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CCIR
Smartcity.ro, preluată de I-ziare.ro, Stiriaz.ro: Premiile Industriei SMART
CITY 2016
CCIA ALBA
Agerpres.ro: Alba: Măgărițele, al căror lapte e vândut cu 100 de lei litrul,
vedetele Târgului Apulum Agraria
Agerpres.ro, preluată de Capital.ro: Alba: Măgărițele, al căror lapte e
vândut cu 100 de lei litrul, vedetele Târgului Apulum Agraria
Ziarulunirea.ro, preluată de Comisarul.ro: Sute de persoane, duminică, la
Târgul Apulum Agraria de la Alba Iulia. Muzică populară și produse
tradiționale din belșug
CCIA ARAD
Ghidularadean.ro, preluată de Presaonline.com, Ziare-pe-net.ro, Ultimelestiri.eu, Ziare.com, I-ziare.ro: Camera de Comerț lansează Școala de
Iarnă, despre cultura și civilizația arădeană
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: Târgul „AgriCultura” - ediţia jubiliară, aproape de start
Obiectivbr.ro: Agricultura, cheia succesului în judeţ. Afacerea IMB,
numărul 1 în Brăila
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Gazetadebistrita.ro, preluată de Comisarul.ro: În reşedinţa de judeţ,
nimeni nu mişcă în front! „GAL Bistriţa 2027” vs. „GAL Bistriţa”
CCI COVASNA
Radiomures.ro: La Sfântu Gheorghe a început cea de-a treia ediţie a
Festivalului ciocolatei „Chocofest”
Weradio.ro: Festivalul apelor minerale ‘Aquarius’, sâmbătă la Târgu
Secuiesc
Stiri.covasnamedia.ro, preluată de Iis.ro: Curs de marketing la Covasna:
viitorul în domeniul turismului este mediul online
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Bittv.info: EXCLUSIV: Un clasament inedit:
Topul comunelor după cifra de afaceri a firmelor
CCI MARAMUREȘ
Adevarul.ro,

preluată

de

Comisarul.ro,

Stiriplus.ro,

Ziar.com,

News.ournet.ro, Iis.ro: Peste 60 de expozanţi la Rivulus Dominarum
Tlplus.ro: RIVULUS DOMINARUM, LA A XXIV-A EDIȚIE
Antenasatelor.ro: Consiliul Judeţean Maramureş încurajează mediul de
afaceri
CCI NEAMȚ
Ziarulceahlaul.ro, preluată de Comisarul.ro: „Târgul de carte «Libris» s-a
impus cu succes în viața publică nemțeană“
CCIA TIMIȘ

Oficialmedia.ro, preluată de Feedler.ro, I-stiri.ro, Portal.ziare.ro, Stiriaz.ro:
Vizita la CCIAT a Ambasadorului Bosnia și Hertegovina în România
CCIFER
Romania-actualitati.ro:

Sărbătoarea

gastronomiei

în

stil

francez

Sărbătoarea gastronomiei în stil francez
CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Ziardecluj.ro, preluată de Stirionline24.ro: Daniel Metz a fost numit
membru în Consiliul Director al Camerei de Comerț și Industrie românogermană – AHK România
CCI ROMÂNIA-ISRAEL
Securitatea-informatiilor.ro: Romania-Israel Cyber Security Forum

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Culesul viei se face cu forţă de muncă scumpă şi greu de găsit
Zf.ro: ”Ciobănaşul român” trăieşte mai greu ca oricând: Cum a ajuns
meseria tradiţională un coşmar pentru fermieri:. ”Acum 5 ani dădeam kg
de brânză cu 15 lei, acum este 10 lei. La aşa preţ mai bine vând mieii la
export”
Zf.ro: O afacere care merge ”unsă”: Cum să câştigi milioane de euro de
pe urma vacilor
Zf.ro: Producţia de vin va fi cu 11% mai mare în 2016, iar vinul mai bun
Economica.net: România ar putea intra din nou pe deficit comercial
agroalimentar în 2016. La şase luni, minusul depăşeşte 720.000 de euro

