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CCIR
Zf.ro, preluată de Palo.ro, Ziarelive.ro, Ultiemle-stiri.eu: Klaus Iohannis, la
Gala Camerei de Comerţ: cifra de afaceri a firmelor a crescut cu 6% în
semestru I. Dacian Cioloş: Nu cred că este cazul să ne lăudăm cu cifre
dacă nu transformă creşterea economică în bunăstare
Gov.ro: Premierul Dacian Cioloș a participat la evenimentul "Topul
Național al Firmelor"
Evenimente.juridice.ro: Securitate şi strategii de apărare / 21-24
noiembrie 2016, București
Evz.ro, preluată de Stiri-zilnic.ro, Findnews.ro, Ziareaz.ro, Feedler.ro,
Palo.ro,

Ziar.com,

News.ournet.ro,

Newsmonster.ro,

Stiri.aztazi.ro,

Ziareonline.com, Discard.ro, Infoziare.ro, Presaonline.com, Ultimelestiri.eu: CCIR a lansat Topul Naţional al Firmelor. Daraban: “Partenerii ne
solicită predictibilitate”
Sensotv.ro: Catena Hygeia SRL, Locul I la Gala Topul National al Firmelor
2016
Ziarmm.ro,

preluată

de

Feedler.ro,

Ziarelive.ro,

Stirilocale24.ro,

Presaonline24.ro: SC URBIS Baia Mare, locul III pe tara la capitolul
transporturi urbane
MIHAI DARABAN
Jurnalulbucurestiului.ro: Participarea ministrului afacerilor externe,
Lazăr Comănescu, la reuniunea consulilor onorifici din România
CCI BIHOR

Ivoline.com: Cum scurtam drumul de la potential la performanta in
business, DARMA, o solutie a Universitatii AGORA Oradea si CCI Bihor
CCIA BOTOȘANI
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare.com: Topul celor mai mari
exportatori din Botosani
CCIA BUZĂU
Stiridebuzau.ro, preluiată de Ziare.com, Stirionline24.ro: Topul firmelor
buzoiene, ediţia XXIII: Cele mai performante companii din judeţ, premiate
de Camera de Comerţ Buzău
CCI CLUJ
Cluj-am.ro: Vicele Vakar Istvan a participat la Forumului de Afaceri
Român-Ungar
CCINA CONSTANȚA
Radiometafora.ro: FESTIVITATEA „TROFEUL CREATIVITĂŢII” (ediţia a
XIV-a) - la Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura
Constanta /ROMANIA
Cugetliber.ro,

preluată

de

Ziare-pe-net.ro,

ZIarelive.ro:

CCINA

organizează festivitatea Trofeul creativităţii
CCI DÂMBOVIȚA
Gazetadambovitei.ro, preluată de Stirimuntenia24.ro, Stirionline24.ro,
Stirimuntenia.net, Ziare.com: Topul Firmelor 2016! Cine s-a clasat la
categoria „Excelență”
CCI DOLJ

