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Capital.ro, preluată de Pfinance.ro, 2am.eu, Ziar.com, Instiri.com,
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Diacaf.com, I-stiri.ro, Portalziare.ro, Ziare.www.ro: Aurelian Gogulescu,
CCIR: Este extrem de importantă înființarea unei curse aeriene directe
Shanghai – București
Bankingnews.ro: Rata creditelor neperformante s-a redus la jumătate, la
11,3%, în iunie 2016. Dănescu (ARB): creditarea este afectată de lipsa
încrederii în contextul numeroaselor inițiative legislative adoptate sau
aflate în dezbatere publică
Dcnews.ro, preluată de Ziarelive.ro, Discard.ro, Portalziare.ro, Stiriaz.ro,
I-stiri.ro,

Portalpresa.ro,

Feedler.ro,

Palo.ro,

Infoziare.ro:

Relațiile

economice cu China ar putea crește de 10 ori
Presalibera.net: Metroul Otopeni, de 1,3 mld. euro, a ajuns pe masa
Guvernului. Care este traseul şi cine va fi expropriat
Digi24.ro, preluată de Ziare.com, Business24.ro: Exproprieri pentru
metrou. Proprietarul care va încasa cei mai mulţi bani
ROMEXPO
Comunicatedepresa.ro: EuroCloud Forum București: Tehnologie Cloud
și Legislație europeană
CCI COVASNA

Stiri.covasnamedia.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ziarelive.ro, Iis.ro:
Profitul firmelor din Covasna a ajuns anul trecut la 430 de milioane de lei
Mesageruldecovasna.ro, preluată de Stirionline24.ro, Stirilocale24.ro:
CCI Covasna: Certificatul „Risc partener” și-a dovedit utilitatea
Mesageruldecovasna.ro, preluată de Stirionline24.ro, Stirilocale24.ro:
Gala „Topul Firmelor” , la finele lunii octombrie
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Portalziare.ro, Ultimelestiri.eu: IMPORTANT! Cursuri de actualitate la Camera de Comerţ şi
Industrie Iaşi
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Realitatea.net, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro,
Feedler.ro: Vrei să devii expert în accesarea fondurilor UE? O poţi face
aici!
CCI NEAMȚ
Ziartarguneamt.ro, preluată de Ziar.com, Diacaf.com: Topul Firmelor din
județul Neamț, ediția a XXIII-a
Mont.ro, preluată de Ziarelive.ro: La Topul firmelor, 972 sînt pe podium
CCIA TIMIȘ
Oficialmedia.ro: Branduri internaţionale la „Valerie Boutique”
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Avem salarii mici. În urmãtorii ani, vor fi si mai
mici!

Obiectivvaslui.ro: A fost sau n-a fost? Nici Ceauşescu nu ne voia cu
autostradă!
AMCHAM
Evz.ro, preluată de Diacaf.com, : Gala Oameni pentru Oameni 2016.
Nominalizările sunt deschise până în ultima zi a lunii septembrie
CCI ROMÂNO-BRITANICĂ
Prwave.ro: Romanian Fashion Philosophy A|W 2016
AGRICULTURĂ
Economica.net: Irimescu: Avem în plan să mai aplicăm o schemă de
minimis pentru a mai salva din producătorii de carne din România
Capital.ro: Cornel Stroescu: Legea Camerelor Agricole s-a blocat la
Camera Deputaţilor
ENERGIE
Zf.ro: Klaus Iohannis s-a întâlnit la Cotroceni cu Rainer Seele, directorul
general al OMV Group
Zf.ro: Rompetrol: Un loc de muncă din cadrul companiei susţine alte
două locuri de muncă pe orizontală
Zf.ro: Astăzi OPEC îşi va anunţa decizia: va îngheţa sau nu producţia de
petrol?
Zf.ro: Electrica, plus 4,4% de la anunţul rezultatelor semestriale. Brokerii
susţin că tendinţa este tot de creştere
Zf.ro: Şeful OMV, a treia vizită, aceleaşi griji pe redevenţe: „Nu schimbaţi
legislaţia“