Economica.net: Moldova, regiunea din ţară cu cea mai mare creştere a
producţiei de vin anul acesta
Agerpres.ro: Modificările la Legea de vânzare a terenurilor agricole intră
pe circuit numai după ce vor fi discutate cu fermierii (ministru)
ENERGIE
Zf.ro: Carburanţii revin la finalul primelor nouă luni sub pragul de 5 lei pe
litru. Preţurile medii sunt mai mici cu până la 14%
Zf.ro: Fondul Proprietatea scoate la vânzare acţiuni OMV Petrom pentru
mărirea free-floatului companiei petroliere
Economica.net: Se ascut săbiile pentru bătălia deceniului pe piaţa de
energie: Cine va aduce curentul în opt milioane de case din România
Economica.net: Statul, principalul perdant din insolvenţa firmei de stat
Electrocentrale Bucureşti
Economica.net: Factura la curent în România: bogaţii plătesc cel mai
puţin, iar săracii cel mai mult
Economica.net:

Hidroserv intră în insolvenţă.

CITR ar putea fi

administratorul judiciar
Economica.net: Sistemul de transport al gazelor din România va fi
conectat duminică la cel din Bulgaria
Capital.ro: Acţiunile OMV Petrom, cea mai mare scădere din componenţa
indicelui BET
Capital.ro: Studiu ASE: KMG Internațional – un investitor cu rol important
în economia românescă

Bursa.ro: Engie acuză ELCEN că a luat decizia intrării în insolvenţă fără
consultarea tuturor părţilor implicate
Hotnews.ro: Proiectul de interconectare Giurgiu- Ruse: A fost trasa
conducta principala de gaze pe sub Dunare
Ziare.com: Ce sunt contoarele inteligente si de ce am putea fi obligati sa
le schimbam pe cele vechi
FISCALITATE
Capital.ro: Cum simplifică viața firmelor Codul fiscal asumat de Guvernul
Cioloș
Capital.ro: Frica de Fisc umple ţara de nebuni
GUVERN
Capital.ro: Vasile Dîncu: "Nu vreau să mai candidez, vreau să mă întorc
la catedră"
Capital.ro: Ministerul Transporturilor crește, din PIX, viteza trenurilor de
marfă
INVESTIȚII
Zf.ro: Ungaria semnează acorduri cu trei companii americane pentru
investiţii de 130 milioane de euro
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. Antreprenorii din Cluj şi din Bistriţa:
Suntem mai harnici şi mai creativi decât străinii, dar ne trebuie curaj să
mergem pe pieţe externe
Zf.ro: Fabrica de mezeluri Salbac şi-a mărit capacitatea de producţie cu
1.000 tone

Zf.ro: Care sunt cei mai puternici retaileri din Europa Centrală cu afaceri
de miliarde de euro
Zf.ro: Topul companiilor din industria băuturilor cu cele mai mari profituri
(2015): Coca-Cola şi Heinken conduc detaşat
Zf.ro: Un tânăr clujean şi-a făcut o afacere în fashion la Bucureşti cu
venituri de 3,2 milioane de lei
Zf.ro: Florin Stoian, Yellow Menu: Avem 5.000 de clienţi activi şi afaceri
de peste 0,5 mil. euro
Economica.net: Kaufland se pregăteşte pentru ultimele deschideri ale
anului. Bucureşti nu este pe listă, dar "se lucrează"
Economica.net: Metroul spre Drumul Taberei mai face un pas: se
montează primele scări rulante, la staţia Orizont
Capital.ro: BVB: Tranzacţiile cu obligaţiuni au depăşit vineri 300 milioane
lei
Bursa.ro: MODERNIZARE INUTILĂ, DE 11 MILIOANE DE EURO Piaţa
Amzei, aproape pustie de ani de zile
Bursa.ro: CIFRE BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH Investitorii globali
au scos 7,4 miliarde dolari din fondurile de acţiuni, într-o săptămână
Bursa.ro: Ningbo HuaXiang din China va fabrica piese pentru Mercedes,
la Braşov
Startupcafe.ro: A inceput o afacere inedita cu ajutorul fondurilor
guvernamentale. Povestea moldovencei care vrea sa faca cunoscute la
noi retete dulci de peste Prut
IT

