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CCIR
Agrointel.ro: ÎN VIGOARE: O NOUĂ CLASIFICARE pentru FERMELE DIN
AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ!
CCI BRAȘOV
Fagarasultau.ro: Făgărășenii au ales pentru „Viitorul Europei“: „Cei care doresc mai mult
realizează mai mult“, scenariu susținut de primarul Făgărașului
CCIA TIMIȘ
gazetadinvest.ro: CCIAT anunță începerea unei noi serii a cursului ”Auditor Intern al
Sistemului de Management al Calității”!
Observatordetimis.ro: CCIAT: Încep înscrierile la cursul Auditor intern al sistemului de
management al calității
Banatulmeu.ro: CCIAT lansează o nouă serie a cursului auditor intern al sistemului de
management al calității
AMCHAM
Ziare.com: Actorul Ethan Hawke, invitatul special al American Independent Film Festival
Bucuresti
ENERGIE
Economica.net: Aspiratoarele de peste 900 de waţi sunt interzise la vânzare. Cum să
alegi cel mai bun aspirator
Capital.ro: Chinezii de la CEFC, explorări petroliere în Siberia
Economica.net: Raport de admitere pentru Ordonanţa referitoare la transferul acţiunilor
ELCEN către primării - Senat
Capital.ro: CNIPMMR nu susţine majorarea accizelor la benzină şi motorină: vor creşte
preţurile tuturor produselor şi serviciilor
FISCALITATE
Economica.net: Jianu, CNIPMMR: Plata defalcată a TVA va duce la blocarea economiei.
ANAF nu are capacitatea să implementeze această măsură
Capital.ro: Jianu (CNIPMMR): Plata defalcată a TVA va duce la blocarea
economiei;ANAF nu are capacitatea să implementeze această măsură
Agerpres.ro: Jianu (CNIPMMR): Plata defalcată a TVA va duce la blocarea economiei;
ANAF nu are capacitatea să implementeze această măsură

Ziare.com: Cum va bloca statul banii companiilor prin split TVA
Zf.ro: Provident cere la ANAF date despre clienţii cărora le dă credite
Bursa.ro: "Provident" colaborează cu ANAF pentru accelerarea proceselor de
acordare a creditelor
GUVERN
Economica.net: Vâlcov: Am fost înşelat de procurori cu acordul de recunoaştere a
faptelor
Economica.net: Ministerul Finanţelor a împrumutat 800 milioane de lei de la bănci, la un
randament de 0,65% pe an
Capital.ro: Ministrul Rovana Plumb a semnat contracte de investiție reabilitare pentru
170 de km de drumuri
Capital.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat 800 milioane de lei de la bănci
IMM
Agerpres.ro: Consiliul IMM-urilor consideră că plata defalcată a TVA ar trebui să rămână
opţională
Mediafax.ro: Patronat: Creşterea accizelor la carburanţi va afecta competitivitatea IMMurilor la export
INVESTIȚII
Economica.net: Preţurile producţiei industriale au crescut mai rapid în România decât în
UE în luna iulie
Economica.net: Mercedes-Benz România recheamă în service 1.449 de autovehicule,
cele mai multe pentru risc de incendiu
Agerpres.ro: Mercedes-Benz România recheamă în service 1.449 de autovehicule, cele
mai multe pentru risc de incendiu
Zf.ro: Un român preia conducerea diviziei de televiziune prin satelit a UPC din Europa
Centrală şi de Est
Agerpres.ro: Japonia vrea să strângă 13 miliarde de dolari din vânzarea de acțiuni Japan
Post
Economica.net: Hyundai Auto România recheamă în service aproape 500 de maşini
Santa Fe şi Grand Santa Fe
Capital.ro: Aproape 1.500 de vehicule Mercedes-Benz și Smart vândute în România,
vizate de un „recall”

Zf.ro: Contract de consultanţă cu Deloitte pentru găsirea soluţiilor privind
capitalizarea Poştei Române
Zf.ro: Grupul statelor BRICS solicită reformarea Consiliului de Securitate al ONU
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Tensiunile escaladează din nou: Phenianul a reuşit să miniaturizeze o armă
nucleară
Capital.ro: Capital, cel mai viralizat subiect în presa online în perioada 21 – 27
august 2017
Economica.net: Elveţia este pregătită să joace rol de mediator pentru rezolvarea crizei
nord-coreene
Capital.ro: CSM a primit mai multe note şi memorii pe tema controlului efectuat de
Inspecţia Judiciară la DNA
Zf.ro: Contract de consultanţă cu Deloitte pentru găsirea soluţiilor privind
capitalizarea Poştei Române
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Bursele lumii scad după testele din Coreea de Nord. La Bucureşti, cea mai mare
scădere e înregistrată de Banca Transilvania, care a avut o ultimă săptămână de foc
Zf.ro: Aurul, refugiul investitorilor în timp de criză, a crescut la maximul ultimului an după
testele nucleare din Coreea de Nord
Zf.ro: Banca Internaţională de Investiţii i-a angajat pe BT Capital Partners şi BCR să le
vândă obligaţiuni în România
Zf.ro: Ratele românilor cu credite au crescut pe nevăzute: Indicele Robor cu scadenţă la
3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă,
urcă la maximul ultimelor 5 luni, în timp ce Robor la 6 luni accelerează la un maxim
record din februarie 2016
Economica.net: Dosarul FNI: Nicolae Popa a fost eliberat din închisoare
Capital.ro: Schimbare majoră pentru creditele românilor
Capital.ro: Chinezii tocmai au pus mâna pe una dintre cele mai vechi bănci din Europa
Economica.net: Banca Centrală din Rusia ar putea injecta 6,9 miliarde de dolari pentru
salvarea celei mai mari bănci private din ţară, Otkritie
Zf.ro: Şeful UniCredit spulberă zvonurile că banca şi-ar reduce prezenţa în regiune
şi anunţă că are planuri de dezvoltare şi de creştere a business-ul în Europa
Centrală şi de Est, divizie unde este inclusă România

Bursa.ro: UniCredit vrea să investească în banca turcească Yapi & Kredi
TURISM
Zf.ro: O cursă Blue Air Iaşi-Barcelona cu 180 de pasageri a revenit pe pistă din cauza
unor probleme
Capital.ro: Amenzile pe litoral continuă

