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Iaa.ro: Ultimele zile de inscrieri la Brandathlon 2011
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Timpul.info: CONSTANȚA: Moștenirea comună lăsată de romani,
valorificată de România și Bulgaria
CCI IAȘI
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CCI SUCEAVA
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AGRICULTURĂ
Economica.net: Rusia ar putea interzice importurile de citrice din Egipt
din cauza disputei legată de grâu
ENERGIE
Economica.net: Sindicalişti din ELCEN protestează miercuri în faţa
primăriei generale, din cauza situaţiei dificile a companiei
Economica.net: Ministerul Energiei a încheiat procedurile de selecţie a
administratorilor pentru CE Oltenia, Sape şi Oil Terminal
Agerpres.ro: Investiții în rețele de transport și distribuție a energiei
electrice administrate de CEZ Distribuție
Capital.ro: STĂPÂNII PETROLULUI se află într-un RĂZBOI pe VIAŢĂ ŞI
PE MOARTE: Cine va SUPRAVIEŢUI?
Capital.ro: Gazul importat, mai ieftin decât cel românesc
Zf.ro: Energia inteligentă în România. „La noi este ca şi cum ai pune
baterii de Tesla într-un Trabant ca apoi să-i spunem energie smart“
Economica.net: IEA: Investiţiile în industria petrolieră ar putea scădea
pentru al treilea an consecutiv
FISCALITATE
Zf.ro: Andreea Paul, deputat: Reducerea TVA-ului la cărţi a permis
achiziţionarea a peste 150.000 de manuale noi pentru anul şcolar 20162017
Economica.net: Senatul a respins cererea de reexaminare a preşedintelui
privind impozitul specific în turism
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Economica.net: Cioloş: Aşa cum Dacia-Renault a dovedit competitivitate
pe piaţă, sperăm ca şi fabrica de la Ghimbav să dovedească
Capital.ro: Paşca Palmer: Capitala are probleme grave de mediu, iar
Primăria Generală are pârghiile necesare să le rezolve
IMM
Startupcafe.ro: Firma gratis, 1 Euro capital social, 1 cont bancar gratuit
si 25.000 Euro ajutor de la stat. Ce ar vrea o asociatie de patroni pentru
antreprenorii debutanti
INVESTIȚII
Zf.ro: Euro Insol a scos din insolvenţă Servtrans Invest după cinci ani
Zf.ro: Obligaţiuni Apple, Daimler, pe lista de cumpărături a Băncii Angliei
Zf.ro: Deţinerile de cash ale investitorilor cresc, semn că “urşii” sunt
speriaţi
Zf.ro: Un producător de panificaţie din Galaţi a luat un ajutor de stat
pentru 185 de locuri de muncă
Economica.net: Rata absorbţiei curente a fondurilor europene a crescut
la 78,36%, în august. Rambursarea a urcat la 74,21%
Economica.net: Airbus Helicopters a inaugurat noua fabrică din
România, o investiţie de 52 de milioane de euro
Agerpres.ro: Costescu (Ministerul Economiei): România este pregătită să
atragă investiții importante

Capital.ro: Cioloş la inaugurarea Airbus Helicopters Ghimbav: Investiții
de 51,7 milioane de euro, 350 noi locuri de muncă
Capital.ro: Hollande la deschiderea fabricii Airbus de la Ghimbav: "Este
un proiect de dimensiuni europene"
Zf.ro: Investitorii străini au încredere în economie: investiţiile străine,
plus 28% la şapte luni
Zf.ro: Perla Covasnei raportează o scădere a afacerilor cu 43%, până la
12 mil. lei în S1 2016, la afaceri de 12 mil. lei
Zf.ro: Vinurile lui Valvis, vânzări mai mari cu 24% în acest an
Zf.ro: Mallul ParkLake ajunge la un milion de vizitatori în septembrie
Zf.ro: „Aprozarul“ corporatiştilor din Capitală: doi antreprenori livrează
zilnic o tonă de fructe pentru angajaţi din 60 de companii
Zf.ro: Ultimele rămăşiţe ale retailerului de pantofi Leonardo, scoase la
vânzare de lichidatorul judiciar
Zf.ro: Distribuitorul de utilaje Triton, deţinut de 3 români, speră să ajungă
la vânzări de 20 mil. euro
Zf.ro: Romfood Trading, distribuitor de peşte şi fructe de mare, afaceri în
creştere cu 45%, până la 49 de milioane de lei
Zf.ro: Petru Crăciun, director general Cegedim: Piaţa farma ar putea
înregistra o scădere de câteva procente în anul 2017
Zf.ro: Robert Popescu, ADRFR: Tot mai multe farmacii independente
depun armele
Economica.net: Juncker vrea să dubleze planul său de investiţii