Zf.ro: Oracle l-a plătit cu 35% mai puţin pe Larry Ellison în anul fiscal
2016
Zf.ro: Acţiunile Twitter cresc cu 19% după ce compania a început să-şi
caute cumpărător
Zf.ro: Bogdan Ivănel, cofondator al Code4Romania: Instituţiile nu au în
România acest exerciţiu de a vorbi pe înţelesul oamenilor
Zf.ro: Totalsoft vrea să angajeze 100 de noi programatori anul viitor
Economica.net: Code for Romania e online: Programatori voluntari din
ţară şi diaspora dezvoltă proiecte pentru societate
Economica.net: Mihai Pohonţu, Samsung: România poate ajunge un
«powerhouse» în software. Potenţialul e enorm, dar nu este susţinut
Hotnews.ro: ANALIZA Yahoo - Explicatiile unui declin aproape incredibil
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: România rămâne cu cea mai redusă pondere a exporturilor în PIB
din regiune
Zf.ro: Se pregătesc schimbări pentru asigurările de sănătate şi
asigurările agricole. ASF propune subvenţionarea asigurărilor agricole şi
extinderea poliţelor private de sănătate la spitale publice
Economica.net: CFA: Indicatorul de încredere macroeconomică a urcat
cu 14 puncte, la 64,8, în august
Economica.net: COTAR: Parlamentul nu ar trebui să se grăbească în
adoptarea legii RCA. Ar trebui să aştepte ca OUG să îşi producă efectele
Economica.net: Câştigul salarial mediu net a urcat cu 9,5%, în 2015, până
la 1.859 lei. Bucureştiul, cu 45% peste media naţională: 2.696 lei

Capital.ro: Creșterea dobânzilor e antidotul pentru adâncirea deficitul
extern
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Bancherii au câştigat acelaşi salariu ca anul trecut, deşi băncile au
fost pe profit
Zf.ro: Bănci fragile, scădere economică, datorii greceşti exagerat de
mari, vechile răni provocate Europei de criză încă nu s-au vindecat
Zf.ro: Statul a împrumutat la finalul săptămânii trecute 575 mil. lei la un
randament mediu de 1,39%, în scădere
Zf.ro: Nicio bancă nu va rămâne neatinsă de scandalul Wells Fargo
Zf.ro: Spania: „Sistemul corupt” care le-a adus o viaţă de lux bancherilor
Zf.ro: BNR extinde instrumentarul de analiză a economiei. Cum arată
varianta finală a modelului pentru fundamentarea deciziilor de politică
monetară
Zf.ro: Impact contractează un credit de 35 mil. lei de la Libra Internet
Bank
Zf.ro: Românii continuă să pună banii la bancă deşi dobânzile pentru
noile depozite au coborât la minime istorice
Zf.ro: Draghi: Bancherii sunt de vină pentru profiturile slabe ale băncilor
Zf.ro: Patroni, dar săraci: o treime din întreprinzători au restanţe la
întreţinere sau la bancă
Zf.ro: Semne de încetinire pe frontul creditării. Creditul privat a scăzut în
august pentru a treia lună consecutiv după legea dării în plată

