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CCIR
Specialarad.ro: Agromalim își deschide porțile în prezența președintelui Camerei de
Comerț a României
Pecicanul.ro: Agromalim își deschide porțile în prezența președintelui Camerei de
Comerț a României
CCIA ARAD
Agro-tv.ro: START AGROMALIM ARAD: 275 EXPOZANȚI DIN CINCI ȚĂRI
Agriculturatop.ro: START AGROMALIM ARAD: 275 EXPOZANȚI DIN CINCI ȚĂRI
Voceaaradenilor.ro: Agromalim își deschide porțile în prezența președintelui Camerei de
Comerț a României
CCIA ARGEȘ
Universulargesean.ro: Dezbatere despre prelungirea termenului pentru avizareaautorizarea din punct de vedere al securităţii la incendiu, la CCCI Argeș
CCIA TIMIȘ
Pressalert.ro: Haine pentru copii, încălțăminte sau produse naturiste, la prețuri
accesibile, la Salonul Industriei Ușoare din Timișoara. Când are loc
Opiniatimisoarei.ro: Haine, incaltaminte, blanuri, accesorii, la preturi foarte bune. Isi
deschide portile, la Timisoara, Salonul Industriei Usoare, organizat de CCIAT
Tion.ro: Timisorenii sunt asteptati la editia de toamna-iarna a Salonului Industriei Usoare
Banatulmeu.ro: Haine pentru copii, ii cusute manual sau încălțăminte, la Salonul
Industriei Ușoare
AGRICULTURĂ
Capital.ro: FAO: Recoltele-record de cereale au dus în august la scăderea preţurilor la
alimente la nivel mondial
ENERGIE
Capital.ro: De ce vinde Petrom cei mai ieftini carburanți în județul lui Dragnea GALERIE
FOTO
Economica.net: Nou atac la facturi? Licitaţia cu energie pentru consumatorii casnici riscă
să fie din nou suspendată pentru că nu există suficiente oferte

Capital.ro: Când trebuie schimbată centrala termică şi ce tehnologii includ cele mai noi
modele de pe piaţă
Zf.ro: RADET începe, luni, încărcarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică
Economica.net: RADET Bucureşti anunţă că de luni încep reviziile la reţeaua de
termoficare
Capital.ro: RADET Bucureşti începe de luni încărcarea cu apă a instalaţiilor de
alimentare cu energie termică
Capital.ro: ANRE îl acuză pe ministrul Energiei de manipularea pieţei
Agerpres.ro: ANRE îl acuză pe ministrul Energiei de manipularea pieței și de încălcarea
directivelor europene
FISCALITATE
Zf.ro: Deloitte România îşi extinde echipa cu doi parteneri străini, pe zona de servicii
fiscale şi audit
Economica.net: Erbaşu, FPSC: Introducerea cotei de TVA spiltat va îngreuna tot munca
celor care lucrează corect în domeniul construcţiilor
GUVERN
Economica.net: Ministerul Finanţelor a atras joi 500 de milioane de lei de la bănci, la un
randament de 1,85% pe an
Agerpres.ro: Petre Daea dă asigurări că există sumele necesare pentru ca plata
subvențiilor în agricultură să înceapă pe 16 octombrie
INVESTIȚII
Zf.ro: Simona Halep investeşte în încă o afacere. Ce a cumpărat cu două milioane de
euro
Zf.ro: Oraşele regionale din România vor ajunge până la sfârşitul lui 2018 la 1 mil. mp
birouri, o treime faţă de stocul actual din Bucureşti
Zf.ro: Fan Courier, Allview şi alte opt companii româneşti pe lista “1.000 de companii care
inspiră Europa”, dezvoltat de bursa de la Londra
Zf.ro: Bog’Art va construi magazinul IKEA din zona Theodor Pallady din Capitală.
Lucrările încep în octombrie
Zf.ro: Investitorii au tranzacţionat pe bursă acţiuni peste 1,5 miliarde euro în primele 8
luni, în creştere cu 35%
Mediafax.ro: Un producător de mezeluri din Cluj, cu afaceri de 15 milioane de euro, şi-a
propus să folosească doar carne din România

Capital.ro: Constructorii autostrăzilor, supravegheați de „ochiul din cer”. CNAIR a
cumpărat dronă de 20.000 euro
Capital.ro: Construcţia noului magazin IKEA va începe în octombrie
Capital.ro: Gabriela Firea: Linia de tramvai 21 va fi amenajată pe modelul liniei 41
Economica.net: Volkswagen, presat să finalizeze repararea tuturor autovehiculelor
afectate de scandalul emisiilor
Economica.net: Institutul Cantacuzino ar putea fi dotat din fonduri europene în valoare
de 100 de milioane euro
Economica.net: Proiect "Staţii verzi” - acoperişuri din sedum pe refugiile a 34 de staţii de
tramvai din Bucureşti
Capital.ro: Numărul de mașini electrice s-a dublat în România, iar piața hibridelor a
explodat
Zf.ro: Primarul Capitalei, Gabriela Firea: Pe liniile de tramvai va circula şi autobuzul,
pentru fluidizarea traficului din Capitală
Zf.ro: Gândire optimistă: În timp ce tramvaiele vechi de 30-40 de ani iau foc în mers,
Primăria Capitalei pune muşchi verde pe staţii
Economica.net: Lucrările de la podul Cernavodă s-au terminat. Pe podul de la Feteşti se
lucrează în continuare
Economica.net: Institutul Cantacuzino ar putea fi dotat din fonduri europene în valoare
de 100 de milioane euro
Economica.net: Criză de angajaţi în construcţii: e nevoie de 600.000 de muncitori, iar
constructorii sunt dispuşi să crească salariile, dacă statul îi ajută
IT
Mediafax.ro: Nou ATAC CIBERNETIC. Dragonfly 2.0, un nou program malware,
ameninţă sectorul energetic din SUA şi Europa
Capital.ro: ANCOM: Telefonul achiziţionat fără abonament nu ar trebui codat în
rețea. Cum procedezi pentru a-l debloca şi unde reclami
Capital.ro: Numărul mare de dispozitive conectate a condus la scăderea vitezei de
download pe Internetul mobil
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Poşta îşi caută CEO şi CFO privat. Condiţie obligatorie: Să aibă experienţă în
conducerea unor companii cu afaceri de cel puţin 50 de milioane de euro anual