Zf.ro: Opinie Sorin Pâslaru, redactor-şef ZF: De ce autostrada gazului se
face mai repede decât autostrada peste Carpaţi
Zf.ro: Emoţii pentru locatarii a 566.000 de apartamente din Bucureşti: vor
avea sau nu căldură la iarnă?
Capital.ro: Românii au ajuns să dea aceeaşi bani pe motorină ca cei mai
bogaţi europeni. Benzina, mai ieftină
Bursa.ro: ALIMENTAREA CU APĂ CALDĂ A CAPITALEI NU VA FI
ÎNTRERUPTĂ, CEL PUŢIN ŞAPTE ZILE Romgaz nu se pierde cu Firea
Bursa.ro: ÎNTÂLNIRI CONSULTATIVE OPEC-ŢĂRI NON OPEC Iranul
refuză din nou să-şi reducă producţia de petrol
Bursa.ro: SUBIECT DISCUTAT DE CÂTEVA SĂPTĂMÂNI Sindicaliştii
HidroServ se plâng că nu sunt informaţi dacă societatea intră sau nu în
insolevenţă
FISCALITATE
Economica.net: Percheziţii la Rin Grand Hotel, într-un dosar de evaziune
fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane euro
IMM
Startupcafe.ro: Principiul "doar o singura data" si alte masuri pentru IMM
si start-upuri - cum vrea UE sa reduca birocratia fondurilor europene
INVESTIȚII
Zf.ro: Randamentele la titluri de stat au continuat să scadă şi au atins în
septembrie cele mai scăzute niveluri din acest an
Zf.ro: Exporturile de bunuri sunt dependente excesiv de multinaţionale.
România are nevoie de o agenţie de marketing internaţional care să

promoveze firmele româneşti care exportă sau care investesc în
străinătate
Zf.ro: FlorideLux: Reţeaua de parteneri FlowersNET va genera 20% din
veniturile grupului în doi ani
Zf.ro: Producătorul de zahăr Agrana Bucureşti are pierderi de 1,3 mil. lei
în primul semestru
Zf.ro: Arctic numeşte un nou executiv turc la conducerea operaţiunilor
de 400 de milioane de euro
Zf.ro: Ce planuri are noul acţionar pentru fosta fabrică de pâine Titan
Zf.ro: Alexandra Corolea, purtător de cuvânt al Uber pentru zona Balcani:
Americanii de la Uber: Ne vom extinde în al treilea oraş din România şi
vom lansa serviciul pentru companii
Zf.ro: Veranda, primul mall al unor români deschis după criză în
Bucureşti
Agerpres.ro: Deutsche Post va achiziționa UK Mail pentru 316 milioane
de dolari
Capital.ro: Zahărul, la CEL MAI RIDICAT nivel de preț din ultimii 4 ani
Capital.ro: Creșterea economică de care avem nevoie: 4% pentru
următorii 20 de ani
Capital.ro: TURBULENŢE pe pieţele financiare. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Dacian Cioloş vrea să facem autostrăzi cu bani DE LA
CHINEZI!
Bursa.ro: LĂSAT ÎN BĂTAIA VALURILOR, Cazinoul din Constanţa este în
paragină, dar reabilitarea este blocată de contestaţii