Bursa.ro: RADU GRAŢIAN GHEŢEA, PREŞEDINTELE CEC BANK: "Se
discută foarte mult despre o capitalizare a CEC pe piaţa de capital"
Bursa.ro: BCE îşi asumă şi rolul de planificator al reformelor structurale
din Europa?
Bursa.ro: ADRIAN VASCU: "Doar 25% din tranzacţiile imobiliare din Cluj
sunt finanţate de bănci"
TELECOM
Zf.ro: Divizia mobilă a Telekom va plăti PwC România 0,13 mil. euro
pentru auditul financiar din 2016
Economica.net: Elveţienii decid prin referendum dacă lasă serviciile
secrete să le intercepteze convorbirile
Capital.ro: RCS&RDS va colecta taxa TVR
TURISM
Agerpres.ro: Răzvan Pascu: Autoritățile trebuie să privească din
perspectiva turiștilor, fie ei copii, oameni în vârstă sau cu dizabilități
Capital.ro: Brexit-ul obligă EasyJet să cumpere un operator de pe
continent, TUIfly
Bursa.ro: ALINA FLORINA MUNTEAN: "Turismul a început să se dezvolte
încet, dar sigur, în Biertan"
CCIR
Evz.ro, preluat de Feedler.ro, Romania.shafaqna.com, Presaonline.ro,
Ultimele-stiri.eu, Infoziare.ro: Relaţia marilor contribuabili cu ANAF, în
dezbatere la CCIR

B1.ro, preluată de News.portal-start.com, Ziare-pe-net.ro: Relaţia marilor
contribuabili cu ANAF, în dezbatere la CCIR
ROMEXPO
Zf.ro: 150 de expozanţi vor fi prezenţi la Pack Expo, ce vor expune
echipamente pe 10.000 de metri pătraţi
CCIA ARAD
Newsar.ro: Elvețienii vor să investească în județul Arad în soluții
inovative pentru sere
Livearad.ro,

Newsarad.ro,

Vestic.ro:

CCIA

ARAD

ORGANIZEAZĂ

CURSURI DE INSPECTOR RESURSE UMANE
CCIA BRĂILA
Infobraila.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Feedler.ro: Targul National
AgriCultura isi deschide portile in aceasta saptamana
CCI IAȘI
Newspascani.com: Au început pregătirile pentru Gala Mediului de
Afaceri, Ediţia 2016
Infois.ro: Au început pregătirile pentru Gala Mediului de Afaceri, Ediţia
2016
CCI SĂLAJ
Magazinsalajean.ro, preluată de Comisarul.ro, Presaonline24.ro, Ziarepe-net.ro, I-stiri.ro: Camera de Comerţ şi Industrie Sălaj premiază firmele
fruntaşe

ENERGIE
Adevarul.ro: Studiu: KMG International poate acoperi 70% din cererea
Romaniei de produse petroliere; in trei ani a contribuit cu cinci miliarde
de dolari la buget
Agerpres.ro: ENGIE: Decizia de intrare în insolvență a ELCEN va avea
consecințe negative asupra situației financiare a Distrigaz Sud Rețele
Capital.ro: RADET: Cererea de insolvenţă a fost depusă la Tribunalul
Bucureşti
Ziare.com: Ce sunt contoarele inteligente si de ce am putea fi obligati sa
le schimbam pe cele vechi
Economica.net: Chinezii au extins termenul de preluare a Rompetrol,
fixat iniţial pentru octombrie 2016
Economica.net: ELCEN şi RADET şi-au cerut insolvenţa
Agerpres.ro: Ministrul Fondurilor Europene, la inaugurarea centralei pe
gaz a Oradiei, proiect de aproximativ 55 de milioane de euro
Bursa.ro: Romgaz, contracte de peste 30 milioane lei cu CE Hunedoara
pentru furnizarea de gaz
Bursa.ro: Oficialii ANRE şi omolgii din Bulgaria discută pe tema
liberalizării pieţei energiei electrice
Bursa.ro: Enel inaugurează o centrală fotovoltaică la observatorul Silla
din Chile
GUVERN
Bursa.ro: MFE prelungeşte perioada de consultare publică pentru
Programul "Diaspora Start-Up"