Cvlpress.ro, preluată de Stirilocale24.ro: La Facultatea de Drept din
Craiova / Conferinţa „Arbitrajul Intern şi Internaţional”
Evenimente.juridice.ro: Esenţa dreptului comparat / 18 noiembrie 2016,
Craiova
Evenimente.juridice.ro: Armonizarea dreptului privat internaţional în UE /
17 noiembrie 2016, Craiova
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Feedler.ro, Ziarelive.ro, Stirionline24.ro,
Stirimoldova24.ro, Presaonline24.ro, Ziare-pe-net.ro: „Emisarii” lui
Donald Trump la Iași au o felie de 10% din cifra de afaceri din judeţ
CCI SIBIU
Turnulsfatului.ro: Prima ”revoltă” a mediului de afaceri față de
administrație: faceți ceva!
CCI VÂLCEA
Ziaruldevalcea.ro, preluată de Stirionline24.ro, Presaonline24.ro: În data
de 25 noiembrie va avea loc o nouă ediţie a Galei Economiei Vâlcene
CCI ELVEȚIA-ROMÂNIA
Agerpres.ro: Camera de Comerț Elveția-România a finalizat primul
proiect de schimb de know-how între companii
CCIFER
Eventsdroid.com: Masa rotunda: Germans and French meet Timisoara
CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Vocea.biz: Școala profesională renaște în România. Cum vor fi motivați
tinerii aflați în căutarea unei meserii
CCI ROMÂNIA-ISRAEL
Ittrends.ro, preluată de Pescurt.ro: Camera de Comerț și Industrie
România-Israel s-a mutat în casă nouă
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: APIA: 30 noiembrie, termenul limită pentru depunerea
cererilor de plată pentru asigurarea recoltelor de struguri pentru vin
ENERGIE
Zf.ro: OPEC: Supraproducţia de petrol ar putea fi mai mare în 2017
Zf.ro: Romelectro va începe în 2017 lucrările la termocentrala Iernut
(Romgaz) de 268,8 mil. euro şi le va încheia în 2019
Zf.ro: Aurelian Georgescu, director de tranzacţionare: KDF Energy vrea
să termine anul cu afaceri de 450 mil. lei
Zf.ro: Schimbare de 1 mld. euro: Camelia Ene devine noul CEO al MOL
România
Zf.ro: Rezultatele Romgaz, scăderi pe linie. Dar acţiunile cresc cu 0,4%
Economica.net: Rompetrol Well Services a înregistrat pierderi de 4,1
milioane de lei în primele nouă luni ale anului
Economica.net: Engie, fosta Distrigaz Sud, iese cu ofertă de curent
pentru populaţie. Promite facturi cu până la 9% mai mici
Economica.net: Carburanţii s-au ieftinit masiv în ultimele zile, după
scumpirile anterioare. Preţurile ajung la 4,8 lei litrul

Economica.net: Socar vrea 10% pe piaţa benzinăriilor din România.
Lanţul de benzinării a trecut pe profit în 2015
Capital.ro: Hidroelectrica estimează un profit brut de aproape 1,3
miliarde de lei pentru primele zece luni ale anului
Hotnews.ro: Hidroelectrica a castigat definitiv procesele cu ALRO, EFT SI
ANDRITZ
Hotnews.ro: Turbine eoliene pentru consumatorii casnici, produse in
Romania. Cum s-a dezvoltat o afacere locala, cu bani de la norvegieni
FISCALITATE
Capital.ro: Dragoș Doroș, șeful ANAF: "Vrem să schimbăm procedura la
controlul marilor averi"
GUVERN
Economica.net: Ministerul Dezvoltării vrea să schimbe Legea locuinţei.
Care sunt modificările
IMM
Capital.ro: Numărul mare de taxe, boală grea pentru micile firme
INVESTIȚII
Zf.ro: Acţiunile IAR Braşov au avut vineri cel mai ridicat ritm de creştere
de la bursă
Zf.ro: Cum să faci afaceri de 12 mil. lei cu o marjă de profit de 30% din
vânzarea de ştampile şi personalizarea cănilor şi tricourilor. „Vrem să
deschidem încă 40 de magazine în franciză în următorii doi ani. România
a ajuns la un nivel în care sistemul de franciză se poate înţelege şi
implementa”

Zf.ro: Câştig net de 3,3 mil. lei pentru VES Sighişoara, mai mare cu 127%.
Afaceri de 30 mil. lei
Zf.ro: Brandul românesc de încălţăminte Anna Cori ajunge la nouă
magazine în Bucureşti după două deschideri
Zf.ro: Alexandru Matei, director IT Carrefour: Cash-ul este încă la mare
modă, însă începe să crească plata cu cardul
Zf.ro: Exporturile de alimente şi tutun şi-au temperat creşterile în S1, dar
companiile anunţă noi investiţii
Zf.ro: Antreprenori locali: Producătorul de mezeluri Zimbria va construi o
fabrică în Galaţi, o investiţie de 1 mil. euro
Zf.ro: Şeful Lidl: Jucătorii din comerţul modern mai pot câştiga 20% cotă
de piaţă, deci afaceri de 3-4 mld. euro
Zf.ro: Un executiv din logistică investeşte 0,5 mil. € într-un showroom de
mobilă
Zf.ro: „Supermarket“ de pastile: Farmacia Tei ajunge în Dristor cu o
unitate cât un Lidl
Economica.net: SIF Oltenia: profitul a scăzut cu 31,6%, în primele 9 luni
Economica.net: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele
nouă luni, cu 1,9% - serie brută
Economica.net: Profitul Alumil a scăzut cu 15,6% în primele 9 luni
Economica.net: Profitul Zentiva a crescut cu 36%, la 52,453 milioane lei,
în primele 9 luni
Economica.net: Comerţul cu autovehicule a crescut cu 18,3%, în primele
9 luni