Zf.ro: Criza de la Spitalul Colentina: Gabriela Firea l-a numit pe Mircea Laza manager
interimar. El a fost anterior managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva
Zf.ro: România, războinic în lupta împotriva armelor de distrugere în masă?
Preşedintele Klaus Iohannis a convocat o şedinţă a CSAT, iar pe ordinea de zi este
o strategie naţională pentru prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă
Zf.ro: Asociaţia antreprenorilor români atrage atenţia: Modificarea în grabă a sistemului
de pensii riscă să vulnerabilizeze România în faţa unei viitoare crize financiare
Mediafax.ro: RBL: Modificarea în grabă a sistemului de pensii vulnerabilizează România
în faţa unei viitoare crize
Mediafax.ro: Permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare vor fi livrate la
DOMICILIU de Poşta Română
Capital.ro: Eurostat îşi menţine estimările potrivit cărora România a fost în T2 cea mai
dinamică economie din UE
Zf.ro: Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea: Salariul meu se duce
direct pe card; mie mi-e frică să plec cu "sacoşa" cu bani
Economica.net: BVB: Tranzacţiile cu acţiuni au crescut cu 35% în primele opt luni, la
peste un miliard şi jumătate
Economica.net: Dragnea: Salariul de la Parlament se duce direct pe card. Mi-e frică să
plec cu sacoşa cu bani de aici
Economica.net: RBL: Modificarea în grabă a sistemului de pensii vulnerabilizează
România în faţa unei viitoare crize
Capital.ro: Românii etnici din Ucraina sunt revoltaţi de noua lege a educaţiei
Economica.net: Corina Creţu: Sperăm o absorbţie de un miliard de euro din fondurile de
dezvoltare şi coeziune până la sfârşitul anului
Capital.ro: Poşta Română va livra, la domiciliu, permise de conducere şi certificate de
înmatriculareutor:
Capital.ro: Bulboacă (Patronatul din Construcții): Considerăm că se acordă prea
uşor ajutor social
Capital.ro: Aproximativ 2.800 de cetăţeni străini au încercat să treacă ilegal frontiera în
primele şapte luni
Agerpres.ro: RBL: Fondurile de pensii finanțează o parte semnificativă din deficitul
bugetar
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Elefantul din cameră nu mai poate fi ignorat: Oficialii BCE s-au întors din vacanţă şi
au fost loviţi direct de întrebarea crucială: Ce vor face cu programul de relaxare

cantitativă de 2.700 de miliarde de dolari? Investitorii ţin banii pregătiţi şi aşteaptă
decizia de azi
Mediafax.ro: Care este cea mai nouă metodă de plată. Achiziţionezi ce vrei, fără bani şi
fără card
Capital.ro: BVB:Tranzacţiile cu acţiuni au crescut cu 35% în primele opt luni, la peste un
miliard şi jumătate
Zf.ro: BCE a preferat să păstreze măsurile de stimulare monetară neschimbate.
Programul de achiziţie de active va continua cel puţin până în decembrie, iar
dobânzile vor rămâne zero ”mult după ce relaxarea cantitativă se va sfârşi”
Zf.ro: Statul a împrumutat joi 500 mil.lei de la bănci, cu scadenţa în 2020 şi o dobândă
de 1,85% pe an
Economica.net: BCE menţine dobânda de bază la nivelul zero
Capital.ro: BCE menţine dobânda de bază la nivelul zero
Zf.ro: Mario Draghi, preşedintele BCE: Trebuie să ţinem un ochi pe implicaţiile pe care le
are aprecierea euro. Vom recalibra programul de achiziţie de active în această
toamnă
Zf.ro: Scăderile continuă pe piaţa de capital. Indicele BET coboară sub 8.000 puncte
Zf.ro: Statu-quo-ul BCE aruncă dolarul la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani. Euro
este vedeta pieţelor valutare şi atrage toate reflectoarele
Agerpres.ro: BCE menține dobânda de bază la nivelul zero
TURISM
Zf.ro: Transfăgărăşanul va fi închis sâmbătă, pentru o competiţie de triathlon
Mediafax.ro: Drepturile şi compensaţiile de care pot beneficia PASAGERII în cazul
anulării zborului
Capital.ro: O insulă tocmai a fost rasă de pe fața Pământului!
Zf.ro: Coloană de maşini pe A1:În dreptul localităţii Ciorogârla au loc lucrări,iar traficul
este îngreunat
Capital.ro: Ce compensaţii primesc călătorii când se anulează zborul

