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CCIR
24-ore.ro: Topul firmelor din judeţul Iaşi, dat publităţii de Camera de Comerţ şi
Industrie
CCIA ARAD
Avantulliber.ro: FERMIERII DIN TRANSILVANIA INVITAȚI SĂ SE IMPLICE ÎN
DEZBATERILE LEGATE DE VIITORUL PAC
CCI IAȘI
Infois.ro: Cele mai performante firme locale, în clasamentul realizat de Camera de
Comerţ şi Industrie Iaşi
Iasitvlive.ro: Cele mai performante firme locale, în clasamentul realizat de Camera
de Comerţ şi Industrie Iaşi
ROMEXPO
B1.ro: BIFE-SIM 2017, Târgul internațional de mobilă, echipamente și accesorii, 13-17
septembrie, la Romexpo (FOTO)
AHK
Curierulnational.ro: Portalul furnizorilor din România – Noul instrument AHK România
pentru promovarea unei afaceri pe piața germană
Modernbuyer.ro: Cauti un partener in Germania? Incearca si pe marketplaceromania.ro
Centruldepresa.ro: Portalul furnizorilor din România – Noul instrument AHK România
pentru promovarea unei afaceri pe piața germană
Zf.ro: Camera de Comerţ Româno-Germană a deschis un portal web pentru lansarea în
afaceri pe piaţa germană
Rador.ro: Portalul furnizorilor din România – Noul instrument AHK România pentru
promovarea unei afaceri pe piața germană
CCI ROMÂNIA-BULGARIA
Prbox.ro: BusinessMark: Specialiștii în resurse umane, din țară și străinătate, se reunesc
pentru două zile la București
AMCHAM
Bucuresti-inoras.ro: Q&A cu regizorul Barry Jenkins, câștigătorul Oscarului pentru Cel
mai bun film în 2017

Agerpres.ro: John C. Reilly și Joaquin Phoenix invitați de onoare la American
Independent Film Festival
Magnanews.ro: București. Joaquin Phoenix și John C. Reilly, invitați de onoare la
American Independent Film Festival
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Bulgaria va produce mai puțin de 10.000 de tone de miere în 2017
Agerpres.ro: Cartofii și fructele proaspete s-au ieftinit cel mai mult în august; a crescut
prețul la ouă și fasole
ENERGIE
Economica.net: Dragnea anunţă constituirea unei comisii de anchetă care să verifice
ANRE şi "jocul" preţului la energie
Economica.net: Tudose, despre preţul carburanţilor: La nivelul Executivului va avea loc,
săptămâna viitoare, o analiză
Bursa.ro: "Nu este influenţa accizei, fiindcă acciza încă nu a intrat în vigoare"
Bursa.ro: Liviu Dragnea anunţă constituirea unei comisii de anchetă care să verifice
ANRE şi "jocul" preţului la energie
Economica.net: Hidroelectrica: aproape un miliard de lei, profit brut la Hidroelectrica, în
primele şapte luni. Creştere de 6%
Mediafax.ro: OMV Petrom, amendată de Garda de Mediu pentru operarea a 25 de
sonde fără acte
Bursa.ro: Profitul brut al "Hidroelectrica" a crescut cu 6%
FISCALITATE
Mediafax.ro: Românii care pleacă din ţară riscă amenzi între 50 şi 100 de lei dacă nu
anunţă ANAF-ul
Capital.ro: Românii care pleacă din ţară riscă amenzi între 50 şi 100 de lei dacă nu
anunţă ANAF-ul
GUVERN
Zf.ro: Liderul PSD, Liviu Dragnea, despre Fifor şi Şimon: Preşedintele a agreat, de
principiu, aceste propuneri
Capital.ro: Ce avere deține Mihai Fifor, propus pentru postul de ministru al Apărării
Capital.ro: E FOAME DE BANI! Guvernul stoarce de ultimii lei companiile de stat

Capital.ro: Declaraţia de AVERE a noului ministru al Economiei
Economica.net: Guvernul a cerut tuturor companiilor de stat să vireze la buget bani în
avans sub formă de dividende neangajate în proiecte viitoare
Zf.ro: Companiile de stat virează dividende ca avans la buget. Tudose: Nu va fi o
problemă pentru companii
Economica.net: Miniştrii noi la Apărare şi la Economie. Fifor şi Şimon au depus
jurământul
Zf.ro: Ministerul Fondurilor Europene îi reface drumurile lui Marian Oprişan
INVESTIȚII
Mediafax.ro: Duster promite o revoluţie pentru marca Dacia şi implementează
echipamente la care românii doar visau. Galerie FOTO
Mediafax.ro: Povestea INCREDIBILĂ a celui mai controversat patron al unei echipe de
fotbal. Încarcerat la 26 de ani, acum este a 12-a cea mai bogată persoană din Rusia
Mediafax.ro: Zece companii româneşti au fost INCLUSE în raportul “O mie de companii
care să inspire Europa 2017”. Numărul este similar cu cel din Ungaria şi Cehia
Agerpres.ro: Producția industrială a crescut cu 7,4% în iulie, comparativ cu luna similară
din 2016
Capital.ro: AFI Europe investeşte 120 mil. euro în al treilea său mall din România, la
Braşov
Capital.ro: The Body Shop cumpărată pentru un miliard de euro de Natura
Economica.net: Wipro îşi extinde afacerile din România. Compania caută ingineri români
în domeniul aplicaţiilor software pentru industria auto
Economica.net: AFI Europe Romania investeste 120 de milioane de euro în mallul din
Braşov
Economica.net: Noua Dacia Duster 2017 a fost prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt
- Galerie foto
Zf.ro: Ford a produs primele modele EcoSport la Craiova, iar primele maşini vor fi
vândute oficial la începutul anului viitor
Zf.ro: Dezvoltatorul CTP îşi extinde portofoliul din Cluj-Napoca cu un nou parc logistic, o
investiţie de 15 milioane de euro
Capital.ro: UBER lansează plata cash în parteneriat cu BCR
Bursa.ro: Vodafone România lansează o nouă versiune a aplicaţiei My Vodafone