Economica.net: Cea mai mare achiziţie a Samsung: opt miliarde de dolari
pentru furnizorul american de piese auto Harman
Economica.net: Cât de departe pot ajunge magazinele de proximitate. În
Suedia există deja unităţi fără angajaţi
Economica.net: Dosarul Transalpina: CNAIR poate cere despăgubiri
până pe 25 noiembrie. Conducerea Regionalei Craiova, "decapitată"
Economica.net: Master Planul Centurilor Bucureştiului, realizat de către
consultantul BEI, va costa 300.000 de euro
Agerpres.ro: BVB: Tranzacții de aproape 142 de milioane de lei în
această săptămână; alegerile din SUA nu au afectat semnificativ indicii
bursieri
Capital.ro: Profit net de 48,334 milioane lei pentru Aerostar Bacău
Capital.ro: Gigantul Oltchim poate fi și profitabil. În primele nouă luni a
înregistrat un profit net de 16,15 mil. lei\
IT
Zf.ro: Miroslav Majoros CEO Telekom România: Anul viitor vrem să avem
o bancă Telekom în România
Zf.ro: Peter Hutton, CEO Eurosport: În România există un apetit fantastic
pentru consumul de conţinut video online
Zf.ro: Piaţa de PC-uri şi cea de tablete sunt în cădere la 9 luni. Vânzările
de PC-uri au scăzut cu 18% în al treilea trimestru, iar tabletele cu 20%.
„Sunt jucători locali care încep să iasă de pe piaţă”
Capital.ro: DOMO se judecă cu CEL.ro

Ziare.com: Internetul, in pericol? Explicatii despre atacurile cibernetice
uriase din ultima vreme
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Boardul FMI reînnoieşte fondul de criză de 250 mld. $ pentru încă
cinci ani
Zf.ro: România pierde şi la fotbal, şi la economie în faţa Poloniei, dar noi
plătim antrenorul Naţionalei, guvernatorul BNR, şeful ASF şi premierul
dublu faţă de polonezi
Zf.ro: ZF 10 ani de la aderarea la UE. Cheltuielile statului s-au dublat de la
aderare până acum. Cel mai mult au avut de câştigat angajaţii statului şi
cel mai puţin drumurile
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, director editoral al ZF Ce înseamnă pentru
România alegerea lui Trump în SUA: politic şi militar câştigăm, economic
s-ar putea să pierdem. Americanii ne vor exporta preţuri mai mari şi
inflaţie, ne vor majora dobânzile la lei, vor reduce investiţiile şi ne vor lua
specialiştii. În schimb, vor cere să cumpărăm mai mult armament de la ei
Zf.ro: Creşterea consumului scade sub 10% pentru prima dată după mai
bine de un an: În septembrie creşterea a fost de 9,7%, însă consumul de
alimente îşi continuă avansul
Hotnews.ro: Comisia Europeana: Romania va sari peste plafonul de
deficit de 3%, in 2017, din cauza cresterii salariilor bugetarilor si a
reducerii unor taxe. Initiativele legislative din mediul electoral, cel mai
mare risc
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Românii cu restanţe la plata ratelor bancare sunt din ce în ce mai
puţini: într-o lună au dispărut peste 55.000 de persoane de pe lista
datornicilor
Zf.ro: Câţi bani au depus românii la bănci anul acesta.Vârful lunar al
depozitelor a fost atins în 2009, când erau depuşi lunar circa 11 mld. lei
Zf.ro: Opinie Daniel Dăianu, BNR - Inflaţia (deflaţia) şi credibilitatea
băncilor centrale; de ce s-a recurs la “relaxare cantitativă’’?
Zf.ro: UniCredit ar putea vinde acţiuni de 10-13 mld. euro ca să facă rost
de bani pentru susţinerea capitalului propriu
Zf.ro: Profit de 31,7 mil. lei la nouă luni la OTP Bank, în scădere cu 12%:
OTP a primit 250 de notificări de dare în plată pentru credite de 76 mil. lei
Zf.ro: Lichiditatea s-a diminuat în octombrie, atingând al doilea cel mai
scăzut nivel din 2016. Băncile au ţinut la BNR 5,7 mld. lei în fiecare zi
lucrătoare din octombrie
Zf.ro: Ionuţ Dumitru, economistul-şef al Raiffeisen şi preşedintele
Consiliului Fiscal: Ne aşteptăm la o scădere a creşterii economice anul
viitor, iar dobânda Robor la trei luni ar putea urca de la 0,7% la 1,9%
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: „Există un deficit de analize în ceea ce
priveşte alegerea lui Trump la Casa Albă. Nimeni nu ştie ce urmează. E
greu de spus dacă alegerea lui Trump va fi bună pentru România“
Zf.ro: Scenariu al BNR: Putem vedea efecte nefavorabile asupra cursului
şi costului finanţării externe în urma supraîncălzirii economiei
Zf.ro: Banca formată prin fuziunea Băncii Carpatica cu Patria Bank vrea
să intre pe profit în 2017 şi să-şi crească activele cu 30% în trei ani

