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CCIA ARAD
Arq.ro: Întâlnire de lucru a conducerii CCIR cu preşedinţii Camerelor de Comerţ din 13
judeţe la Camera de Comerţ Arad
CCI BRAȘOV
Mytex.ro: BRAŞOV. Premierul Tudose a spus în Parlament că avem economie solidă.
Aşa o fi, dar oamenii din popor percep altfel situaţia
AHK
Ziarulclujean.ro: Festivalul de Toamnă al Economiei Germane-Herbstfest 2017 aduce din
nou Oktoberfestul la Cluj!
iIovecluj.ro: Festivalul de Toamnă al Economiei Germane-Herbstfest 2017 aduce din nou
Oktoberfestul la Cluj!
Amosnews.ro: Festivalul de Toamnă al Economiei Germane-Herbstfest 2017 aduce din
nou Oktoberfestul la Cluj!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: FOCUS: La culesul viei, forţa de muncă este mai scumpă decât anul trecut şi tot
mai greu de găsit
ENERGIE
Capital.ro: Vlad Rusnac, Rompetrol Downstream: Actualizăm prețurile carburanților în
fiecare zi
Economica.net: Tungstenul s-a scumpit cu 50% în ultimele două luni, după ce China a
limitat producţia
Capital.ro: Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Transeastern Power
preia OMV Petrom Wind Power
Capital.ro: Deloitte: Criză acută de electricieni în România
Bursa.ro: Consiliul Concurenţei analizează preluarea OMV Petrom Wind Power de către
Transeastern Power
GUVERN
Economica.net: Ministerul Finanţelor, citat la următorul termen în procesul incendiului din
Colectiv
INVESTIȚII

Zf.ro: Primul serviciu de car sharing din România cu maşini exclusiv electrice s-a lansat
la Iaşi
Zf.ro: Wolf Theiss a cooptat-o pe Maria Maxim ca Partener coordonator al practicii de
protecţia datelor cu caracter personal
Zf.ro: Trei companii private şi două de stat au ajuns în ultimii patru ani pe BVB, valoarea
totală a listărilor fiind de 1,1 mld.euro
Capital.ro: OLX dezactivează anunțurile de vânzare a voucherelor acordate pentru
achiziționarea de biciclete
Economica.net: Eldorado suspendă investiţiile în Grecia din cauza obstacolelor
legislative
Economica.net: Airbus Helicopters a înfiinţat specializarea de tehnicieni aparate de bord
pentru avion la Colegiul Tehnic „Transilvania" din Brașov
Economica.net: Numărul căutărilor online de rechizite creşte pentru al treilea an
consecutiv. Românii din diaspora au generat 15% din căutări
Zf.ro: Staţia de metrou Dimitrie Leonida se redeschide marţi, 12 septembrie
Zf.ro: CFR oferă Wi-Fi gratuit în Gara Bucureşti Nord
Economica.net: Google contestă amenda record de 2,42 miliarde de euro impusă de
Comisia Europeană
Economica.net: CFR introduce wi-fi gratuit în Gara de Nord. Reţeaua poate fi utilizată
simultan de cel puţin mie de utilizatori autentificaţi
IT
Zf.ro: Surpriză de la Apple: Gigantul american va lansa anul acesta trei modele de
iPhone şi vrea să revoluţioneze imaginea celui mai cunoscut smartphone
Economica.net: Se caută tineri români care vor să înveţe să facă jocuri video. O
universitate din UK vine la Bucureşti
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Directorulul general interimar al Poştei nu demisionează şi candidează pentru un
nou mandat
Zf.ro: eJobs: Angajaţii din construcţii au aşteptări salariale mai mari decât cei din IT
Capital.ro: Leasing-ul de personal sau munca temporară, o soluție din ce ȋn ce mai
căutată pe piața românească
Capital.ro: Românii cred că merită un salariu mai mare decât cel pe care îl au

Ziare.com: Angajatii din Romania considera ca merita salarii cu 40% mai mari - cele mai
mari pretentii nu sunt in IT
Economica.net: Liviu Pop: Profesorii vor intra în cel mai amplu program de formare
profesională
Zf.ro: Poşta Română anunţă că plata pensiilor şi a altor prestaţii sociale se va desfăşura
normal
Economica.net: Poşta Română anunţă că plata pensiilor şi a altor prestaţii sociale se va
desfăşura normal
Economica.net: SNFP: Sistemul de salarizare transformă instituţiile publice în
instrumentele intereselor de grup
Capital.ro: Antreprenorii din țară vor primi consultanță intensivă în online
Capital.ro: SNFP: Sistemul de salarizare transformă instituţiile publice în instrumentele
intereselor de grup
Agerpres.ro: ARF: Piața de factoring din România a crescut în primul semestru al acestui
an cu 12%, la aproape 2 miliarde de euro
Agerpres.ro: Stănescu (Poșta Română): Voi asigura finalizarea mandatului de director
general interimar, încredințat de către Consiliul de Administrație
Agerpres.ro: Angajații români consideră că merită salarii cu 1.000 de lei mai mari decât
cele pe care le au în prezent (studiu)
Capital.ro: România, pe primul loc în UE la diferențele dintre regiunile bogate și cele
sărace
SISTEM BANCAR
Economica.net: Piaţa de capital românească, locul doi în regiune după valoarea IPOurilor realizate în ultimii patru ani
Zf.ro: Cât de solvabil şi lichid a fost sistemul bancar în ultimul deceniu: solvabilitatea şi
lichiditatea au crescut constant şi au ajuns mai mult decât duble faţă de nivelul
reglementat. Băncile au spaţiu şi suficienţi bani să majoreze creditarea
Zf.ro: Kruk anunţă cel mai bun trimestru de recuperare a banilor
Zf.ro: Finanţele au împrumutat încă 200 mil.lei de la bănci, pe 10 ani, la o dobândă de
3,9% pe an
Economica.net: Turcia a avut în trimestrul al doilea una dintre cele mai ridicate creşteri
economice din G20
TURISM

Capital.ro : România, membru în Consiliul Executiv al Organizației Mondiale a Turismului
Bursa.ro: Ţara noastră a devenit membru în Consiliul Executiv al Organizaţiei Mondiale a
Turismului

