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CCIR
Newspascani.ro: Topul firmelor realizat de Camera de Comerț dominat de societățile din
Pașcani și Târgu Frumos
Primarie6.ro: ÎNTÂLNIRE ÎNTRE PRIMARUL GABRIEL MUTU ȘI PREȘEDINTELE
CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI, MIHAI DARABAN, PENTRU
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI DIN SECTORUL 6
CCIB
Businessmagazin.ro: Antreprenorii români: creativi şi optimişti, dar fără cultură
antreprenorială
CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro: Afacerile firmelor braşovene au urcat la 9,4 miliarde de euro, anul trecut.
Topul celor mai puternice firme din Braşov
Mytex.ro: Oficial. Județul Brașov a avut o cifră de afaceri de 9,4 miliarde de euro în 2016
CCIA TIMIȘ
observatordetimis.ro: S-a deschis Salonul Industriei Ușoare, ediția de toamnă. Ce puteți
cumpăra
Gazetadinvest.ro: Salonul Industriei Ușoare și-a deschis larg porțile! De astăzi și până
duminică, liber la cumpărături!
Opiniatimisoarei.ro: Haine si incaltaminte pentru toate buzunarele la Salonul Industriei
Usoare, organizat de CCIAT la Timisoara
ROMEXPO
Capital.ro: Cel mai mare târg internaţional de mobilă s-a deschis astăzi la Romexpo
Bucurestifm.ro: A început Târgul internaţional de mobilă, echipamente și accesorii
BIFE-SIM!
Casamea.ro: Tendințele în mobilă, în lumina reflectoarelor BIFE-SIM 2017. Târgul
internațional de mobilă se deschide pe 13 septembrie
AMCHAM
Bugetul.ro: Anunț din Cabinetul Tudose! Ce LEGE ar putea fi implementată în
octombrie – Banca Mondială consultată
Stiripesurse.ro: Laufer: 'Legea parteneriatului public-privat are o formă ideală; sperăm să
fie implementată în octombrie'

Infolegal.ro: Legea parteneriatului public-privat ar putea fi implementată în luna
octombrie
Stireacalda.ro: Laufer: Sperăm ca Legea parteneriatului public-privat să fie implementată
în octombrie
Business-arena.ro: Legea parteneriatului public-privat are o formă ideală; sperăm
să fie implementată în octombrie
Investingromania.com: Laufer: Legea parteneriatului public-privat are o formă ideală;
sperăm să fie implementată în octombrie
Portalpfa.ro: LEGEA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT AR PUTEA FI
IMPLEMENTATA IN OCTOMBRIE
AHK
Moneybuzz.ro: AHK România a lansat portalul furnizorilor
Eclujeanul.ro: Oktoberfest-ul Clujului are un program promițător și invitați de marcă la
ediția a 6-a!
ENERGIE
Zf.ro: Michele Abbate a fost numit director general al Enel Energie şi Enel Energie
Muntenia
Mediafax.ro: Michele Abbate a fost numit director general al Enel Energie şi Enel Energie
Muntenia
Economica.net: Nici "perla coroanei" nu scapă: Guvernul obligă Hidroelectrica să-i mai
dea 520 de milioane de lei
Economica.net: RADET anunţă revizii. Vor fi afectaţi bucureştenii din aproape toate
sectoarele
Capital.ro: Ministerul Energiei cere Hidroelectrica să distribuie dividende suplimentare de
655 mil. lei
Agerpres.ro: Ministerul Energiei a cerut Hidroelectrica să distribuie dividende
suplimentare de 655 de milioane de lei
FISCALITATE
Zf.ro: Cum au reuşit Bulgaria şi Polonia să-şi îmbunătăţească colectarea TVA
Zf.ro: Cum a reuşit Bulgaria şi Polonia să-şi îmbunătăţească colectarea TVA. Trei soluţii
pentru ANAF
Capital.ro: Biriș: Băncile și multinaționalele să facă blocadă! Altfel ANAF va intra în blocaj