Agerpres.ro: Implementarea măsurilor fiscale și salariale inițiate recent
va afecta costurile de finanțare și cursul de schimb (CA al BNR)
Agerpres.ro: O treime din populația de la sat deține un cont bancar; mulți
au avut card, dar nu mai vor (studiu)
Capital.ro: Discriminarea din spatele conversiei creditelor din CHF
(valută) în lei
Capital.ro: Banca Comercială Carpatica închide 4 unităţi anul acesta
TELECOM
Zf.ro: ZF Digital Summit 2016 Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM:
Ne gândim ca de anul viitor să avem o perioadă de probă în contractele
de servicii cu operatorii mobili
Zf.ro: Interviu ZF. Serghei Bulgac, CEO-ul grupului de telecomunicaţii:
RCS menţine presiunea în piaţă: Vom continua să investim peste 200 mil.
€ şi nu vom creşte tarifele
Economica.net: Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea
Comunicaţiilor, dezbătută la CSM
TURISM
Agerpres.ro: Răzvan Pascu: Majoritatea românilor planifică vacanța de
iarnă cu 2, 3 luni înainte; De Crăciun, în România, de Revelion în
destinații exotice
CCIR
Agerpres.ro, preluată de Palo.ro: Elita mediului de afaceri a fost premiată
pe 10 noiembrie în cadrul Galei 'Topul Național al Firmelor', organizată de
Camera de Comerț și Industrie a României

Criticarad.ro: Firma arădeană SC Inteco Holding Srl a primit recent
„Premiul Național Locul 2 – Construcții, Intreprinderi Mijlocii”
Monitoruldemedias.ro: Performanța economică a societății Turda Salina
Durgău SA a adus-o în topul național al firmelor!
MIHAI DARABAN
Infobraila.ro: Florin Cirligea, un brailean discret cu performante de top.
Singurul brailean in TOP 300 Capital si in Catalogul celor mai puternici
100 oameni de afaceri romani
Timpromanesc.ro: Reuniunea consulilor onorifici din România
CCIA ALBA
Opiniatransilvana.ro,

Alba24.ro:

Topul

Firmelor

2015

!

Prilej

de

sărbătoare pentru agenții economici, premiați pentru rezultatele de
excepție pe anul 2015.
CCI BRAȘOV
Saceleanul.ro: 77 de firme din Săcele premiate la Topul Naţional al
Firmelor, faza judeţeană Braşov
CCINA CONSTANȚA
Radioconstanta.ro:

Mediul

de

afaceri

consideră

NEJUSTIFICATĂ

dublarea taxei de promovare a stațiunii Mamaia
CCI DOLJ
Sfin.ro: Un prim pas pentru construirea autostrăzii dintre Craiova și
Piteşti: a fost scos la licitaţie studiul de fezabilitate.
CCI ELVEȚIA-ROMÂNIA