Hotnews.ro: Comisar european: Regiunea Moldovei din Romania este
cea mai saraca din toata Uniunea Europeana
IT
Zf.ro: Francezii de la Atos continuă expansiunea pe plan local şi deschid
un nou centru la Timişoara
Zf.ro: Allview: Suntem numărul doi pe piaţa de smartphone-uri din
România
Zf.ro: Liviu Drăgan, Totalsoft: "Ne apropiem de o revoluţie a oamenilor
inutili"
Bursa.ro: Proiectul de lege privind securitatea cibernetică - finalizat la
sfârşitul anului
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Cum văd managerii economia României în următoarele
două luni - sondaj INS
Economica.net: Italia revizuieşte în scădere previziunile de creştere
economică şi majorează deficitul pentru 2017
Agerpres.ro: Managerii estimează o creștere moderată a activității în
industria prelucrătoare și în servicii (INS)
Capital.ro: Inspecţia Muncii: Amenzi de aproape 1,5 milioane de lei
Bursa.ro: MINISTERUL JUSTIŢIEI: "Scopul Legii insolvenţei de acordare
a unei şanse de redresare a debitorilor viabili nu a fost atins"
Hotnews.ro: Marius Vorniceanu, vicepresedinte ASF, responsabil de
sectorul asigurarilor: De multa vreme m-am hotarat sa plec de la ASF si o

sa anunt poate chiar azi, dar nu mi-am depus inca demisia/Nu are nici o
legatura cu noul dosar DNA la Carpatica
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cine mai vinde acţiuni Banca Transilvania: directorul de resurse
umane, directorul de retail şi şeful de relaţii internaţionale
Zf.ro: Bancherii manifestă mai multă deschidere către firme după ce rata
creditelor neperformante s-a ameliorat
Zf.ro: Polonia îşi „repolonizează“ sistemul bancar
Zf.ro: Cum văd analiştii peisajul monetar în perspectivă. Politica
monetară rămâne în stand-by în acest an. Şansele de relaxare monetară
se disipează, iar 2017 vine cu creşterea dobânzii
Zf.ro: Commerzbank ar putea concedia încă 9.000 de persoane şi reduce
plata dividendelor
Economica.net: Allianz ia în considerare vânzarea parţială sau totală a
băncii OLB
Agerpres.ro: Americanul Jim Yong Kim, desemnat în unanimitate pentru
un nou mandat de președinte al Băncii Mondiale
Bursa.ro: ÎNŢELEGERE ÎN COMISIA JURIDICĂ A DEPUTAŢILOR PRIVIND
CREDITELE ÎN VALUTĂ Deputatul Daniel Zamfir: "Trebuie să facem
conversia la cursul de la data semnării contractului"
Bursa.ro: Surse: Cristian Micu discută cu BT Capital Parners preluarea
funcţiei de şef
TELECOM
Zf.ro: Dezbaterea anului despre industria de telecom, la ZF Digital ’16

CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Feedler.ro: Vrei sa ajungi
bucatar? Poti urma un curs la Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Timis
AGRICULTURĂ
Hotnews.ro: Guvernul aloca 822 milioane lei pentru agricultori
ENERGIE
Capital.ro: Guvern: Romania va participa la expozitia internationala 2017
"Energia viitorului" din Kazahstan
Economica.net: Analişti: Rivalitatea dintre Iran şi Arabia Saudită este
piatra de moară în industria petrolului
Zf.ro: Gabriela Firea, primarul Capitalei: Intenţionez să creez noi centrale
electrice de termoficare ca să scăpăm de captivitatea ELCEN
Economica.net: Firea despre problema opririi apei calde în Bucureşti:
Aşteptăm o soluţie din partea Executivului
GUVERN
Zf.ro: Guvernul a adoptat proiectul de lege privind Acordul de la Paris
referitor la schimbările climatice
INVESTIȚII
Zf.ro: Şerban Radu, Director general al lanţului de librării Cărtureşti: Ne
punem mereu problema dacă vine Amazon pe piaţă
Zf.ro: Acţiunile europene au deschis în creştere miercuri dimineaţă

Zf.ro: Şeful Reynaers: Cererea pentru sistemele glisante este în creştere
Zf.ro: Selgros deschide la Alba Iulia prima sa unitate şi al doilea magazin
cu format nou al reţelei
Economica.net:

