MIHAI DARABAN
Eoficial.ro: Președintele CCIR a inaugurat BIFE-SIM - cel mai mare târg
de mobilă, echipamente și accesorii din România
B1.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, I-ziare.ro: Târg de mobilă la Romexpo:
”Trebuie să recuperăm piețele de export pierdute; industria mobilei, unul
dintre cele mai afectate sectoare”
Banknews.ro: Daraban (CCIR): Trebuie sa recuperam pietele de export
pierdute; industria mobilei, unul dintre cele mai afectate sectoare
Replicaonline.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro, Feedler.ro:
Daraban: Trebuie să recuperăm pieţele de export pierdute
Capital.ro, preluată de Ziar.com, Findnews.ro, Feedler.ro, Ultimelestiri.eu, I-ziare.ro, 243.ro: Daraban, CCIR: Trebuie să recuperăm acele
piețe pe care le-am avut cândva, domeniul mobilei este cel mai afectat
CCIR
Dcnews.ro,

preluată

de

Ziarulprofit.ro,

politic.ziuanews.ro,News.portal-start.com,

Ziuanews.ro,

E-

Romania.shafaqna.com,

Ziarelive.ro, E-politic.ro, Feedler.ro, Instiri.com, I-ziare.ro, Zetnews.ro,
Infos.ro, Infoziare.ro, Feedler.ro, I-ziare.ro, : CCIR și APMR, eveniment
important în prima zi a Târgului BIFE-SIM 2016
Evz.ro: Probleme pentru industria mobilei
Romanialibera.ro, preluată de Diacaf.com, Presaonline.com, Ziar.com,
Ultimelestiri.com,

Ziare-pe-net.ro,

Instiri.com,

Ziare.www.ro,

Toptitlenews.ro, Stiriziare.com, Roportal.ro: Azi a început BIFE-SIM 2016
– evenimentul- etalon al industriei mobilei!
Psnews.ro: CCIR și APMR, demers împotriva crizei de masă lemnoasă

SONDAJ CCIR
Capital.ro, preluată de Diacaf.com: România pierde un mare atu:
angajatul ieftin
ROMEXPO
N24plus.ro: Târgul international BIFE-SIM 2016 și-a deschis porțile
CCIA ARAD
Vestic.ro, Actualitati-arad.ro, Racnetul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro,
Presaonline.com,

Ziare.com,

Ziareaz.ro:

Aradul,

interesant

pentru

investitorii spanioli
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro, preluată de Ziare.com: Curs pentru salarizarea
personalului, la CCI Braşov
Monitorulexpres.ro: Finanţări europene prin România Start Up Plus, în
mediul urban
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro: Reportaj "Cuget Liber": Constănţenii şi turiştii pleacă
încărcaţi de la Târgul TINIMTEX din Mamaia
Tvlitoral.ro: Situația turismului pe litoralul românesc
Radioconstanta.ro: CONSTANȚA: Parada modei TINIMTEX din cadrul
Târgului Naţional de Îmbrăcăminte – Încălţăminte
CCI COVASNA

Mesageruldecovasna.ro, preluată de Stirilocale.info.ro, Stirionline24.ro,
Stirilocale24.ro: Festivalul ciocolatei, mutat în centrul orașului Sfântu
Gheorghe
Mesageruldecovasna.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Stirionline24.ro:
Pregătiri pentru „Topul Firmelor”
CCI MUREȘ
Tirgumureseanul.ro: Şcoala de Arte şi Meserii prioritară la Tîrgu Mureş !
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: CCIA Timiș lansează un nou curs de instruire privind
achizițiile publice
Banatulazi.ro: CCIAT organizează o nouă serie a cursului acreditat de
FORMATOR
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ztv.ro: CCIA Timiș face lobby
pentru sprijinirea suferindei ACS Poli. Vezi mesajul patetic primit de
firmele din Timișoara
Banatulmeu.ro: CCIAT organizează o nouă serie a cursului de inspector
resurse umane
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Livada de cireşi, cea mai profitabilă cultură dintre pomii fructiferi
Economica.net: Industria alimentară europeană, în criză. UE vrea să mai
ia din puterea retailerilor în faţa furnizorilor
ENERGIE

