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CCIA ARAD
Trb.ro: ADR Vest organizeaza un eveniment de brokeraj international pentru
companiile din industria agro-alimentara
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro: Ieri, la CCIA Argeş – Pompierii au… stins curiozitatea operatorilor
economici
Ziarulancheta.ro: Casa Căsătoriilor din Piteşti ar putea fi inaugurată în septembrie
Curier.ro: S-a propus prelungirea termenului de autorizare contra incendiu
Ziarulargesul.ro: Ieri, la CCIA Argeş – Pompierii au… stins curiozitatea operatorilor
economici
Ziarulancheta.ro: Casa Căsătoriilor din Piteşti ar putea fi inaugurată în septembrie
Curier.ro: S-a propus prelungirea termenului de autorizare contra incendiu
CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro: Grafică digitală pentru începători la Camera de Comerț și Industrie Brașov
Bzb.ro: Grafică pentru începători la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
Bizbrasov.ro: Grafică digitală pentru începători la Camera de Comerț și Industrie Brașov
Bzb.ro: Grafică pentru începători la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
AHK
Economica.net: AHK România: Guvernul ne ţine într-un ritm alert. Suntem ca
pompierii: încercăm să stingem incendii mai mult decât să propunem măsuri
Agerpres.ro: Anastasiu (AHKRomânia): Guvernul ne ține într-un ritm alert; suntem ca
pompierii: încercăm să stingem incendii mai mult decât să propunem măsuri
Transilvaniabusiness.ro: AHK România, propunere pentru rezolvarea problemelor legate
de lipsa forței de muncă
Ziare.com, preluat de ziaruldeiasi.ro: Investitori germani: Guvernul ne tine in ritm alert,
din pacate. Suntem ca pompierii, incercam sa stingem incendii
Business24.ro: Investitori germani: Guvernul ne tine in ritm alert, din pacate. Suntem ca
pompierii, incercam sa stingem incendii
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AMCHAM
Galasocietatiicivile.ro: Q&A cu regizorul Barry Jenkins, câștigătorul Oscarului pentru Cel
mai bun film în 2017
Agentiadecarte.ro : Q&A cu regizorul Barry Jenkins, câștigătorul Oscarului pentru ”Cel
mai bun film” în 2017
Dataprotection.ro: Reuniune - Aspecte practice referitoare la implementarea
Regulamentului general privind protecția datelor
Radioromaniacultural.ro: Q&A cu regizorul Barry Jenkins, câștigătorul Oscarului pentru
Cel mai bun film în 2017
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ENERGIE
Zf.ro: Mutare surpriză: foştii acţionari ai EnergoBit au venit cu 40 mil. lei la capitalul
companiei
Zf.ro: Electrica cheamă acţionarii în octombrie să aprobe achiziţia filialelor de 750 mil. lei
de la FP: Distribuţie Muntenia Nord, cea mai scumpă
Zf.ro: Transgaz este descalificat din licitaţia pentru achiziţionarea operatorului reţelei de
gaze din Grecia într-o tranzacţie de 400 milioane de euro

Zf.ro: Preţul mediu al energiei în august a fost cu 60% mai mare decât în august anul
trecut
Economica.net: Carburanţii s-au scumpit din nou. A doua creştere de preţuri în două zile
lucrătoare consecutive
Economica.net: Franţa a vândut 4,5% dintre acţiunile Engie pentru 1,53 miliarde de euro
Capital.ro: Saxo Bank: Uraganul Harvey a scumpit combustibilii. Aurul poate atinge
1.375$/uncie la finele anului
Capital.ro: Depozitele de gaze au fost deja umplute. Ne așteaptă o iarnă grea?
Agerpres.ro: UNTRR: Guvernul oferă asigurări că prețul carburanților nu va crește; în
caz contrar va fi reluată schema de rambursare a supraaccizei
Mediafax.ro: Planul îndrăzneţ al Scoţiei: elimină maşinile care funcţionează pe benzină
sau pe motorină până în 2032
Bursa.ro: Guvernul francez a vândut 4,5% dintre acţiunile Engie
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Agerpres.ro: România și Bulgaria discută crearea unui mecanism de ajutor în caz
de avarie în sectorul energiei electrice
Agerpres.ro: ANRE a aprobat Regulamentul privind racordarea la sistemele de transport
al gazelor naturale
Agerpres.ro: UNPR: Creșterea accizei la carburanți va duce la majorarea prețurilor la
toate bunurile și serviciile
FISCALITATE
Capital.ro: Modificările aduse Codului muncii, pe înțelesul tuturor
Capital.ro: Modificările aduse Codului muncii, pe înțelesul tuturor
GUVERN
Zf.ro: Ministru francez: Europa ar putea fi în curând în raza de acţiune a rachetelor nordcoreene
Zf.ro: Premierul Tudose, despre Roşia Montană: Nu putem declara toată România o arie
protejată
Economica.net: Tudose: Recomand tuturor, mai ales ministerelor de forţă, să nu mai
folosească mesaje neadevărate
Economica.net: Tudose, despre relaţia cu Iohannis: Ne consultăm pe politică externă şi
pe politică de apărare
Economica.net: Tudose, despre Roşia Montană: Am votat şi eu pentru interzicerea
cianurilor. Trebuie găsită calea de mijloc
Capital.ro: Tudose: Sunt bani în toate ministerele. Vom avea rectificare pozitivă într-o
săptămână
Capital.ro: Tudose: "Salariul meu încape într-un plic subţire!"
