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CCIR
Voceaaradenilor.ro: A treia zi a Reuniunii Anuale a Diplomaţiei
Române – dedicată diplomației economice
Observatoraradean.ro: A treia zi a Reuniunii Anuale a Diplomaţiei
Române – dedicată diplomației economice
Pecicanul.ro: A treia zi a Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române –
dedicată diplomației economice
CCIA ARAD
Arad24.net: La Arad s-a deschis cel mai mare târg de agricultură din
vestul ţării, Agromalim 2017 - referire și la CCIR
Livearad.ro, Ghidularadean.ro: S-a deschis Agromalim, cel mai mare
târg de agricultură din regiune
Allevents.in: Eveniment de Brokeraj @Agroalim 2017
Criticarad.ro, Inro.news: AGROMALIM – cel mai mare târg de
argicultură din vestul țării – este EVENIMENTUL acestui sfârșit de
vacanță în Arad
Observatorularadean.ro, Pecicanul.ro: Președintele Consiliului
Județean, Iustin Cionca, îndeamnă arădenii să meargă, cu mic, cu
mare, la Agromalim!
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro, preluat de Ziare.com: Strategii de marketing si de
promovare a unui produs turistic integrat, la CCINA Constanta.
Parteneriat cu Asociatia "Dunarea" din Bulgaria
CCIA GALAȚI
Viata-libera.ro: Camera de Comerţ, 20 de ani de la reînfiinţare. Afaceri.
- Galaţiul devine mai „agresiv” în atragerea investiţiilor
CCI HUNEDOARA
Hunedoaraplus.ro: Legea turismului dezbătută la Geoagiu Băi, în data
de 20 septembrie

CCI PRAHOVA
Natgeo.ro: KARPATIA HORSE SHOW 2017: PASIUNEA PENTRU
ECHITAŢIE, REGĂSIREA ELEGANŢEI
CCIA SIBIU
Medias.info: Festivalul Internațional George Enescu ajunge și la Sibiu.
Programul evenimentului
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Salonul Industriei Ușoare e în pas cu vremea și aduce
produse de vară-toamnă
Observatordetimis.ro: Vrei sa fii inspector/referent Resurse Umane?
Au început înscrierile la un nou curs
Tion.ro, preluat de Realitatea.net: 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
Opiniatimisoarei.ro: Se deschide Consulatul onorific al Macedoniei la
Timisoara
Tion.ro, preluat de Realitatea.net: Firmele din Serbia si cele din Timis
se intalnesc intr-un parteneriat de afaceri
Opiniatimisoarei.ro: Oamenii de afaceri din Timisoara invitati de CCIA
Timis intr-o misiune economica in Mexic
CCI BULGARIA-ROMÂNIA
Prwave.ro: BusinessMark: Specialiștii în resurse umane, din țară și
străinătate, se reunesc pentru două zile la București
CCIFER
Bewhere.ro: Chef Fabrice Giraud, deținător al unei stele Michelin,
invitat special al Fête de la Gastronomie 2017
AGRICULTURĂ

Zf.ro: Alianţă surpriză: Fondul american J.C. Flowers vrea să se
asocieze cu Warburg Pincus pentru a încerca să cumpere la pachet
Bancpost şi Piraeus Bank
Zf.ro: Daniel Manaţe, preşedintele ANEVAR: Singurul tip de proprietate
care nu a fost afectat de criza financiară este terenul agricol
Zf.ro: Industria mondială a peştelui va înregistra un record anul acesta
Agerpres.ro: AFIR: Plățile efectuate prin PNDR 2020 au depășit 1,75
miliarde de euro
Bursa.ro: FAO: Recoltele-record de cereale au dus la scăderea
preţurilor alimentelor, în august
ENERGIE
Zf.ro: Surpriză: Liviu Nistoran, cel care a creat brandul de gadget-uri
Evolio, a intrat în boardul Romgaz
Zf.ro: Anunţ surpriză: americanii vor să vândă tot ce are mai bun
Fondul Proprietatea. Pachetul de 20% din Hidroelectrica, care
valorează peste 700 mil. euro, este pus pe piaţă, în urma scandalului
cu Ministerul Energiei
Zf.ro: Franţa intenţionează să pună capăt producţiei petroliere până în
2040 cu o interdicţie de explorare
Zf.ro: Urmăreşte Ungaria să aibă producţie proprie de combustibil
nuclear?
Zf.ro: Romgaz creşte cu 9% în ultima lună, în ciuda scăderii pieţei
bursiere de la Bucureşti. Joi, compania a anunţat noua componenţă a
consiliului de administraţie. Surpriza este intrarea lui Liviu Nistoran,
un om din IT&C în board
Zf.ro: O primă victorie. Pe piaţa de gaze de la Bursa de Mărfuri vor
începe să fie tranzacţionate şi contracte de tip forward cu contraparte
centrală
Zf.ro: Noul şef al Nuclearelectrica: Proiectul prioritar de investiţii este
retehnologizarea Unităţii 1. Nu vrem să supraîndatorăm compania
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A V-A/TOMA
PETCU, MINISTRUL ENERGIEI: "Creşterea preţului energiei este în
atenţia mea şi a premierului"