INVESTIȚII
Zf.ro: Ghidului tranzacţiilor imobiliare din Cluj-Napoca: Cea mai scumpă
casă vândută a costat 1,2 milioane de euro
Mediafax.ro: FOCUS Infecţiile rezistente la medicamente: care este
strategia producătorului autohton Antibiotice Iaşi
Zf.ro: China vrea să devină principalul jucător în domeniul trenurilor de
mare viteză
Capital.ro: Afacerile grupului GEFCO s-au majorat cu 3,5%
Capital.ro: Perspectivă ALARMANTĂ: Majoritatea COVÂRŞITOARE a
directorilor companiilor britanice iau în calcul RELOCAREA afacerilor!
Economica.net: Valoarea acţiunilor Fondului Proprietatea a scăzut cu
aproape un procent, în acest an
Capital.ro: Cea mai mare preluare realizată vreodată de un grup german
Economica.net: Căşuneanu pierde 19 milioane de euro în Moldova.
Autorităţile de la Chişinău i-au reziliat contractul
Capital.ro: EXCLUSIV! Profitul Oltchim pe 2015 şi 2016 nu există!
Veniturile de miliarde de lei, făcute din pix!
Capital.ro: Miele deschide al doilea magazin din București, în urma unei
investiii de 100.000 euro
Agerpres.ro: Dieselgate: Stefan Knirsch, șeful Departamentului de
Cercetare-Dezvoltare al Audi, demisionează
IT
Zf.ro: Adobe Romania recrutează 50 de specialişti în cloud şi big data

Bursa.ro: STUDIU SAP: Doar 16% din companii implementează strategii
de leadership adaptate economiei digitale
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: COTAR invită multinaţionalele din asigurări să-şi orienteze
afacerile RCA „către alte ţări”
Zf.ro: Ken Rogoff, fostul director economic al FMI: Încetinerea economiei
Chinei este cea mai mare ameninţare a economiei globale
Economica.net: VIG: Îngheţarea tarifelor RCA va accentua pierderile pe
acest segment de piaţă
Hotnews.ro: EXCLUSIV/DOCUMENT Cum arata proiectul legii RCA
dezbatut luni in Parlament: Asiguratorii se opun plafonarii pentru 6 luni a
tarifelor RCA si propun amenzi intre 4.000 lei si 8000 lei pentru cei care
nu se asigura RCA
Zf.ro: Decalajul dintre salariul mediu brut şi cel net a crescut cu peste
500 de lei în ultimii 10 ani. „Acest decalaj va continua să crească mult
mai accelerat în cazul salariilor mici decât la cele mari“
Economica.net: eJobs: Piaţa muncii a avut o evoluţie pozitivă în august,
angajatorii caută personal
Zf.ro: În ciuda temerilor legate de Brexit, Londra rămâne principalul
centru financiar al lumii, peste New York. Budapesta este pe locul 77, în
timp ce niciun oraş din România nu este prezent în top
SISTEM BANCAR
Romanialibera.ro: Institutul pentru Politici Publice: dezbatere privind
legea dării în plată, clauzele abuzive și conversia creditelor în valută

Agerpres.ro: Restanțele la creditele în lei, în scădere cu 1,47%, iar la cele
în valută cu 5,47%, în august
Zf.ro: Problemele nu se mai termină pentru cea mai mare bancă
germană: Acţiunile Deutsche Bank au scăzut la un nou minim record
Economica.net: MFP a împrumutat 645 de milioane de lei de la bănci, la
un randament mediu de 2,53% pe an
Bursa.ro: SURSE: Dan Suciu o va înlocui pe Mirela Roman în funcţia de
director de comunicare de la BNR
TURISM
Agerpres.ro: România, pe ultimele locuri în UE la cheltuielile turiștilor în
vârstă
Zf.ro: Vola: Biletele de avion sunt mai ieftine cu până la 30% în noiembrie

Zf.ro: Numărul de pasageri de pe aeroporturile Otopeni şi Băneasa a
crescut cu 16,5% în primele opt luni