Capital.ro: Premierul Tudose, mesaj DUR pentru FMI: ”Aţi greşit două previziuni. Ori nu
vă pricepeţi absolut deloc sau are cineva ceva cu România”
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Capital.ro: Premierul Tudose, mesaj DUR pentru FMI: ”Aţi greşit două previziuni. Ori nu
vă pricepeţi absolut deloc sau are cineva ceva cu România”
Agerpres.ro: Rovana Plumb, întâlnire de lucru cu ministrul suedez pentru Afaceri Sociale,
pe tema incluziunii sociale
INVESTIȚII
Zf.ro: Turbomecanica, producător de motoare, a bătut în august la lichiditate companii
precum MedLife sau Digi
Zf.ro: Dan Şucu, proprietarul Mobexpert, speră la afaceri de 178 de milioane de euro în
2017
Zf.ro: Datele detaliate de la INS privind creşterea PIB arată că industria este motorul
creşterii. Creşterea excepţională a PIB la şase luni este bazată pe industrie, comerţ
şi IT&C
Zf.ro: 3Pillar Global inaugurează la Iaşi al treilea centru de dezvoltare din România
Economica.net: Cel mai bun moment din ultimii 13 ani pentru cumpărarea unei case în
România
Capital.ro: Se întâmplă în America: O companie a primit o amendă usturătoare pentru că
nu le-a dat angajaţilor salariul minim
Capital.ro: O nouă generație Nissan Leaf atacă performanțele BMW i3, Tesla Model 3 și
Chevrolet Bolt
Capital.ro: KLM, prima companie aeriană cu cont confirmat de WhatsApp Business
Mediafax.ro: Industria de gaming a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 145,3
milioane de dolari. Valorile, în creştere constant din 2014. Unde se află cele mai
multe dintre studiourile de jocuri
Bursa : Peste 393.000 de vânzări de terenuri şi imobile înregistrate în toată ţara
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Agerpres.ro: Aplicația Inovagria Meteo oferă fermierilor informații despre vreme și
prognoze agrometeorologice pentru 9,95 euro/an
Zf.ro: MApN: Achiziţia unor sisteme de tip lansator multiplu de rachete cu bătaie
mare de către România, aprobată de Congresul SUA
Mediafax.ro: România, pe locul al patrulea, cu 65 de companii în Topul 500 mari
companii din Europa de Est | Care sunt cele mai bine plasate firme româneşti
IT
Zf.ro: Anuarul ZF Cei mai mari jucători din IT şi telecom 2017: IT-iştii, starurile
pieţei muncii, câştigă de 2,5 ori mai bine decât restul angajaţilor
Capital.ro: România a intrat pe o listă cu marile puteri ale lumii unde Google a
implementat un nou serviciu de hărţi
Capital.ro: AVERTISMENT: Folosirea acestor TELEFOANE se sancţionează cu 5.000 de
lei
Capital.ro: Facebook a umflat cifrele referitoare la persoanele care pot vedea mesajele
publicitare de pe platforma sa
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Capital.ro: Facebook a umflat cifrele referitoare la persoanele care pot vedea mesajele
publicitare de pe platforma sa
Capital.ro: Marian Popa, DB Global Technology: "Noi, într-o ţară de tranziţie,
dezvoltăm sisteme financiare pentru cele mai mari pieţe din lume"
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Reacţia Europei de Est la noua direcţie a Uniunii Europene: Preşedintele
Poloniei consideră că UE cu "mai multe viteze" va cauza destrămarea Blocului
comunitar
Zf.ro: Imigranţii UE cu calificare redusă vor fi vizaţi de Guvernul britanic după Brexit
Zf.ro: Centrul Mobil de Transfuzii de la Iaşi de aproape 1 milion de lei, nefolosit din cauza
lipsei de personal şi a asigurării
Zf.ro: Marea Britanie transmite că după Brexit va urmări o politică echilibrată a imigrării
Economica.net: La rând, pe ordinea de zi în Parlament: modificarea modului de
distribuţie al poliţelor de asigurare de orice tip
Economica.net: Ambasadorul Marii Britanii în România, întâlnire cu ministrul Tudorel
Toader
Capital.ro: Ironia crizei de muncitori: Un constructor şi-a făcut şcoală, dar absolvenţii
preferă şomajul
Capital.ro: Din ce în ce mai multe locuri de muncă disponibile
Agerpres.ro: România, pe primele locuri în Uniunea Europeană, după ponderea liberprofesioniștilor în totalul persoanelor angajate
Agerpres.ro: Facebook a umflat cifrele referitoare la persoanele care pot vedea mesajele
publicitare pe platforma sa
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Capital.ro: Consiliul Concurenţei analizează preluarea Vector Aerospace de către
Standardaero Aviation
Zf.ro: Farmaciştii cer demisia şefului Direcţiei Politica Medicamentului: A făcut
declaraţii iresponsabile
Economica.net: Proiect de modificare a legii de combatere a terorismului, depus la
Camera Deputaţilor
Economica.net: Dragnea: Săptămâna viitoare vom avea o propunere pentru
amplasamentul Spitalului Republican
Mediafax.ro: Proiect: Firmele pot acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu cu deduceri din
impozitul pe profit
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Andrei Rădulescu, senior economist BT: Consumul este în accelerare, investiţiile în
revenire, dar creşterea costului cu forţa de muncă este nesustenabilă
Zf.ro: Acţiunile bancare de la bursă încă nu şi-au revenit din şocul de miercurea trecută.