Bursa.ro: BCE VA DECIDE ÎN OCTOMBRIE CE VA FACE CU
TIPARNIŢA, DAR POATE AMÂNA DACĂ NU ESTE GATA. Vorba goală,
singura armă rămasă în arsenalul politicii monetare din zona euro
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A VA/PREMIERUL MIHAI TUDOSE: "Ţara noastră nu trebuie să mai
depindă energetic de nimeni"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A VA/AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA: "RADET va activa pe piaţa
acoperişurilor solare, după ce va absorbi ELCEN"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A V-A/VICTOR
IONESCU, OPCOM: "Licitaţia de energie pentru consumatorii casnici
riscă să fie suspendată din nou"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A V-A/FLORIN
TOBESCU, ANRE, ÎL ACUZĂ PE MINISTRUL ENERGIEI DE
MANIPULARE: "Coordonarea politică a ANRE ne-ar aduce un
infringement din partea UE"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A V-A/CORINA
POPESCU, TRANSELECTRICA: "Mai avem de realizat investiţii în
valoare de un miliard de lei"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A V-A/BOGDAN
BADEA, "HIDROELECTRICA": "Listarea la BVB reprezintă o prioritate
pentru noi"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A V-A/MIHAI
DARIE, "NUCLEARELECTRICA": "Sperăm ca strategia energetică să
ajute domeniul privat în stimularea investiţiilor"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A V-A/DOINA
VORNICU, "CEZ ROMÂNIA": "Dorim să montăm o staţie de încărcare a
maşinilor electrice în Timişoara"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A V-A/GABRIEL
DUMITRAŞCU, EXPERT ÎN ENERGIE "Consumatorul vrea servicii de
calitate, la un preţ decent"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A V-A/VIOREL
GAFIŢA, "ROMELECTRO": "Nivelul capacităţilor tehnice de proiectare
şi inginerie a scăzut catastrofal"

Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA ÎN PRIZA" - EDITIA A VA/CORNELIU BODEA, CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI: "Sunt
îngrijorat cu privire la resursele ţării noastre"
GUVERN
Zf.ro: Premierul Mihai Tudose: Nu naţionalizează nimeni pilonul II, dar
va fi opţional
Zf.ro: Salariul mediu pe economie a crescut cu 15% în ultimul an. Cel
mai bine plătiţi sunt IT-iştii, cu 6.000 de lei net lunar
Zf.ro: Topul celor mai populare beneficii în rândul angajaţilor din
multinaţionale: tichetele de masă, abonamentele medicale şi maşina
sunt pe primele locuri
Zf.ro: Interviu ZF. Ionuţ Mişa, ministrul finanţelor: Mii de firme ne-au
anunţat că aplică TVA defalcat de la 1 octombrie. Ce spune despre
frauda din bănci şi optimizarea profiturilor. Cine pierde bani la
rectificarea bugetară?
Zf.ro: Ministerul Comunicaţiilor: Am deblocat proiectul RO-NET, am
făcut recepţia pentru lucrările din 56 de localităţi
Economica.net: Vasilescu: Angajatorii care califică şomeri pot primi
de la stat 250 de euro/lunar pentru fiecare persoană angajată
Economica.net: Tudose: BNR trebuia să fie mai atentă în ce priveşte
situaţia băncilor şi să tragă semnalul de alarmă
Economica.net: Tudose susține pensionarea anticipată a mamelor cu
minim trei copii: Să creşti trei copii e cel puţin al doilea serviciu
Economica.net: Ministerul Economiei înfiinţează Consiliul pentru
Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare
Economica.net: Tudose: Ministerul de Interne şi Ministerul Educaţiei
primesc bani la rectificare. Am promis că avem grijă de poliţişti
Economica.net: Tudose: Guvernul este în subordinea partidului. Eu
sunt vicepreşedinte, Dragnea e preşedinte
Agerpres.ro: Ministrul Mediului: Rafinăriile vor trebui să achiziționeze
pe cheltuiala lor stații de monitorizare a aerului

