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CCIR
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Ziarelive.ro, Feedler.ro: Daraban
(CCIR) demontează paranoia legată de capitalul străin din România
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Zetnews.ro, Ziarelive.ro, feedler.ro:
Mihai Daraban, soluție inedită pentru reorganizarea administrativă
Oranoua.ro: Mihai Daraban: Acordul CETA va fi adoptat în câteva
săptămâni. De la 1 decembrie, românii pot merge în Canada fără vize
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Feedler.ro: Decontul măsurilor
populiste vine curând! Avertismentul președintelui CCIR
Ziarullumina.ro: Diplomele românilor vor fi recunoscute în Canada
Stiridinbucovina.ro: Canada va recunoaste studiile obtinute in Romania
Eventsdroid.com: Targul AGRO Pitesti Editia a II - a 2017
Argumentpress.ro: Prin acordul CETA, Canada va recunoaste studiile
specialistilor romani
CCIA ARGEȘ
Curier.ro: Ministrul IMM-urilor, luat la rost de afacerişti
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Rasunetul.ro: Săptămâna meseriilor. Voi fi Chef
CCI BRAȘOV

Lapasprinbrasov.ro: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de activitati
non-agricole in mediu rural
CCI HUNEDOARA
Replicahd.ro, preluată de Presaonline.com, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro:
Primul târg de flori şi grădinărit se deschide joi, la Deva
CCI IAȘI
Impactfm.ro:

Iașul, El Dorado pentru investitorii străini

Nordestnews.ro: Seminar de instruire la Camera de Comerţ Iaşi
Ziaruldeiasi.ro: Moldova vrea autostradă (II)
Ziaruldeiasi.ro: Numărul de salariaţi de la Iaşi creşte în ritm de melc
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Teme de interes pentru mediul de afaceri! Cele mai
importante modificări aduse în legislația vamală
Gazetadinvest.ro:
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de

idei

CLIMATE

LAUNCHPAD 2017
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro: Un pas înapoi față de standardele europene: Proiectul
Legii prevenției sau dezordine în loc de ordine
AMCHAM
Economica.net, preluată de Chillpill.ro: Lobby la Guvern pentru educaţie
timpurie. Corporaţiile au găsit soluţia pentru a finanţa educaţia copiilor
angajaţilor

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Fermierii vor primi ajutoare naţionale în valoare de 115 milioane de
euro pentru sectorul vegetal
Zf.ro: România este pe locul unu în UE la producţia de floarea-soarelui,
dar are unul dintre cele mai scăzute randamente la hectar
Capital.ro: Țăranii cu cel puțin trei vaci, sprijiniți cu subvenții de 11
milioane de euro
Hotnews.ro: Crescatori de porci, catre Guvern: Sprijiniti fermele de
reproductie, sa nu mai importam purcei. Nu este de ajuns un banut
aruncat la rascruce
Hotnews.ro: Guvernul a aprobat un sprijin financiar de 57 de milioane de
lei pentru sectorul zootehnic
ENERGIE
Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru - redactor-Şef al ZF: BRUA. 40 mld. euro. Care
este adevărata miză a gazului de la Marea Neagră. Ce discută Guvernul
cu directorii OMV-Petrom-Exxon în spatele uşilor închise
Zf.ro: Acţiunile Nuclearelectrica se tranzacţionează la cel mai ridicat preţ
din ultimele 18 luni. De la începutul anului, acţiunile au crescut cu 49%
Zf.ro: Danemarca, îngrijorată de proiectul Nord Stream 2 al Gazprom
Economica.net: ACUE: Autorităţile trebuie să ia măsuri suplimentare pe
piaţa gazelor, pentru ca preţul să fie accesibil consumatorilor finali
Economica.net: Reguli noi pentru Enel, CEZ, E.On şi Electrica. Scopul:
evitarea creşterii facturilor populaţiei