Zf.ro: Tel Drum şi alte 12 firme şi consorţii au depus oferte pentru reabilitarea DN6
Alexandria-Craiova
Zf.ro : Dolce Sport devine Telekom Sport: "Telekom Sport este tot sportul pe care îl iubiţi.
Acum"
Zf.ro: Grupul israelian AFI Europe a pus piatra de temelie a lucrărilor la un centru
comercial, în Braşov
Zf.ro: Autostrada Transilvania: Finalizarea lucrărilor la Nodul Gilău va fi executată de
Tirrena Scavi SpA
Economica.net: În primăvară va fi deschisă o nouă secţiune din Autostrada Transilvania,
de 8,7 km. S-a atribuit contractul pentru podul peste Someş
Agerpres.ro: Daimler: Trecerea la vehiculele electrice ar trebui decisă de piață
Agerpres.ro: Generația a doua a modelului Duster, prezentată oficial de Dacia Renault la
Salonul Auto de la Frankfurt
Agerpres.ro: Scădere cu 1,58% a înmatriculărilor de autovehicule noi, în august;Dacia
rămâne cea mai înmatriculată mașină nouă (DRPCIV)
IT
Mediafax.ro: Lansarea iPhone 8, cel mai mare eveniment al Apple din ultimii ani
Economica.net: TP-Link lansează în România smartphone-ul Neffos X1 Lite
Capital.ro: Apple va prezenta iPhone 8 în această seară la ora 20.00
Bursa.ro: Profitul ajustat al Amadeus IT Group a crescut cu 16,1%, în prima jumătate a
anului curent
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Liderii PSD vor înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă în privinţa ANRE
Zf.ro: Germania vrea să facă ordine în Uniune: Angela Merkel cere Ungariei să pună în
aplicare decizia instanţei privind distribuirea refugiaţilor
Zf.ro: ”Insulta” la adresa statelor UE din Estul Europei şi-a făcut loc până în fruntea
priorităţilor preşedintelui Comisiei Europene. Produsele de calitate inferioară vândute
în Estul Europei, sub aceleaşi branduri şi ambalaje occidentale, va fi abordată de
Jean Claude Juncker
Agerpres.ro: Curtea de Conturi a UE: Există încă zone în România unde apa potabilă nu
este conformă cu directivele europene
Mediafax.ro: Rata anuală a INFLAŢIEI a fost de 1,2% în august

Agerpres.ro: INS: Numărul mediu de pensionari a fost de 5,225 milioane de persoane în
trimestrul II; pensia medie lunară - 1.022 de lei
Capital.ro: Tudose mai dă o lovitură asiguraţilor la Pilonul II: Nu veţi fi consultaţi
Capital.ro: EXCLUSIV 80% dintre primării fac cadastru gratuit. Află dacă localitatea ta
intră în program
Economica.net: Productivitatea muncii, în creştere cu 6% în primele nouă luni - estimări
CNP
Economica.net: Tudose despre Pilonul 2 de pensii: Populaţia nu va fi consultată. Va fi
prezentată situaţia şi va putea opta
Capital.ro: Tăriceanu: Guvernul cere companiilor de stat dividende din anii anteriori, nu
anticipat
Capital.ro: Ludovic Orban: Rectificarea bugetară este negativă
Zf.ro: Haosul din învăţământul preşcolar: 16 grădiniţe de stat din Capitală sunt
ţinute închise pentru că nu s-au finalizat lucrările de reabilitare
Capital.ro: Salarii mai mici cu până la 40% în AFER. Angajaţii pierd sume de până la
2.000 de lei
Capital.ro: Salariile angajaţilor din Autoritatea Feroviară Română au scăzut cu până
la 40%
Capital.ro: Dragnea, despre pilonul II opţional: Așteptăm analiza Casei de pensii şi
ASF
Agerpres.ro: Salarii mai mici cu până la 40% în AFER; angajații pierd sume între 250
și 2.000 de lei
Mediafax.ro: Companiile de stat virează dividende ca avans la buget. Tudose: Nu va
fi o problemă pentru companii/ Precizări de la Tăriceanu: Dividendele pentru
anii anteriori, nu în avans
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca Transilvania îşi majorează capitalul social prin conversia în acţiuni a unor
obligaţiuni
Zf.ro: ”Creditul cu internetul”: ING lansează opţiunea de credit instant care poate fi
obţinut total online prin platforma Home'Bank
Zf.ro: Andrei Rădulescu, senior economist BT: Ne aşteptăm la continuarea tendinţei de
deteriorare a balanţei comerciale până la majorarea costurilor de finanţare pe plan
intern
Capital.ro: Comerțul, riscant pentru creditori

Economica.net: China iese la cumpărături de bănci în Europa
Capital.ro: ING România lansează primul credit de nevoi personale online
Economica.net: ING lansează în premieră în România creditul de nevoi personale
complet online. Poţi obţine banii în 15 minute
Mediafax.ro: A fost lansat primul credit digital de nevoi personale care poate fi
obţinut în 15 minute
TURISM
Agerpres.ro: 70 de zboruri Air Berlin au fost anulate, după ce piloții s-au îmbolnăvit subit