IT
Hotnews.ro: Dezbatere juridica majora in Germania: Cat de gratuit e
Facebook?
Zf.ro: Bogdan Tudor, Class IT: Companiile sau băncile trebuie să aibă un
sistem IT 2 plus 1 ca să se asigure funcţionarea reţelei indiferent de
incidente
Zf.ro: Rumyana Trencheva, SAP: Businessul nostru în România se poate
tripla
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Legea RCA a trecut de Senat: Prima de referinţă şi vânzarea de
poliţe RCA de către un asigurător de stat sunt principalele amendamente
Zf.ro: Exclusiv. Raport văzut de ZF. ASF suspectează asigurătorii de
politici de tarifare discriminatorii. „Există un volum semnificativ de
clienţi cu flote mici pentru care tarifele sunt extrem de ridicate
comparativ cu societăţi de transport concurente din piaţă“
Agerpres.ro: Draghi: UE trebuie să facă mai mult pentru a-i proteja pe cei
care au de pierdut de pe urma integrării
Agerpres.ro: Christine Lagarde: Toată lumea trebuie să beneficieze de pe
urma globalizării
Agerpres.ro: Economia reală a Turciei nu a avut de suferit după lovitura
de stat din 15 iulie (ambasadă)
Zf.ro: Deficitul de cont curent sare de 2 mld. euro, dar excedentul
comerţului cu serviciile păstrează lucrurile sub control

Zf.ro: ZF Health & Pharma Summit ’16 Diana Loreta Păun, Consilier de
stat: Creşterea taxei clawback, preţurile medicamentelor, insolvenţeleprintre problemele pieţei
Zf.ro: Iulian Trandafir, director general Farmexpert: „Metodologia de
calcul a preţurilor în România e baza tuturor relelor”
Economica.net: Zi de foc pentru economia României: O serie de acte de
importanţă majoră sunt azi la semnat pe mesele autorităţilor
Economica.net: Cioloş, despre OUG privind RCA: Dacă despăgubirea nu
e plătită la termen, se pot percepe penalităţi
Economica.net: ASF propune un fond de compensare a transportatorilor
afectaţi de liberalizarea RCA
Economica.net:
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Parlamentului demiterea şefului ASF
Hotnews.ro: Mai multi parlamentari din comisiile de Buget si Transporturi
au solicitat miercuri demisia presedintelui ASF, Misu Negritoiu
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Costul leilor rămâne la minime istorice pe piaţa interbancară.
ROBOR la 3 luni: 0,73% pe an
Zf.ro: BRD Finance avea un stoc de credite de consum de 395 mil. lei la
jumătatea anului, în creştere cu 3%
Zf.ro: Ce sectoare a finanţat mai mult Banca Transilvania în S1 2016: O
treime din creditele acordate au fost pentru producţie, comerţ şi
agricultură

Zf.ro: Opinie Adrian Vasilescu, BNR: De ce ne dorim o rată anuală a
inflaţiei în jur de 2 la sută
Zf.ro: Cât de eficiente sunt băncile din România faţă de cele europene.
Raportul
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plasează

România

la

jumătatea

topului

european, dar sub media UE
Zf.ro: EY: România are unul dintre cele mai mici scoruri din Europa la
gradul de relevanţă al băncilor
TELECOM
Zf.ro: UPC România va lansa la nivel naţional în acest an serviciile
avansate de televiziune Horizon
TURISM
Economica.net: Tarifele pe litoral ar putea creşte anul viitor cu circa 10%