Mediafax.ro: COTAR cere ANAF să verifice cum încasează UBER banii de la clienţi.
Transportatorii ameninţă cu proteste dacă autorităţile nu iau măsuri
Mediafax.ro: Cum au reuşit Bulgaria şi Polonia să-şi îmbunătăţească colectarea TVA.
Trei soluţii pentru ANAF
Mediafax.ro: Asociaţia Românilor din Italia cere Guvernului să nu-i amendeze pe românii
din străinătate pentru lipsa declaraţiei fiscale
GUVERN
Capital.ro: Ministerul Economiei solicită convocarea AGOA a Transgaz pentru distribuire
de dividende în valoare de 171 milioane de lei
Zf.ro: Premierul, Mihai Tudose, despre anunţul lui Juncker: Este prima dată când
Comisia Europeană nu ne critică
Economica.net: Mişa, despre rectificare: Bugetul de stat are estimat un minus de 1,326
miliarde lei. Sunt creşteri pe alte bugete
Agerpres.ro: Mișa, despre rectificare: Bugetul de stat are estimat un minus de 1,326
miliarde lei; sunt creșteri pe alte bugete
Zf.ro: Guvernul a aprobat proiectul rectificării bugetare, în condiţiile înregistrării unei
creşteri economice de 5,8% pe primul semestru
INVESTIȚII
Zf.ro: NEPI Rockcastle începe anul viitor lucrările pentru un mall în Târgu Mureş.
Investiţia este de 50 mil. euro
Zf.ro: Napochim se reinventează şi face un pas mare spre piaţa europeană a produselor
pentru grădină
Zf.ro: Cât de sigur este noul Duster. “Oferim doar ce este necesar”
Zf.ro: Lucian Bondoc, managing partner Bondoc&Asociaţii: Presiunea economică duce la
consolidarea în sectorul farma
Zf.ro: Chistian Rodseth, managing director Janssen Pharmaceutical: Metodologia de preţ
la medicamente în România nu are sens. Avem cele mai mici preţuri din regiune şi
vedem că medicamentele nu sunt disponibile în ţară
Zf.ro: Vânzările din magazinul online Farmec, mai mari cu 20%
Economica.net: Oracle mută în România cea mai mare parte a activităţii europene de
suport hardware
Economica.net: NEPI Rockcastle investeşte 50 de milioane de euro într-un mall la Tîrgu
Mureş

Mediafax.ro: Cum arată noul mall de dimensiuni impresionante care se construieşte la
Braşov. Grupul israelian AFI Europe a pus piatra de temelie
Zf.ro: Ioan Nani, directorul general Antibiotice: Avem cele mai mici preţuri din Europa şi
cel mai mare clawback din lume. Şi ne mirăm că unele medicamente tranzitează
spre exterior
Zf.ro: Coralia Kreyer, Asociaţia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM): Nu
există cifre concrete privind exportul paralel
Zf.ro: Reţeaua de sănătate Regina Maria va deschide la Cluj un spital privat cu servicii
integrate
Economica.net: Reţeaua de sănătate Regina Maria deschide în 2018 un spital
multidisciplinar la Cluj, cu o investiţie de 15 milioane de euro
Economica.net: Înmatriculările de autoturisme second hand au crescut cu 75%. Peste
337.000 unităţi, în primele opt luni - DRPCIV
Zf.ro: Răzvan Bosinceanu, preşedintele Asociaţiei Române a Producătorilor de
Medicamente Generice din România: Presiunea pe sistemul de sănătate se poate
reduce printr-un pacient corect informat
Economica.net: Patronii estimează o creştere cu 30% a investiţiilor în industrie, în T3 sondaj CNP
Zf.ro: Producătorul Alexandrion a început producţia de whisky single malt
Capital.ro: Investiţiile străine directe, mai mici cu 17,22%, în primele şapte luni din acest
an
Zf.ro: Primăria Capitalei: 31 de artere din Bucureşti intră în reparaţii
Capital.ro: Investiţiile străine directe, mai mici cu 17,22%, în primele şapte luni din acest
an
IT
Capital.ro: iPhone X sau Samsung Galaxy Note 8. Care este cel mai bun telefon
Capital.ro: Ce trebuie să ştii despre noul Apple Watch Seria 3
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Jean-Claude Juncker propune înfiinţarea unei agenţii paneuropene pentru
securitate cibernetică
Zf.ro: Petru Crăciun, Director General, Cegedim: Metoda preţului minim este falimentar.
El aduce penurie