Mediafax.ro: Ionuţ Mişa, ministrul Finanţelor: Acciza la carburanţi va
creşte fiindcă firmele petroliere nu au plătit impozit mai mare
INVESTIȚII
Zf.ro: După patru ani de insolvenţă, Dobrogea Grup, producătorul
brandului Eugenia, mizează pe afaceri de 37 mil. euro
Zf.ro: Un fond de investiţii din Las Vegas vrea să cultive plante
medicinale în Timiş
Zf.ro: Diverta a deschis trei librării noi în acest an, ajungând la 30 de
magazine, iar vânzările s-au majorat cu 20%. Investiţia în amenajarea
unui magazin nou se ridică la 50.000 de euro
Zf.ro: Zece companii antreprenoriale româneşti, pe lista „1.000 de
companii care inspiră Europa“ realizată de bursa de la Londra
Zf.ro: Avertisment: Multe şantiere vor rămâne la stadiul de proiect
dacă nu se rezolvă problema muncitorilor
Zf.ro: Miliardarul ceh Petr Kellner este aproape să cumpere birourile
America House de lângă Guvern
Zf.ro: Acţiunile SIF-urilor au crescut în ultima lună cu 5-12%, în ciuda
unui BET în scădere cu peste 4%
Zf.ro: Numărul locuinţelor construite în primul semestru, în scădere
faţă de aceeaşi perioadă din 2016
Zf.ro: Investiţiile nete în economie au scăzut cu 0,2% în S1, la 29,7
mld. lei
Economica.net: Creţu: România este ţara care a pierdut cei mai mulţi
bani europeni din transporturi, în 2007-2013
Capital.ro: Criza nord-coreeană escaladează. Unde investim banii?
Capital.ro: IKEA și-a ales constructorul pentru cel de-al doilea
magazin
Bursa.ro: PRIN CUMPĂRAREA FABRICII EUROPHARM, Indienii de la
Orbit Pharmaceuticals vor să intre pe piaţa noastră farmaceutică
Bursa.ro: NEDELCU, SAXO BANK: "Investitorii români sunt precauţi şi
consideră această perioadă ca fiind liniştea dinaintea furtunii"

Zf.ro: Artizanul expansiunii Mega Image preia conducerea Delhaize
Belgia, business de 800 magazine şi 5 mld. euro
Zf.ro: Ce se întâmplă pe Bursa de la Bucureşti? Indicele BET a scăzut
pe neaşteptate cu 2,20% şi a atins 7.800 de puncte. Acţiunile Băncii
Transilvania au coborât cu 1,76%, BRD cu 2,41%, iar Petrom cu 2,85%
Economica.net: RE/MAX România: 2017 este cel mai bun an pentru
piaţa imobiliară, după perioada de criză
IT
Zf.ro: Integratorul IT&C francez Atos ţinteşte afaceri de peste 320 mil.
lei în 2017 în România, cu 35% mai mari, cu 2.200 de angajaţi
Zf.ro: Pariul lui Lucian Peticilă, antreprenorul român care face
telefoane mobile: Noile smartphone-uri Allview vor fi uşor de controlat
prin voce
Economica.net: Premieră: Huawei urcă pe locul doi în topul
producătorilor de smartphone-uri după vânzări. Apple cade pe trei
Hotnews.ro: Cat de inteligente sunt orasele din Romania
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Se pregătesc noi taxe? Cu un minus de venituri de 6 mld. lei,
guvernul face rectificare bugetară pozitivă
Zf.ro: Senatorul PNL Florin Cîţu cere audierea premierului Mihai
Tudose în Comisia de buget a Senatului
Economica.net: Angajaţii din România, printre cel mai prost plătiţi din
Europa în raport cu cât produc. Guvernul vrea să schimbe situaţia
Hotnews.ro: Despre Pilonul II de pensii si riscuri in 7 intrebari si
raspunsuri
Bursa.ro: HAJDENBERG (FMI): Recomandăm Guvenului să ţintească
un deficit bugetar de 1,5%, pe termen mediu
Zf.ro: Andrei Rădulescu, BT: În perioada următoare ne aşteptăm la
decelerarea dinamicii salariului real
SISTEM BANCAR

Zf.ro: Lista instituţiilor financiare prea mari pentru a se prăbuşi din
zona euro se lărgeşte
Zf.ro: Alexandru Petrescu, şeful Fondului care acordă garanţii pentru
Prima casă: Anul viitor vom avea 2 mld. lei plafon pentru Prima casă.
Programul a depăşit punctul maximal al eficienţei lui şi decelerează
Zf.ro: Creşterea creditelor, în continuare mult mai lentă decât cea a
depozitelor: Raportul credite/depozite a fost în S1 2017 de aproape
80%
Zf.ro: Cursul valutar leu/euro s-a apropiat de maximul ultimilor cinci
ani şi îşi face curaj să treacă de 4,6 lei/euro
Zf.ro: Alianţă surpriză: Fondul american J.C. Flowers vrea să se
asocieze cu Warburg Pincus pentru a încerca să cumpere la pachet
Bancpost şi Piraeus Bank
TELECOM
Zf.ro: Digi: 17% dintre clienţi au cumpărat de la noi pachete complete
fix-mobil
TURISM
Agerpres.ro: Compania Națională Aeroporturi București, profit de 33,7
milioane de euro în semestrul I, în creștere cu 21,3%
Capital.ro: Românii preferă ”vacanțele în familie”, pe meleaguri străine
Capital.ro: Bulgaria trimite felicitări unui număr de 400.000 de turişti
străini
Mediafax.ro: Aeroportul din Târgu-Mureş va fi reabilitat cu aproape 12
milioane de euro. Activitatea acestuia, oprită din noiembrie 2016

