persoane şi suspendă plata
dividendelor, iar Deutsche Bank se luptă pentru supravieţuire. În tot
acest timp, statul german priveşte ”liniştit”
Zf.ro: Activele pensiilor private au depăşit 6 mld. euro în primul semestru
Bursa.ro:
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legislativă
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cazul

împrumutaţilor în CHF - unica soluţie în acest moment"
TELECOM
Hotnews.ro: ANALIZA Comunicatiile fixe din Romania in anul 2015:
Eficienta afacerii - partea a doua

