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CCIR
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Antibiotice SA, premiată
pentru activitatea de anul trecut
B1: Președintele CCIR, Mihai Daraban, în vizită oficială în Regatului
Hașemit al Iordaniei
MIHAI DARABAN
Oranoua.ro: Mihai Daraban, către Iohannis și Cioloș: La promovarea
externă a României, partenerii ne solicită predictibilitate
ROMEXPO
Capital.ro: Începe Târgul de Turism. Ce oferte au pregătit agențiile
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro: Cea mai întinsă zonă de sălbăticie din Europa
Dcnews.ro: Parcul Național Făgăraș și Delta Văcărești, controversele de
la Ministerul Mediului
CCIA BRĂILA
Infoest.ro,

preluată

de

Feedler.ro,

Presaonline24.ro,

Ziarelive.ro,

Feedler.ro, ZIare-pe-net.ro: Topul FIRMELOR BRAILENE 2015
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Pentru al doilea an la rând, Trofeul Creativităţii a fost
câştigat de firma Triton SRL din Constanţa

Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare.com, Presaonline.com, Ziare-penet.ro: CCINA a organizat cea de-a 14-a ediţie a Trofeului Creativităţii!
Cine sunt cele zece firme câştigătoare!
CCIA SATU MARE
Satumarenews.ro: Balul oamenilor de afaceri din Satu Mare, vineri, la
sala Majestic

CCIA TULCEA
Obiectivtulcea.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Firmele de top tulcene,
premiate de Camera de Comerţ: Energia eoliană şi extracţia pietrei sunt
cele mai bune investiţii în judeţ
Obiectivtulcea.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Camera de Comerţ
Industrie şi Agricultură a premiat firmele de top tulcene
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro,

preluată

de

Ziarelive.ro:

Super-întreprinzători:

Vasluienii, pe podium la Topul Naţional al Firmelor
Obiectivvaslui.ro, preluată de Ziarelive.ro: Apelul oamenilor de afaceri
către candidaţii la parlamentare: “Judeţul Vaslui are o nevoie imperioasă
de investiţii”
Estnews.ro: Revelația lui Ionel Constantin: ”Forța de muncă în județ este
prost plătită. Am cerut patronilor să crească salariile”
Vasluion.ro, preluată de Ziarelive.ro: Oamenii de afaceri din Vaslui, pe
podium la Topul Naţional al Firmelor
AGRICULTURĂ

Zf.ro:

Jean

Christophe

Laugée,

vicepreşedinte

al

Danone

pe

sustenabilitate: „România poate fi un exemplu pentru statele din jur.
Avem centre mobile de colectare, avem fermieri care sunt pregătiţi să
ajungă la 50 de vaci“
Agerpres.ro: Irimescu: România nu își permite să renunțe la exportul de
ovine vii în țările arabe; consumul intern este foarte scăzut
Capital.ro: Viitoarele acorduri comerciale ar putea să îi afecteze pe
producătorii europeni de carne de vită şi orez
ENERGIE
Zf.ro: Electromagnetica, profit de 5,4 mil. lei după nouă luni
Zf.ro: Conpet Ploieşti are profit de 57 milioane de lei la afaceri de 283
milioane de lei
Zf.ro: Rompetrol Rafinare, pierderi de 1,1 milioane de dolari în T3
Zf.ro: Transgaz, profit mai mic cu 7%, la 358 mil. lei. Dar acţiunile ating
maximul ultimelor 4 săptămâni
Zf.ro: Profitul Transelectrica scade la nouă luni cu 30%, la 213 mil. lei.
Acţiunile se duc în jos
Zf.ro: Preţul petrolului a urcat cu peste 6% în ultimele două zile, cel mai
mare avans din ultimele şapte luni
Economica.net: Producţia de ţiţei ar putea scădea spre zero,începând din
2035. Evoluţie similară a producţiei de gaze, după 2045
Economica.net: Proiectul strategiei energetice 2016-2030: Producţia de
energie nucleară se va dubla, iar preţul final ar putea urca cu 50%