Analiştii nu cred în declaraţia guvernului că nu se va pune o taxă pe activele bancare
Zf.ro: UniCredit a vândut către Amundi businessul Pioneer din România într-o tranzacţie
de sub 10 mil. euro. La nivel mondial, tranzacţia valorează 3,5 mld. euro
Zf.ro: Investitorii plătesc Ungariei pentru a o împrumuta
Zf.ro: Avertisment: giganţi europeni s-ar putea îneca în datorii odată cu majorarea
dobânzilor. În iulie, BCE deţinea obligaţiuni emise de companii europene în valoare
de peste 100 mld. euro
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revenire, dar creşterea costului cu forţa de muncă este nesustenabilă

Economica.net: Ce se întâmplă cu leul în această dimineaţă - curs valutar interbancar
6.09.2017
Agerpres.ro: FMI: Prognozele noastre reflectă datele de la momentul realizării lor, iar
rezultatele finale sunt influențate de decizii ulterioare
Mediafax.ro: Care este motorul creşterii excepţionale a PIB-ului României. Ce spun
experţii în economie
Bursa.ro: Numărul băncilor europene aflate în pericol a crescut puternic în 2016
Zf.ro: Andrei Rădulescu, senior economist BT: Consumul este în accelerare, investiţiile în
revenire, dar creşterea costului cu forţa de muncă este nesustenabilă
Zf.ro: Acţiunile bancare de la bursă încă nu şi-au revenit din şocul de miercurea trecută.
Analiştii nu cred în declaraţia guvernului că nu se va pune o taxă pe activele bancare
Zf.ro: UniCredit a vândut către Amundi businessul Pioneer din România într-o tranzacţie
de sub 10 mil. euro. La nivel mondial, tranzacţia valorează 3,5 mld. euro
Zf.ro: Investitorii plătesc Ungariei pentru a o împrumuta
Zf.ro: Avertisment: giganţi europeni s-ar putea îneca în datorii odată cu majorarea
dobânzilor. În iulie, BCE deţinea obligaţiuni emise de companii europene în valoare
de peste 100 mld. euro
Zf.ro: Andrei Rădulescu, senior economist BT: Consumul este în accelerare, investiţiile în
revenire, dar creşterea costului cu forţa de muncă este nesustenabilă
Economica.net: Ce se întâmplă cu leul în această dimineaţă - curs valutar interbancar
6.09.2017
Agerpres.ro: FMI: Prognozele noastre reflectă datele de la momentul realizării lor, iar
rezultatele finale sunt influențate de decizii ulterioare
Mediafax.ro: Care este motorul creşterii excepţionale a PIB-ului României. Ce spun
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TELECOM
Economica.net: Orange, care deţine cel mai mare operator mobil din România, ar putea
fi "privatizată" de statul francez
Economica.net: Orange, care deţine cel mai mare operator mobil din România, ar putea
fi "privatizată" de statul francez
TURISM

Capital.ro: Dobre: Legea turismului va fi publicată în Monitorul Oficial până la sfârşitul
lunii noiembrie
Capital.ro: Mohammad Murad, despre cum pot fi rezolvate problemele de pe litoralul
românesc
Mediafax.ro: Top 3 oraşe din România, unde s-au vândut cele mai multe imobile în 2017.
Care este situaţia la nivel naţional
Mediafax.ro: Proiectul Legii Turismului: Un sistem asigurat de STS care va stoca date
personale ale turiştilor. Baza, folosită de SRI şi SIE/ Preşedinte ONG: Excesiva
urmărire a datelor turiştilor trebuie TEMPERATĂ
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Agerpres.ro: Patronatele din turism: Stațiunile de pe litoral ar trebui administrate
de o companie public-privată, după modelul francez