Agerpres.ro, Banknews.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro,
Diacaf.com, Portal-ro.com, Instiri.com, Pescurt.ro, Infoziare.ro, Ultimelestiri.eu: Camera de Comerț Elveția-România a finalizat primul proiect de
schimb de know-how între companii
Bursa.ro, preluată de Pfinance.ro, Ziareonline.com, Ziare-pe-net.ro,
Allbiz.ro, Ziareaz.ro, Saptamana.com: CCE-R a finalizat primul proiect de
schimb de know-how între companii
ENERGIE
Bursa.ro: PLÂNGERI DIN PIAŢĂ: Ministerul Energiei, cu bocancii în
companiile din portofoliu
Bursa.ro: CRISTIAN SECOŞAN, ROMELECTRO: "Termocentrala Romgaz
de la Iernut va fi operaţională în 2019"
Capital.ro: Una dintre surprizele eMAG de Black Friday: Energie gratis
timp de şase luni de la E.ON
Capital.ro: Rafinăriile din România, amendate de Inspecţia Muncii cu
11.000 de lei
Economica.net: Ministerul Energiei vrea să numească noii membri în
Consiliul de Administraţie al Romgaz prin vot cumulativ
INVESTIȚII
Zf.ro: Comelf Bistriţa, profit de 4,4 mil. lei la septembrie 2016, la jumătate
faţă de decembrie 2015. Afaceri de 138 mil. lei. Compania se plânge că îi
pleacă angajaţii în spaţiul comunitar, iar piaţa din România nu oferă
soluţii de înlocuire
Economica.net: BMW vrea să vândă 100.000 de automobile electrice în
2017

Capital.ro: Sole estimează vânzări de jumătate de milion de euro de
Black Friday
Capital.ro:

Eurostat:

România,

printre

statele

a

căror

producție

industrială a crescut în septembrie
Economica.net: Investiţiile străine directe în România au crescut cu 11%
în primele nouă luni
Mediafax.ro: Valentin Urlan a fost numit director general interimar la
Compania Naţională de Investiţii Rutiere
Hotnews.ro: eMAG promite reduceri medii de 35% de Black Friday si se
angajeaza ca toate comenzile sa fie livrate pana in 28 noiembrie
Zf.ro: NEPI are profit la nouă luni de 105 mil. euro, în scădere faţă de
ianuarie-septembrie 2015 cu 28%. Afaceri de 149 mil. euro, mai mari cu
42%
Agerpres.ro: Moody's trage un semnal de alarmă cu privire la
dregradarea perspectivelor pentru ratingurile suverane
Bursa.ro: Premier Estate Management îşi extinde portofoliul cu cinci noi
proiecte rezidenţiale
Zf.ro: ZF DIGITAL SUMMIT 2016 Raoul Ros, General Manager & Country
Manager, Nokia România: Fără inovaţie, ar fi imposibil să faci business în
condiţiile de piaţă din România
Zf.ro: Zentiva are profit net de 52,5 mil. lei la nouă luni, în creştere cu
36%. Afaceri la 296 mil. lei, mai mare cu 4%
IT

Capital.ro: Când începe Black Friday la eMAG şi când vor fi prezentate
ofertele
Zf.ro: ZF DIGITAL SUMMIT 2016 Marie Large, Customer Unit Head Europa
Sud-Est, Ericsson: România poate deveni vârful de lance din regiune
când vine vorba de transformarea digitală
Zf.ro: ZF Digital Summit 2016 Dorin Pena, general manager Cisco
România: O industrie puternică de IT trebuie să se bazeze şi pe o piaţă
internă sănătoasă IT&C în România
Zf.ro: ZF DIGITAL SUMMIT 2016 Cristian Cojocaru, Head of Telecom
Division, Samsung Electronics România: Este de preferat să avem întâi
tablete în şcoli şi pe urmă să rezovlăm problema toaletelor din curte
Zf.ro: ZF Digital Summit 2016 Ciprian Danciu, Country Manager Asus
Romania & Hungary: 70% din cifra noastră de afacere vine din PC-uri
Zf.ro: ZF Digital Summit 2016 Marius Costin, CEO PayU România: Black
Friday nu mai există nicăieri în Europa. Este o oportunitate majoră
pentru retaileri să îşi vândă produsele în afara României
Zf.ro: ZF Digital Summit 2016 Vlad Doicaru, director Entreprise Business
Group, Huawei Technologies România: Există interes pentru dezvoltarea
tehnologiilor inovative
Capital.ro: Black Friday vine și cu riscuri. Activitate intensă pentru
infractorii cibernetici
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: DUPĂ VICTORIA LUI TRUMP ÎN SUA Germania avertizează cu
privire la dereglementarea financiară