Economica.net: Efectul investigaţiei Concurenţei? Preţul fără taxe al
benzinei din România a scăzut sub media europeană
Agerpres.ro: ANRE: Furnizorii de ultimă instanță pot factura condiționat
un tarif suplimentar clienților noncasnici ce nu au dreptul la serviciu
universal
Hotnews.ro: Secretarul general al Guvernului, persoana apropiata de
Dragnea, a fost propus pentru Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom
GUVERN
Zf.ro: Premierul Sorin Grindeanu: Bugetul este în T1 pe excedent, iar
datele pe care le am sunt încurajatoare. Zece miliarde sunt în plus doar
pe investiţii, dar sunt creşteri semnificative la agricultură sau în zone
unde au fost alocaţi mai mulţi bani
Economica.net: Comisia pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare
şi Investiţii, înfiinţată printr-o decizie a premierului Grindeanu
Capital.ro: Olguţa Vasilescu despre Legea salarizării: Mă aştept să fie
întoarsă de preşedintele Iohahhnis
Mediafax.ro: INTERVIU Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor: Proiecţia pe
venituri este foarte prudentă. Emoţii am la fondurile europene
INVESTIȚII
Zf.ro: Analiză ZF. Drama businessului românesc: Jumătate dintre cele
mai mari 50 de firme antreprenoriale din 2009 sunt azi în insolvenţă sau
faliment. În opt ani au dispărut afaceri de 13 mld. lei şi 16.000 de angajaţi
Zf.ro: România se împrumută de la BIRD pentru îmbunătăţirea serviciilor
judiciare

Zf.ro: Printre cele 200 de nume de la masa credală la Romcab TârguMureş sunt şi BT Capital Partners şi Sebastian Vlădescu, fostul
preşedinte al companiei
Zf.ro: Jaak Mikkel, şeful operaţiunilor locale ale Coca-Cola HBC
România: Competiţia este foarte bună în orice domeniu, te împinge să
faci lucrurile mai bine. Dacă nu ar exista, nu ne-am mai gândi probabil
cum să mai inovăm
Zf.ro: Pizza Hut Delivery a avut afaceri de peste 7 mil. euro din livrările de
pizza, iar businessul a crescut cu 30%
Zf.ro: Mobila, printre puţinele industrii cu excedent comercial: exportul
de mobilă s-a dublat în zece ani
Zf.ro: Drama unui transportator: Avem 10-15 maşini care stau zilnic
pentru că nu găsim şoferi
Zf.ro: Cinci dintre cele 12 companii din indicele bursier BET estimează
profituri mai mici în 2017
Zf.ro: Ford România face noi angajări în fabrica din Craiova
Economica.net:
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114

hypermarketuri la nivel naţional
Economica.net: Cel mai nou distribuitor de medicamente, Dona
Logistică, deschide un depozit care va deservi sudul ţării
Agerpres.ro: Reprezentant companie de curierat: Nu cred că roboții vor
înlocui livrarea clasică din ușă în ușă
Agerpres.ro: România nu trebuie să rămână la același nivel de salarii;
companiile trebuie să investească în oameni (manager)

Agerpres.ro: Agenția Europeană a Medicamentului se pregătește să
părăsească Londra, în urma Brexitului
Capital.ro: O mare companie din România a făcut angajări MASIVE, iar
acum le dă angajaţilor VACANŢE aproape GRATIS!
Capital.ro: Japonezii de la Nidec au finalizat preluarea firmelor Control
Techniques și Leroy-Somer. Emerson Oradea devine Nidec Oradea
Capital.ro: Producătorii de ciment se aşteaptă să vândă mai puţin în 2017
Capital.ro: Lem’s, afaceri de 76 milioane lei în primele 3 luni din an
Capital.ro: Roboții nu vor înlocui prea curând angajații hotelurilor
Zf.ro: Retailerul online de piese auto epiesa.ro investeşte 250.000 de
euro în extinderea reţelei de magazine
Economica.net: Nou maxim al ultimilor 9 ani al indicelui BET pe bursă.
Record istoric la BET-TR
IT
Zf.ro: Huawei are ca obiectiv dublarea vânzărilor în România pentru cel
mai scump smartphone din portofoliu
Zf.ro: IDC: Tehnologia răvăşeşte peisajul industrial, România trebuie să
se întrebe dacă va mai fi competitivă în 10-15 ani
Hotnews.ro: Tot mai multi romani isi platesc online taxele si impozitele
online prin Ghiseul.ro: Peste 144.000 de tranzactii in valoare de aproape
47 milioane de lei in primul trimestru din 2017
Startupcafe.ro: Peste un sfert dintre canalele de vanzari traditionale nu
vor mai exista in forma actuala, pana in 2020. Ce alte schimbari mai
aduce Transformarea Digitala

