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Cugetliber.ro, preluată de I-ziare.ro: Parada modei la Târgul Naţional de
Îmbrăcăminte - Încălţăminte TINIMTEX
Cugetliber.ro, preluată de Indexconstanta.ro, Stirionline24.ro, Ziare-penet.ro, I-ziare.ro: Mihai Daraban, preşedintele CCIR, explică: De ce s-a
ajuns la o criză a lucrătorilor calificaţi, în România
ROMEXPO
Jurnaluldeafaceri.ro: BIFE-SIM îşi deschide porţile pe 14 septembrie, la
Romexpo
CCIA ARGEȘ
Ceccarbusinessmagazine.ro: Filiala CECCAR Argeș: Discuții pe tema
legislației fiscale
CCI BRAȘOV, REPREZENTANȚA FĂGĂRAȘ
Fagarasultau.ro: Ţara Făgăraşului, reprezentată de o singură asociaţie de
promovare
CCI CLUJ
Dej24.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro: Zilele Recoltei, între 16
și 18 septembrie, la Cluj
CCINA CONSTANȚA

Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, I-ziare.ro: Mediul de afaceri nu
se mai loveşte de porţi închise, la Primăria Constanţa
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziarelive.ro, Feedler.ro, Ziare-pe-net.ro,
Presaonline.com, Ziare.com: CCINA ne ajută să ne schimbăm garderoba
Începe cea de-a 68-a ediţie a Târgului Naţional de Îmbrăcăminte şi
Încălţăminte TINIMTEX
Cugerliber.ro, preluată de I-ziare.ro: Parada modei la Târgul Naţional de
Îmbrăcăminte - Încălţăminte TINIMTEX
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: „Băieţii deştepţi“ de la Iaşi! Firmele din județ cu cei mai
„productivi“ angajaţi
CCI MUREȘ
Punctul.ro,

Zi-de-zi.ro,

preluată

de

Comisarul.ro:

Discuţii

despre

înfiinţarea unei Şcoli de Arte şi Meserii la Tîrgu Mureş
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-BRITANICĂ
Efin.ro: Specialistii in business se intalnesc la cea de-a doua editie a
Conferintei Internationale Femei in Afaceri 2016
CCI SUCEAVA
Svnews.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziar.com, Feedler.ro: Un nou curs de
Expert Achizitii Publice la CCI Suceava
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Producţia de pepeni a scăzut cu 30%

Economica.net: Povestea celei mai mari ferme de bivoliţe din România.
Un britanic, colaborator al Comisiei Europene, a făcut-o lângă Braşov
Capital.ro: Sorin Cîmpeanu, la Conferința Capital: “O agricultură
performantă nu poate exista fără irigații”
Capital.ro: Eugen Popescu (AFIR): Lipsa capacității de finanțare privată a
fost cea mai mare problemă în absorbția fondurilor destinate agriculturii
Capital.ro: Daniela Rebega, Autoritatea de Management pentru PNDR:
"Vrem să găsim soluții de schimbare a generațiilor în agricultură"
Capital.ro: Adrian Pintea, APIA, la conferința Capital: Am plătit 1,96 mld.
euro către 930.273 de fermieri
Capital.ro: George Stanson, Case IH&Steyr Romania: “Polonezii nu au
pierdut niciun cent din fondurile europene”
ENERGIE
Zf.ro: Bogăţia solului nu naşte de una singură campioni: România se
îndepărtează şi mai mult de topul celor mai puternici jucători din energia
regională din cauza petrolului ieftin
Zf.ro: Cotaţia barilului de petrol Brent scade sub pragul de 48 de dolari
Zf.ro: Liberalizarea în factura la energie. Moldova, cel mai mare preţ,
Muntenia Sud şi Bucureştiul, cele mai bune oferte
Zf.ro: Nuclearelectrica: Ne zbatem să ne ţinem oamenii. Am devenit sursă
pentru rivali
Economica.net: Kazahii renegociază termenii vânzării KMG International
(fostul grup Rompetrol) către firma chineză CEFC