Economica.net: Strategia Energetică: Investiţiile în reţele de alimentare
cu energie termică, până în 2030, estimate la 1,3 - 2,6 mld. euro
Economica.net: Prețul angro al electricității în România se va dubla în
perioada 2030 - 2050 (Strategia Energetică)
Bursa.ro: DANIELA LULACHE, NUCLEARELECTRICA: "Politica FP de
îndestulare a acţionarilor săi pe orice canale nu poate susţine proiectele
pe termen lung"
Bursa.ro: NICULAE HAVRILEŢ, ANRE: "Putem asigura condiţiile de
formare a unui hub de gaze naturale"
GUVERN
Economica.net: Cioloş: Suntem Guvenul zero corupţie, zero populism,
zero minciună
Capital.ro: Guvernul vrea să construiască locuinţe cu 15% mai mici decât
până acum
INVESTIȚII
Zf.ro: Pieţele au reacţionat prea rapid la victoria lui Trump? Dolarul a
început să scadă, iar yuan-ul chinezesc a scăzut la minimul ultimilor opt
ani
Zf.ro: Grupul Albalact a avut venituri mai mari cu 17% în primele nouă
luni
Zf.ro: Conted Dorohoi, profit net de 857.000 de lei la afaceri de 14 mil. lei.
Acţiunile cresc cu 1%
Zf.ro: ZF Antreprenorii României Antreprenor din Sălaj: Producţia ne-a
ţinut în viaţă în perioada de criză

Zf.ro: Pain Plaisir a deschis a doua brutărie din Bucureşti şi speră la
vânzări de 1 mil. euro
Zf.ro: Producătorul Borsec se îndreaptă către un nou an de creştere a
afacerilor după un plus de 16% în primul semestru
Zf.ro: Producătorul de mezeluri Meda Prod investeşte 3 mil. € într-o nouă
fabrică
Zf.ro: Mobexpert: Ne aşteptăm ca în acest an vânzările de Black Friday
să crească cu 30-40%
Economica.net: Saxo Bank: Un număr semnificativ de poziţii long pe
dolari au fost închise
Capital.ro: Gemma Webb, BAT: În următorii cinci ani vom da Statului 9
miliarde de euro
Capital.ro: Thomas A. Schmid, Hyundai: „Piața auto din România s-a
mișcat foarte bine anul acesta din punctul nostru de vedere”
Capital.ro: Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,49% din
PIB, în 2015
Capital.ro: Studiu: Majoritatea angajaţilor români din corporaţii ar avea
nevoie de programe de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor
profesionale
Mediafax.ro: Cătălin Homor, directorul general al Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere: „Anul 2017 va fi cel mai bun pentru
autostrăzi”

IT

Zf.ro: ZF Digital 2016. Companiile de software şi IT: Este cea mai bună
perioadă din ultimii 20 de ani pentru zona de antreprenoriat. Azi, în
laptopul oricărui student se află următorul Facebook sau Twitter
Zf.ro: ZF DIGITAL SUMMIT 2016. Greii din industria de software şi servicii
IT continuă să investească şi să recruteze în România
Zf.ro: Firma românească de outsourcing Optima mizează pe un avans de
25% al afacerilor, după deschiderea unui centru la Iaşi
Hotnews.ro: Snapchat si-a inceput oficial drumul spre listare - Se va
produce probabil in martie, compania fiind evaluata la peste 20 miliarde
dolari
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: ZF 10 ani de la aderarea la UE: România a adunat un deficit
cumulat de 85 mld. lei la pensii din 2007 încoace
Zf.ro: Creşterea economică prin consum începe să-şi arate limitele: plus
4,4% în T3 încă foarte sus, dar sub aşteptări
Zf.ro:

Când Germania

strănută,

economiile

est-europene

răcesc:

Economiile din flancul estic al UE au încetinit în trimestrul trei, însă ţările
sudice au adus surprize plăcute
Zf.ro: ANALIZĂ Războiul promoţiilor în retail devine tot mai acerb, mai
ales după ce efectul de bază al reducerii TVA s-a dus
Economica.net: 1,5 milioane de români muncesc pe 900 de lei pe lună.
Portretul angajatului plătit cu salariul minim
Bursa.ro:

STUDIUL "ROMÂNIA ŞI ADERAREA LA ZONA EURO:

ÎNTREBAREA ESTE, ÎN CE CONDIŢII!", COORDONAT DE DANIEL
DĂIANU: "O aderare timpurie la Zona Euro prezintă riscuri majore"

Bursa.ro: Gafa a autoritatilor in Ordonanta care plafoneaza tarifele RCA:
Au introdus obligatia asigurarii carutelor/ASF: Cel mai probabil vorbim
despre o eroare materiala, care va fi discutata
Economica.net: Prognoza de toamna a BRD: Crestere economica de 4.7
in acest an, un curs mediu al euro de 4.48 lei in 2017 si un deficit bugetar
masiv, daca riscurile se materializeaza
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca Transilvania vrea să îşi răscumpăre maxim 7 milioane de
acţiuni la un preţ minim egal cu cel din piaţă şi unul maxim de 3,5 lei în
perioada 15 noiembrie-31 decembrie 2016
Zf.ro: Soluţia unei bănci la criza de cash din India: autobuzul-bancomat
Zf.ro: Isărescu, guvernatorul BNR: „Este crucial să înţelegem cât este de
important să păstrăm ceea ce am câştigat cu greu, prin ajustări
dureroase“
Zf.ro: Intesa Sanpaolo a făcut profit de 9 mil. euro în nouă luni. Italienii
şi-au mărit expunerea pe corporate
Zf.ro: Paritatea euro-dolar revine în discuţii
Zf.ro: Înjumătăţire a creditelor neperformante în bilanţul BT: de la 10% la
5%
Zf.ro: ING Bank a realizat un profit net de 391 mil. lei în primele 9 luni,
reprezentând aproape 40% din venituri
Economica.net: HSBC, JPMorgan şi Credit Agricole vor fi amendate
pentru manipularea dobânzilor Euribor

Economica.net: Profitul Piraeus Bank a urcat cu 52% în T3, în urma
reducerii provizioanelor pentru creditele neperformante
Capital.ro: Avertisment al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
TELECOM
Capital.ro: Ce planuri au francezii de la Orange pentru România
CCIR
B1.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Președintele CCIR, Mihai Daraban, în
vizită oficială în Regatului Hașemit al Iordaniei
Vinsieu.ro: Real Invest
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro: Președintele CCIR, întâlnire la nivel
înalt în Iordania
Tvsudest.ro: ÎN TOPUL NAȚIONAL AL FIRMELOR
CCI BRAȘOV
Stiribv.ro, preluată de Stirionline24.ro, Stirilocale24.ro: Brașov. Analiză.
Industria rămâne principalul motor al dezvoltării economice din județul
Brașov
CCI BRAȘOV, FILIALA FĂGĂRAȘ
Fagarasexpres.ro: „Bani pentru școala ta“ cu premii în valoare de 10.000
de euro
CCINA CONSTANȚA
Romanialibera.ro, preluată de Ziarelive.ro: Taxat mai mult decât un întreg
oraș

Romanialibera.ro, preluată de Ziarelive.ro: Mediul de afaceri din
Constanţa e dominat de companii cu capital străin
Cugetliber.ro: Alarmă: scade numărul firmelor nou înfiinţate! Ce trebuie
să facă administraţiile locale
CCIA TULCEA
Orasul-tulcea.ro: Firmele de top tulcene, premiate de Camera de Comerţ:
Energia eoliană şi extracţia pietrei sunt cele mai bune investiţii în judeţ
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Crescătorii de porcine vor primi o subvenţie pentru a cumpăra
animale de reproducţie din rase pure
ENERGIE
Hotnews.ro: Ce spune strategia energetica despre automobilul electric:
Nu prevede o patrundere puternica a mobilitatii electrice pana in 2030
Hotnews.ro: Proiectul strategiei energetice 2016-2030: Productia de
energie nucleara se va dubla, iar pretul final al energiei ar putea creste
cu pana la 50%/ Ponderea gazelor si carbunelui va scadea
Zf.ro: Strategia energetică 2030: Statul va menţine pachetul de control în
energia nucleară, transportul de gaze şi energie. Restul se poate
privatiza. Vedeţi aici documentul pentru un domeniu de 30 mld. euro
GUVERN
Hotnews.ro: Planul Naţional de Management 2016-2021 pentru Dunăre,
adoptat de Guvern
INVESTIȚII