Capital.ro: O companie americană de servicii deschide un centru de
dezvoltare în România
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Autorităţile europene iau în vizor ratingurile de credit stabilite în
afara Uniunii Europene
Economica.net: HARTA JUDEŢELOR: Salariul mediu net în cel mai prost
plătit judeţ din România este jumătate din cel dat în Bucureşti
Agerpres.ro: România ocupă penultimul loc din 20 de țări UE în ceea ce
privește valoarea salariului minim (studiu)
Capital.ro: Noi facilități pentru străinii care vor să muncească în China
Capital.ro:
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SECURITATEA
Bursa.ro: Ken Almand, RSM UK: "Marea Britanie are nevoie de emigranţi
pentru ca economia să fie sănătoasă"
Bursa.ro: PREMIERUL ELEN DESPRE DISCUŢIILE CU CREDITORII:
"Jocurile trebuie să se oprească imediat"
Bursa.ro: Dragnea, Grindeanu şi Tăriceanu vor semna legea salarizării
unitare
Mediafax.ro: Institutul pentru Politici Publice: Înfiinţarea unei unităţi
centralizate de achiziţii publice ar aduce economii de 1,8 miliarde euro
Agerpres.ro: Brexit: Președintele Consiliului European se întâlnește joi,
la Londra, cu premierul britanic
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Isărescu: Atenţie la creşterile salariale, să nu stricăm echilibrele
macro obţinute cu sacrificiu. Creşterile salariale sunt inevitabile, dar
trebuie ţinute sub control
Zf.ro: Bailout-urile bancare, o dependenţă de care Europa nu poate scăpa
Zf.ro: Nu este deloc linişte în cea mai mare economie din Europa:
Austeritatea face victime la cele mai mari două bănci germane
Zf.ro: Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Leul este o monedă vie şi se
comportă sănătos în condiţii de mişcări de capitaluri. În primul trimestru,
leul a fost „excesiv de cuminte“
Zf.ro: Rădulescu, BT: În următoarele trimestre vom asista la majorări
graduale a ratei de dobândă
Economica.net: Jumătate din sistemul bancar românesc depinde de
evoluţia preţurilor imobilelor
Economica.net: Isărescu: Pentru România, la 10 ani de la aderare
preocuparea principală este să ţinem cât se poate de drept drumul
acesta
Hotnews.ro: Isarescu: Echilibrele macro au fost obtinute cu mari
sacrificii si trebuie sa fim atenti sa nu le stricam/ Nu cresterile salariale,
ci dimensiunea lor induce riscuri. Despre presupusa legatura cu
Securitatea: Sa raspunda institutiile Statului, conform legii!
Bursa.ro: PREMIERĂ: Asociaţiile de consumatori au primit acces la
seminarele BNR pe drept bancar
Bursa.ro: O demisie fără precedent subminează credibilitatea Federal
Reserve
Bursa.ro: Există solvabilitate dacă băncile centrale spun că există?

Bursa.ro: MUGUR ISĂRESCU: "Am scăpat de riscul major legat de
modificarea legislaţiei bancare"
Capital.ro: Avertisment pentru bănci: Cum poate fi jefuit un bancomat
fără nicio urmă
Economica.net: Draghi: Inflaţia nu este încă suficient de solidă pentru a
justifica schimbarea politicii monetare a BCE
TELECOM
Zf.ro: Premierul Grindeanu s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Vodafone
România
Zf.ro: RCS&RDS continuă să fie cel mai puternic magnet pentru clienţi de
pe piaţa de telefonie mobilă
TURISM
Capital.ro: O treime dintre vacanțele Early Booking, cumpărate în rate