Acţionarii

SABMiller

aprobă

preluarea

de

către

Anheuser-Busch InBev, o tranzacţie evaluată la 104 miliarde de dolari
Economica.net: Subvenţie de 20.000 euro pentru tineri la construirea
unei locuinţe şi teren în intravilanul localităţilor - proiect
Economica.net: Schimbări în topul retailerilor de bricolaj. Leroy Merlin
urcă pe poziţia a doua, devansând business-ul românesc Arabesque
Economica.net: Programul Casa Verde Clasic va fi disponibil din 10
octombrie. Românii pot cere bani de la stat pentru a-şi renova casele
Capital.ro: Oltchim, cifrele oficiale ale companiei
Hotnews.ro: In 87,9% dintre gospodariile cu scolari, din Romania exista
cel putin un computer. Cati bani sunt dispusi parintii sa dea pe un PC
Economica.net: Consiliul ASF a autorizat eliberarea Certificatului privind
obligaţiunile emise de Banca Internaţională pentru Investiţii
IT
Zf.ro: Samsung, iPhone şi Huawei, cele mai populare branduri de
smartphone-uri din România
Zf.ro: Yahoo este anchetată în urma atacului electronic
Zf.ro: NTT DATA România se extinde într-un nou sediu de 9.000 mp la
Cluj-Napoca, investiţie de 1,5 mil. euro

Agerpres.ro: Peste 90% dintre utilizatorii Galaxy Note 7 din Europa au
solicitat înlocuirea dispozitivelor; 57% dintre terminale, înlocuite
Hotnews.ro: Romsys, firma al carei fost CEO este urmarit penal in
dosarul lui Vasile Blaga, se afla pe locul 6 in top-ul firmelor IT fruntase la
contracte cu statul
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Numărul de angajaţi din clădirile de birouri moderne din Bucureşti
a crescut cu 12.000 de persoane in primele sase luni, la 216.661
Zf.ro: Viceguvernatorul Băncii Angliei: Economia britanică va avea
nevoie de mai multe măsuri de relaxare
Economica.net: Italia revizuieşte în scădere previziunile de creştere
economică şi majorează deficitul pentru 2017
Economica.net: Efectele perverse ale promoţiilor din magazine. Pot
genera mai multe costuri decât avantaje
Capital.ro: Elveţia, cea mai competitivă ţară din lume, România a coborât
pe locul 62
Capital.ro: Ministrul Irimescu a găsit soluția pentru reducerea risipei
alimentare: CREȘTEREA PREȚURILOR și o lege antirisipă
Economica.net: Brexit: Marea Britanie şi zona euro vor evita recesiunea S&P
Capital.ro: Marius Vorniceanu, vicepreședintele ASF pentru asigurări, își
dă demisia. Se duce la Curtea de Conturi
Zf.ro: ASF confirmă: Marius Vorniceanu demisionează din funcţia de
vicepreşedinte

Agerpres.ro: Franța anunță reducerea taxelor pe venit cu un miliard de
euro
Zf.ro: Piaţa asigurărilor în primul semestru: primele brute subscrise
cresc cu 11%
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Preşedintele băncii Wells Fargo pierde 41 de milioane de dolari pe
fondul investigaţiilor
Economica.net: Companiile mici de recuperare de creanţe vor dispărea
ca urmare a modificării cerinţelor minime de capital - EOS KSI
Bursa.ro: EximBank emite încă un an exporturi româneşti în Grecia
Zf.ro: Pieţele o imploră pe Merkel să salveze Deutsche Bank acum!
Economica.net: Preşedintele Deutsche Bank respinge ajutorul de la
statul german
Capital.ro: Moneda naţională s-a apreciat în raport cu euro şi francul
elveţian
Zf.ro: O bancă din România lansează o ofertă de împrumut pentru cei
care vor să devină medici şi farmacişti: Finanţarea studiilor pe 10 ani, cu
o perioadă de graţie de 7 ani
Economica.net: Lege nouă pentru sistemul bauspar: Prima de la stat va
fi acordată diferenţiat, va fi mai mică pentru cei care nu iau credit
Economica.net: Guvernul a aprobat suplimentarea fondurilor pentru
Programul Prima Casă