Zf.ro: Studiu: Fuziunile şi achiziţiile se vor intensifica în 2017, în pofida
incertitudinilor
Zf.ro: O companie din IT a închiriat jumătate din cea de-a doua clădire a
proiectului Openville Timişoara dezvoltat de Iulian Dascălu
Zf.ro: Efectele dezvoltării economice în piaţa muncii: Angajaţii din vestul
ţării se aşteaptă la salarii cu 9% mai mari decât cei din Capitală
Economica.net: Societăţile din industrie ar putea primi ajutoare de stat
pentru investiţii în cogenerare de la MFE - proiect
Economica.net: Peste jumătate dintre companii plănuiesc să facă
achiziţii în următoarele 12 luni
Zf.ro: Acţiunile europene pendulează între câştig şi pierdere de o
săptămână. La Bursa de la Bucureşti totul este pe roşu
IT
Zf.ro: Bitdefender: Zece reguli pentru cumpărătorul de Black Friday,
pentru a evita tentativele de fraudă
Zf.ro: Zece români pe lista celor 100 de lideri ai inovaţiei din Europa
Centrală şi de Est
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: România poate atinge în 13 ani nivelul necesar adoptării
euro, cu ritmul de creştere din ultimii 15 ani - studiu
Economica.net: Rata şomajului din Marea Britanie, la cel mai scăzut nivel
din ultimii 11 ani

Hotnews.ro: De ce vrea Posta sa concedieze 296 de angajati: Aparatul
administrativ este supradimensionat in raport cu volumul si specificul
activitatii companiei
Capital.ro: Președintele Consiliului Fiscal: Bucureşti, Cluj, Timişoara pot
intra în zona euro, dar restul ţării nu
Agerpres.ro: ANOFM: Măsuri de stimulare a ocupării mai atractive pentru
șomeri și angajatori, din decembrie
Hotnews.ro: Comisia Europeana: Romania, printre cele mai echilibrate
economii din UE, insa majorarile salariale din sectorul public pot
deteriora dinamica datoriei publice
SISTEM BANCAR
Capital.ro: O mare bancă anunță concedieri masive
Capital.ro: Suedia ar putea deveni PRIMA ŢARĂ care emite o monedă
națională DIGITALĂ
Zf.ro: Cursul valutar euro al zilei de miercuri, 16 noiembrie 2016. Dolarul
explodează şi trece de pragul de 4,2 lei
Zf.ro: Profitul grupului austriac Raiffeisen în România a scăzut cu 25% în
primele nouă luni până la 64 mil. euro
Capital.ro: Banca Națională a Elveției este dispusă să intervină pe piețele
valutare după supraevaluarea francului elvețian
Economica.net: Un oficial de la Fed spune că doar o surpriză va
împiedica majorarea dobânzilor în luna decembrie
TURISM

Agerpres.ro: Alin Burcea (ANAT): Târgul de Turism al României va avea o
singură ediție din 2017, în februarie
Capital.ro: Alin Burcea: Turoperatorii ar trebui să asigure 15% din cifra
de afaceri din vânzarea pachetelor pentru persoanele fizice
Zf.ro: WSJ: Dominic Habsburg, proprietarul castelului Bran, vrea să
înlocuiască poveştile despre Dracula cu istoria reală a edificiului. ”De ce
ar vrea cineva să se concentreze pe o invenţie cum este Dracula, când
castelul are propria istorie atât de bogată?”
Zf.ro: Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism impune noi reguli pentru
în caz de faliment al agenţiilor de turism