Zf.ro: Nuclearelectrica face primii paşi pentru proiectul care va deveni
prioritatea energetică zero a României: retehnologizarea Unităţii 1 de la
Cernavodă
Economica.net: Grupul Rompetrol caută să cumpere o companie
petrolieră din Turcia
Agerpres.ro:

Vlăsceanu

(ACUE):

Discutăm

tot

felul

de

strategii

energetice, dar tinerii ingineri nu știu să învârtă o manetă
Bursa.ro: DUPĂ CE ŞI-A ANUNŢAT INTRAREA ÎN ALDE Remus Borza, în
război cu miniştrii tehnocraţi Grigorescu şi Borc
Bursa.ro: RWEA: Consumatorii ar trebui să plătească mai mult pentru
certificatele verzi
GUVERN
Economica.net: Guvernul a aprobat Master Planul de Transport care
prevede 6.800 km de drumuri noi şi repararea a 5.000 km de cale ferată
Economica.net: Guvernul a aprobat OUG prin care reprezentanţii statului
în AGA nu vor mai fi plătiţi
Capital.ro: Iolu: Ordonanţa privind RCA a fost aprobată de Guvern, textul
va fi publicat miercuri seară
Capital.ro: Guvernul înfiinţează Compania Naţională de Investiţii Rutiere
cu capital de 50 milioane de lei
Capital.ro: Guvernul a aprobat demersurile pentru declararea Munţilor
Făgăraş ca parc naţional. "Va deveni un Yellowstone European"
INVESTIȚII

Zf.ro: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului scoate la
vânzare 11,44 milioane acţiuni Biofarm
Zf.ro: Marius Costin, PayU România: Piaţa totală de e-commerce (retail
plus facturi) va ajunge la 2,7 mld. dolari la finalul anului. Din păcate, doar
7% dintre români utilizează un instrument de plată digitală
Zf.ro: O situaţie care trebuie să îngrijoreze: economia creşte puternic,
dar industria abia se târăşte
Zf.ro: Prodplast Bucureşti, companie controlată de familia Pogonaru,
cumpără terenuri şi hale de producţie în Buftea
Zf.ro: Comerţul engros a crescut cu 7% în primele şapte luni
Zf.ro: Producătorul de vin Cramele Recaş creşte cu 15% capacitatea de
producţie şi depozitare
Zf.ro: Prima investiţie offline a Cora din ultimii trei ani
Zf.ro: Mugur Pop, CEO Intervam: În discuţii, multă lume este dispusă să
investească pe bursă, dar investiţiile sunt amânate de fiecare dată.
Neîncrederea este încă mare
Zf.ro: Fabrica de dulciuri Ülker din Popeşti-Leordeni, pe pierderi de cinci
ani
Zf.ro: McDonald’s a ajuns la 23 de cafenele. O treime din restaurante
găzduiesc câte un McCafe
Zf.ro: Un executiv român a preluat conducerea traderului Ameropa
Grains, unul dintre cei mai mari traderi de cereale
Zf.ro: Tranzacţie la nivel internaţional. Luna viitoare producătorul Ursus
ar putea să-şi afle noul proprietar. Chinezii şi japonezii, printre „peţitori“

Zf.ro: Producătorul Zewa vrea să construiască o fabrică de 21 mil. euro
în judeţul Prahova
Zf.ro: INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele şapte
luni ale anului 3,9%
Economica.net: Centura Ford ar putea fi gata până la sfârşitul anului. Au
fost reluate lucrările pe porţiunile cu fisuri
Economica.net: Un miliardar polonez vrea să cumpere operaţiunile
SABMiller din Europa de Est, inclusiv fabricile Ursus din România
Economica.net: Cel mai lung tronson din Autostrada Transilvania ar
putea fi scos la licitaţie în primul trimestru din 2017
Capital.ro: Petrolul, în uşoară creştere. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Ford România, ACAROM și reprezentanții Guvernului caută
soluții pentru infrastructura deficitară de transport
Bursa.ro: CONFERINŢA "VIITORUL PIEŢEI DE CAPITAL ROMÂNEŞTI" - A
V-A EDIŢIE Mircea Ursache: "Conducerea ASF trebuie trasă la
răspundere pentru situaţia din sectorul asigurărilor"
Mediafax.ro: Acţiunile din SUA au scăzut din nou. Apple, singura
companie care a crescut
IT
Zf.ro: Comisarul european Vestager: Facebook are o poziţie „foarte
dominantă“
Economica.net: Teamnet Group își extinde activitatea în Orientul Mijlociu
Agerpres.ro: România, tot mai atractivă pe piața noilor tehnologii în
Europa (TV5)