Economica.net: Firea: În aceste zile se va face o plată de 13 milioane de
lei către RADET, iar 60% va ajunge la ELCEN
Economica.net: Şeful Gazprom crede că o decizie privind proiectul Nord
Stream 2 va fi luată în următoarele luni
Agerpres.ro: Guvernul vrea să acorde un ajutor de stat de 62 de milioane
de lei pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului
Capital.ro: Ministrul Energiei: Nu există niciun pericol de întrerupere a
energiei termice în Bucureşti
FISCALITATE
Zf.ro: Gabriel Biriş, autorul proiectului de modificare a Codului fiscal:
„Este nevoie de un moment T0 în declararea averilor tuturor. Sper să nu
vină o «urgie fiscală»“
INVESTIȚII
Zf.ro: Pieţele se tem că băncile centrale le vor sparge petrecerea
Zf.ro: Afacerile grupului de companii Electroprecizia au crescut cu 28%
în S1
Zf.ro: Cinema City a deschis un cinematograf de 6 milioane de euro în
mallul ParkLake
Zf.ro: Inflaţia rămâne în zona negativă, dar preţurile la alimente au
crescut peste aşteptări, cu 2%
Zf.ro: Antreprenori locali Producătorul Borsec prelungeşte mandatul
directorului general cu încă patru ani
Zf.ro: Austriecii de la Rondocarton au avut afaceri de 50 mil. euro în
primele opt luni, plus 8%

Zf.ro: Acţionarul Starbucks aduce artileria grea la Bucureşti
Zf.ro: Un magazin Kaufland din România are vânzări duble faţă de acelaşi
magazin din Cehia şi Polonia
Zf.ro: Planul Naspers: să aducă 1.000 de agenţii imobiliare pe noua
platformă storia.ro până la finele anului
Economica.net: Ikea Group a avut vânzări record de 34,2 miliarde de
euro în anul 2015/16
Economica.net: Afacerile din comerţul cu autovehicule şi motociclete au
crescut cu 16,9%, în şapte luni
Economica.net: Metroul care ne costă bani pentru că nu-l construim: Din
penalităţile plătite se săpau 3 staţii pe Magistrala spre Otopeni
Capital.ro: AFIR: Nu atragem fonduri europene pentru că nu avem
capacitate de cofinanțare
Capital.ro: Dow Jones a reinclus grupul MOL în Sustainability World
Index
Bursa.ro: FRANCOIS HOLLANDE INAUGUREAZĂ ASTĂZI FABRICA DE
ELICOPTERE AIRBUS DE LA GHIMBAV Serge Durand, Airbus: "Primele
elicoptere - în 2018, dacă va exista rapid o comandă semnificativă"
Bursa.ro: ÎN CONDIŢIILE ÎN CARE AUTORITATEA ARE EXCEDENT
BUGETAR, PE SPATELE PARTICIPANŢILOR LA PIAŢĂ Brokerii cer ASF
reducerea comisioanelor
IT
Zf.ro: evoMAG s-a mutat într-un sediu nou, cu un depozit de două ori mai
mare. Pătraşcu: Depăşim ţinta de 20 mil. euro

Zf.ro: Cristian Popescu, SAP: Până la finele anului vom mai recruta 100
de persoane
Economica.net: SAP România are un nou manager. Cristian Popescu,
veteran în IT-ul românesc: în producţie se va automatiza tot ce se poate
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Salariul mediu net lunar din asigurări a ajuns la un maxim anual de
1.200 de euro. În pofida pierderilor masive, salariul mediu net lunar din
asigurări a crescut cu 20% în ultimul an
Zf.ro: ANALIZĂ Cinci ţări „absorb“ peste 60% din exporturile locale de
alimente şi tutun
Economica.net: Aproape jumătate din românii cu contract de muncă
lucrează pe salariul minim - studiu
Economica.net: Bulgaria vrea să treacă la euro mai devreme decât data
ţintă
Capital.ro: Consumatorii români se simt vulnerabili în fața abuzurilor
unor agenți economici, dar nu fac reclamații
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Băncile care vor să plece din City-ul londonez s-ar putea lovi de o
problemă: nu vor găsi spaţiu de birouri în UE
Zf.ro: Investitorii sunt cu ochii pe UniCredit: Problemele celei mai mari
bănci italiene ar putea trimite unde de şoc în întreaga Europă
Zf.ro: BCE propune un plan pentru forţarea băncilor să se spele de
creditele toxice

Zf.ro: AGA la Raiffeisen Bank. Acţionarii decid acordarea dividendelor
majorate şi cooptarea în board a Anei Maria Mihăescu de la IFC
Economica.net: BBC, despre căderea sistemelor ING Bank: incidentul ar
fi putut fi cauzat de sunetele puternice ale sistemul anti-incendiu
Bursa.ro:

COSTEL

STANCIU,

ASOCIAŢIA

PRO

CONSUMATORI:

"Clienţilor ING Bank li s-a încălcat dreptul să-şi folosească propriii bani"
Bursa.ro: Primăria nu a aprobat marşul împrumutaţilor în CHF
TELECOM
Economica.net: Comisia Europeană va prezenta miercuri planurile de
reformă a sectoarelor telecomunicaţii şi media