Capital.ro: EXCLUSIV! Rectificarea bugetară, grăbită de criza de la Apărare! Drepturile
militarilor trebuie plătite în două zile
Economica.net: Juncker propune crearea unei agenţii europene pentru securitatea
cibernetică
Economica.net: PwC: 74% dintre angajaţi, dispuşi să se recalifice. 37% se tem de
impactul tehnologiei asupra pieţei muncii
Economica.net: Cadastrul României: S-a lansat apelul de proiecte pentru măsurători cu
bani de la UE
Economica.net: Şeful Comisiei Europene anunţă măsuri privind calitatea alimentelor în
statele membre
Agerpres.ro: Președintele Comisiei Europene anunță măsuri privind calitatea alimentelor
în statele membre
Mediafax.ro: Conflict la Poşta Română: În ciuda insistenţelor ministrului Comunicaţiilor,
membrii Consiliului de Administraţie al Poştei Române nu vor demisiona
Economica.net: Rectificarea bugetară pentru 2017 a fost aprobată de Guvern
Economica.net: Marea Britanie: Creşterea salariilor nu a ţinut pasul cu inflaţia, deşi
şomajul e la cel mai scăzut nivel din 1975
Economica.net: Poşta Română: Suntem într-o situaţie dificilă şi este nevoie de discuţii
constructive. Membrii Consiliului de Administraţie nu demisionează
Agerpres.ro: Costin (BNS): Din 120 de țări monitorizate, România e singura cu un sistem
de securitate socială exclusiv în cârca salariatului
Zf.ro: Proiectul Legii Internshipului, adoptat de Guvern
Economica.net: Cioloş: România are şansa istorică de a fi unul dintre "statele refondatoare" ale UE
Economica.net: Tinerii în vârstă de cel puţin 16 ani vor putea participa la programe de
internship plătite la firme private sau instituţii publice
Economica.net: Din 120 de ţări monitorizate, România e singura cu un sistem de
securitate socială exclusiv în cârca salariatului - BNS
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Şeful JP Morgan critică moneda Bitcoin: Este o escrocherie şi va sfârşi mai rău
decât criza lalelelor
Economica.net: Volumul creditelor restante din sectorul industrial ar putea înregistra o
creştere de 0,3%, în T3

Agerpres.ro: Banca Mondială: Schimbările climatice amenință să genereze 100 de
milioane de săraci în plus
Zf.ro: BNR: Datoria externă totală a României a crescut cu 2,05 miliarde de euro în
primele şapte luni din 2017
Mediafax.ro: Juncker: Toate ţările UE trebuie să adere la zona euro/ Oettinger: Bulgaria
ar putea adera în 2018
Capital.ro: Deficitul de cont curent a urcat cu 63,11%, în primele şapte luni din 2017
Agerpres.ro: Deficitul de cont curent a urcat cu 63,11%, în primele șapte luni din acest an
Agerpres.ro: Banca Mondială: Schimbările climatice amenință să genereze 100 de
milioane de săraci în plus
Economica.net: Deficitul de cont curent a urcat cu 63,11%, în primele şapte luni din acest
an
TURISM
Zf.ro: Ryanair creşte frecvenţa zborurilor pe ruta Bucureşti- Timişoara. Preţurile biletelor
încep de la 4,99 euro