Capital.ro: S-a lansat un site dedicat IT-iştilor din România

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Toamna se numără crizele din Europa: „Italia este mama tuturor
pericolelor sistemice“. Producţia industrială a zonei euro a scăzut
accentuat în iulie, atât în ritm lunar, cât şi anualizat
Zf.ro: Opt ani de la începutul crizei. Cum a evoluat România în 15
indicatori: Dacă numărul de supermarketuri şi de clădiri de birouri s-a
triplat şi dublat, numărul de joburi este mai mic. Factura la energie a
crescut cu 40%, dar o doză de Cola a scăzut cu 16%
Zf.ro: Analiştii estimează că dobânda de referinţă din Marea Britanie va
rămâne la 0,25%
Zf.ro: Scandalul RCA continuă. Piaţa asigurărilor se întoarce în timp: în
loc să se liberalizeze şi să devină mai concurenţială, ajunge din nou la
preţuri reglementate de stat
Zf.ro: După ce s-a cerut demiterea în bloc a conducerii ASF, şefii ASF
încep să ţină de scaun. Vicepreşedintele Ursache: Răspunderea trebuie
să fie individuală, nu colectivă
Economica.net: Transportatorii rutieri protestează în Piaţa Victoriei, între
orele 9:00 - 15:00, nemulţumiţi de creşterea tarifelor RCA
Agerpres.ro: Isac (UNTRR): Am solicitat Guvernului înființarea unui Grup
de lucru care să stabilească noile tarife RCA
Agerpres.ro: Justiția franceză a decis că Renault poate plăti salarii
diferite pentru aceeași muncă în funcție de zonă

Agerpres.ro: Președintele Consiliului Concurenței: Pericolul cu tariful de
referință pentru RCA este că piața va converge către prețul maximal
Capital.ro: Piața muncii în România: șomaj redus, sărăcie multă și
agricultură de subzistență
Bursa.ro: Joseph Stiglitz: "Euro - cauza problemelor din uniunea
monetară"
Hotnews.ro: Cine este Misu Negritoiu, omul din fruntea ASF caruia i se
cere acum demisia de catre transportatori si unii parlamentari
Hotnews.ro: Asiguratorii: Plafonarea si inghetarea pretului politelor RCA
incalca normele europene in vigoare si va adanci criza actuala
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Noi reglementări privind contractele de credit Contractele de credit
în valută pot fi convertite în lei la cursul din ziua solicitării convertirii.
Rambursările anticipate nu mai pot fi taxate suplimentar. Recuperatorii
nu-i mai pot hărţui pe datornici
Zf.ro: O treime din posturile direcţiilor importante din BNR sunt vacante.
Poziţia de director adjunct, funcţie greu de acoperit în Banca Naţională
Zf.ro: Nici elveţienii nu mai sunt ce au fost: acţiunile băncii Credit Suisse
au scăzut cu 50% în ultimul an
Zf.ro: An bun: topul profiturilor în sistemul bancar în S1. Pe podium sunt
BCR, Banca Transilvania şi BRD
Zf.ro: Banca Transilvania se rebranduieşte şi îşi pune tricolorul pe siglă
Economica.net: O nouă lege a creditelor ipotecare a fost aprobată de
premierul Dacian Cioloş

Economica.net: Guvernul a adoptat OUG prin care sunt interzise unele
practici ale băncilor şi recuperatori de creanţe
Bursa.ro: BIS: Băncile centrale - mai bine să se obişnuiască cu inflaţia
scăzută decât să alimenteze datoriile
TELECOM
Zf.ro: Mike Fries, CEO Liberty Global: Creşterea robustă din ultimele 6
luni ne motivează să rămânem în Europa Centrală şi de Est
Economica.net: Premieră: "Sume cadou" de la RCS & RDS pentru clienţii
noi, la portarea din altă reţea şi contractarea unui pachet fix-mobil
TURISM
Economica.net: Turiştii străini au cheltuit în primul semestru 2,8 miliarde
lei în România. 60% au venit pentru afaceri