Economica.net: Durata estimată a vieţii profesionale în UE a crescut cu
aproape 2 ani în 2015 faţă de 2005 - Eurostat
Mediafax.ro: BAT va introduce avertismente de sănătate pe 65% din
suprafaţa pachetelor de ţigări
Mediafax.ro: Reprezentanţii transportatorilor le sugerează asigurătorilor
de RCA să părăsească România
Ziare.com: Am luat de la FMI mai multi bani decat aveam nevoie? DNA a
deschis dosar penal dupa o sesizare a unei persoane private
Economica.net: China va reduce producţia de oţel cu 100 de milioane de
tone până în 2020
Economica.net: Deficitul de cont curent al României a crescut cu 142%
după primele nouă luni
Capital.ro: Elveția, Germania și Austria – cele mai atractive ţări din lume
pentru tinerii angajaţi
Zf.ro: ZF DIGITAL SUMMIT 2016 Ileana Tîlvan, head of digital GfK
România: Factorii macroeconomici şi politici contribuie la creşterea
vânzărilor de bunuri şi servicii
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: Legile privind darea în plată şi conversia - două realităţi
controversate
Bursa.ro: DNA a deschis dosar penal asupra împrumutului luat în 2009
de la FMI
Bursa.ro: "Sectorul construcţiilor are «bulină roşie» din partea băncilor"
Bursa.ro: "Sectorul construcţiilor are «bulină roşie» din partea băncilor"

Bursa.ro: DACĂ PIERDE PROCESUL ÎMPOTRIVA CELOR NOUĂ BĂNCI
CARE AU DAT CREDITE ÎN CHF - Piperea, pus la plată de bănci
Economica.net: Societe Generale şi UniCredit ar putea fuziona la nivel
global, devenind şi cea mai mare bancă din România
Agerpres.ro: Moneda națională s-a depreciat, luni, în raport cu
principalele valute; dolarul, la maximul ultimelor 10 luni
Capital.ro: Banca Centrală Europeană atenționează asupra potențialei
politici protecționiste a SUA
Hotnews.ro: Legea cash-back, publicata in Monitorul Oficial: Ce amenzi
risca magazinele care nu vor permite plata cu cardul si cat cash ar putea
retrage de la POS-uri detinatorii de carduri
Zf.ro: Din 10 euro cheltuiţi pe cardurile din România 6 provin din plăţi cu
carduri Visa
Hotnews.ro: Sistemul Bauspar, blocat in prezent, ar putea genera
investitii in domeniul locativ de circa un miliard de euro
TELECOM
Zf.ro: ZF Digital Summit 2016 Valentin Popoviciu, vicepreşedinte
RCS&RDS: Provocarea este să acoperim zonele rurale cu aceeaşi
calitate a serviciilor ca zonele urbane
Zf.ro: ZF Digital Summit 2016 Ravinder Takkar, CEO Vodafone: Nu trebuie
să ne relaxăm, trebuie să ne gândim la viitor. Predictibilitatea şi
reglementarea joacă un rol important
Zf.ro: ZF Digital Summit 2016 Ovidiu Ghiman, Director Executiv
Comercial Segment Business, Telekom România: Telekom România se

uită la noi metode de împachetare a ofertelor pentru monetizarea
conţinutului
Zf.ro: ZF Digital Summit 2016 Bogdan Bucurei, marketing director UPC
România: Clientul este cel care decide într-o ofertă de preţ simplă sau
una prin care i se oferă valoare
TURISM
Bursa.ro: DE BLACK FRIDAY: Vola.ro vrea să atingă vânzări similare cu
cele înregistrate într-o lună

