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CCIR
Promptmedia.ro: Ministrul Meleșcanu, la Asia-Pacific Initiative: ”Este momentul
să ne diversificăm relațiile de cooperare cu partenerii externi, iar Asia-Pacific
reprezintă una dintre zonele prioritare de acțiune”
CCI PRAHOVA
Gazetaph.ro: Invitaţi din Cehia şi Italia la manifestările organizate de Ziua
Educaţiei la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti
CCI ARGES
Sursata.ro: AZI! Bogdan Pandelică, președintele ANPC, dezbateri la CCI Argeș
cu mediul de afaceri!
CCI SUCEAVA
Newsbucovina.ro: Hoteluri de cinci stele în județul Suceava. Lucian Gheorghiu:
Suceava a devenit o destinație pentru care anumiți operatori internaționali
aduc turiști de cinci stele
INVESTITII
Zf.ro: Avi Compact estimează afaceri de 7 mil. euro pentru anul acesta.
Construcţiile de locuinţe noi au ridicat nivelul vânzărilor de aparate de aer
condiţionat
Capital.ro: Marea Britanie: Vânzările Dacia au scăzut cu peste 15% în
septembrie
Zf.ro: Compania din spatele mallului Băneasa vrea să investească cca. 300 mil.
euro în extinderea platformei comerciale, până în 2026
Zf.ro: Americanii aterizează la Bucureşti ca să-şi vândă produsele: Aproape 100
de companii americane vin la Bucureşti ca să caute oportunităţi de export în
România
Economica.net: Eurostat: Cota de profit a corporaţiilor în zona euro a urcat la
40,8%, în trimestrul doi
Capital.ro: În ciuda condamnării, Gabriel Popoviciu anunţă investiţii de 300 mil.
euro în Băneasa
Zf.ro: Preţurile apartamentelor vechi cu trei camere din Capitală ating un nou
maxim şi trec de borna de 85.000 de euro

Capital.ro: Cel mai mare proprietar de depozite din ţară tocmai a mai cumpărat
un parc cu 17,3 mil. euro
Economica.net: Ministrul Transporturilor susţine că până în anul 2030 în Portul
Constanţa vor fi făcute investiţii de peste un miliard de euro
Zf.ro: Media zilnică a tranzacţiilor cu acţiuni la BVB a crescut cu 35% la nouă
luni, la 10 mil.euro, evoluţie susţinută şi de dividendele mai mari acordate de
companii
Agerpres.ro: Gavrilescu: Trebuie să finanțăm din bugetul de stat și din fonduri
europene producția de reciclare din România
Economica.net: Odiseea celei mai aşteptate autostrăzi din România. De ce nu a
început până acum construcţia Sibiu - Piteşti
Capital.ro: Ministerul Transporturilor planifică investiţii de peste un miliard de
euro pentru dezvoltarea Portului Contanţa până în 2030
Zf.ro: Hilton vrea să cheltuiască 50 de milioane de dolari pentru 100 de hoteluri
în Africa
TELECOM
Bursa.ro: Vodafone România lansează o campanie de repoziţionare de brand
ENERGIE
Zf.ro: Consiliul Concurenţei a amendat 11 companii active pe piaţa
repartitoarelor pentru încălzire
Bursa.ro: "Comisia pentru ancheta ANRE va audia toţi factorii implicaţi în
formarea preţurilor la energie şi gaze"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Ce spune BNR despre preluarea arenelor. Scandalul în care s-a implicat
şi Ion Ţiriac
Economica.net: Mugur Isărescu: Costurile cu litigiile apasă atât pe clienţi, cât
şi pe bănci
Capital.ro: Preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ, va fi audiat săptămâna viitoare
în Parlament
Capital.ro: BNR îi răspunde lui Țiriac: Demersuri pentru transferarea Arenelor
Centrale la Guvern, încă din 2014
Economica.net: CEC Bank a obţinut un profit brut la nouă luni de circa 203,9
milioane lei

Bursa.ro: Bancpost începe acordarea de împrumuturi garantate de FEI în
cadrul "Programului Iniţiativa pentru IMM"
IT
Economica.net: Fiecare 10% în plus acoperire cu servicii broadband mobil
poate aduce o creştere economică de până la 2,8% - studiu
Bursa.ro: Coface Technolgies a format deja primele echipe funcţionale
Capital.ro: România are cel mai scăzut procentaj de utilizatori constanţi de
Internet din UE
GUVERN
Economica.net: Guvernul va discuta un proiect de OUG pentru restituirea
sumelor achitate sub forma taxei auto
Ziare.com: Guvernul admite ca unele salarii scad de la 1 ianuarie. Angajatii din
Sanatate nu renunta la proteste
Zf.ro: Finanţele au respins ofertele primite pentru o emisiune de obligaţiuni de
400 mil.lei, considerând preţul ”neacceptabil”

