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CCIA ARAD
Specialarad.ro: Camera de Comerț Arad invită firmele arădene la întâlniri de afaceri cu
firme din regiunea Voivodina, Serbia
CCI BRAȘOV
Mytex.ro: Brașov. Firmele pot accesa finanțări nerambursabile pentru îmbunătățirea
activității de management al resurselor umane
Brasovultau.ro: Aproape 55% dintre firmele din Brașov au înregistrat profit în 2016
CCI IAȘI
Radiohit.ro: Comunicat de presă. Primarul Iaşului în dialog cu urbanişti, arhitecţi,
dezvoltatori imobiliari şi constructori, la Camera de Comerţ
Curierul-iasi.ro: Primarul Mihai Chirica, în dialog cu urbanişti, arhitecţi, dezvoltatori
imobiliari şi constructori, la Camera de Comerţ
CCI NEAMȚ
Ziarpiatraneamt.ro: Nonformal Festival – Festivalul de Altceva, ediția a V-a
Tvmneamt.ro: LIBRIS- INVAZIA CĂRȚILOR ÎN PARCUL TINERETULUI DIN PIATRANEAMȚ
Zch.ro: LIBRIS 2017 Oferta de carte, diversă și accesibilă
CCI PRAHOVA
Agerpres.ro: Comunicat de presă - Primăria Municipiului Ploiești
CCIA TIMIȘ
Pressalert.ro: Seminar gratuit despre dezvoltarea magazinelor online, la Timișoara. Când
are loc
Gazetadinvest.ro: CCIAT Timiș organizează o sesiune de informare dedicată dezvoltării
magazinelor online și start-up-urilor!
Inro.news: Sesiune de informare in e-commerce, organizata de Camera de Comert,
Industrie si Agricultura Timis
AHK
Energynomics.ro: ANRE are în lucru legea sistemului de alimentare cu energie termică
AMCHAM

Magnanews.ro: Guvernul dă vești bune. O lege foarte importantă ar putea să apară în
scurt timp
Finantare.ro: Laufer: Legea parteneriatului public-privat are o forma ideala; speram sa fie
implementata in octombrie
Bucurestitv.net: Legea parteneriatului public-privat, “ ideală”!
CCI ROMÂNO-BRITANICĂ
Opiniatimisoarei.ro: Sesiune de informare in e-commerce, organizata de Camera de
Comert, Industrie si Agricultura Timis
CCI ROMÂNIA-BULGARIA
Bedizz.ro: Business Challenge: cine sunt oamenii care construiesc viitorul mediului de
afaceri din România și care sunt oportunitățile de business în 2017?
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Agricola Băcau, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa pro cesării cărnii, vinde
56% din producţie către retaileri. Magazinele proprii acoperă doar 2% din producţie
Capital.ro: Daea: Se renunţă la condica de prezenţă pentru că agricultori pentru că
ei munceşc zi şi noapte
ENERGIE
Economica.net: Nuc’Info Day 2017- Acceptanța publică, o etapă esențială în
derularea proiectului DFDSMA
Agerpres.ro: Prețul energiei pe platforma bursieră destinată populației, mai mare cu 45%
în trimestrul patru
Capital.ro: Anheuser-Busch şi Enel Green Power au încheiat un parteneriat în domeniul
energiei regenerabile
FISCALITATE
Economica.net: ANAF rambursează TVA de peste un miliard de lei, în septembrie
GUVERN
Zf.ro: Florian Bodog, ministrul Sănătăţii, anunţă că pacienţii români ar putea fi
trimişi în Italia şi Ungaria pentru transplant pulmonar
Economica.net: Este absolut necesară înfiinţarea Registrului unic al străzilor Secretarul General al Guvernului
Economica.net: Ministerul Finanţelor a împrumutat 500 de milioane de lei de la
bănci, la un randament de 3,36% pe an

INVESTIȚII
Zf.ro: Eric Friedman, co-fondator al Fitbit, la deschiderea biroului din Bucureşti: Avem
100 de oameni acum şi continuăm recrutările
Zf.ro: Portland Trust investeşte 50 mil. euro în construcţia celei de-a treia clădiri din
ansamblul de birouri Oregon Park din Pipera
Zf.ro: Gabriela Firea vrea să facă din Bucureşti o "Capitală inteligentă"
Capital.ro: Samsung intenționează să lanseze telefoane pliabile în 2018
Capital.ro: Piaţa auto europeană a înregistrat o creştere accelerată în luna august
Economica.net: Majoritatea unităţilor medicale din România sunt private - Palmed
Economica.net: Exporturile de armament ale statelor din Europa de Est trec printr-o
perioadă de boom. România este pe ultimul loc
Bursa.ro: Profi deschide astăzi şapte magazine
Zf.ro: Endava deschide un nou sediu la Iaşi şi dublează numărul proiectelor din centrul
de dezvoltare de la Cluj-Napoca
Zf.ro: ANPC: Peste 300 de vehicule marca Land Rover şi Jaguar din România sunt
rechemate în service
Zf.ro: Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private: Ponderea unităţilor medicale
private din România a crescut la 90% din total în ultimii doi ani, dar este nevoie de
colaborare mai bună cu statul
Economica.net: Piaţa auto europeană a avut un ritm de creştere dublu în august faţă de
iulie
Economica.net: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut cu 6,5%, în primele
şapte luni
Mediafax.ro: Peste 300 de vehicule marca Land Rover şi Jaguar din România sunt
rechemate în service
Economica.net: Antreprenorii români ezită să-şi facă magazine online. Ce soluţie a
găsit o firmă de ecommerce din Cluj
Economica.net: Depozitarul Central va distribui dividende pentru acţionarii companiei
Antibiotice Iaşi, începând de vineri
Agerpres.ro: 70% dintre consumatorii români rămân fideli brandului care a greșit față de
ei (studiu)
Economica.net: Firea: În cazul tuturor parcărilor va exista un sistem de plată automatizat

IT
Capital.ro: Facebook: Nu le vom permite utilizatorilor să profite de violență și de știri false
Economica.net: Operatorii consideră prematură organizarea licitaţiei 5G înainte de 2019:
tehnologia nu a fost standardizată
Economica.net: Primul preţ iPhone X în România: de la 5.300 lei pentru varianta cu 64
GB, 6.100 lei pentru 256 GB
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Daniela Radu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara:
Tratamentul pacienţilor veniţi din alte judeţe ar trebui decontat de casele de asigurări
din judeţele respective pentru a nu pune presiune pe bugetul spitalului
Zf.ro: Piaţa imobiliară din Londra se întoarce în 2008: Brexitul le face zile negre
brokerilor de real-estate
capital.ro: Chirieac: Marea Neagră a devenit noua cale de intrare a migranţilor în Europa
Capital.ro: Volner: UE atacă Ungaria pentru poziţia sa împotriva migraţiei
Capital.ro: Alka dă dovadă de transparenţă în ancheta DIICOT
Zf.ro: Turcia: Referendumul privind independenţa regiunii kurde din Irak, o "eroare
istorică"
Capital.ro: CSAT a avizat Strategia naţională pentru prevenirea proliferării armelor de
distrugere în masa
Zf.ro: Dan Dobre, Signal Iduna: În România sunt 300.000 de poliţe de asigurare de
sănătate şi piaţa e în creştere
Agerpres.ro: Sindicaliștii din sănătate se pregătesc de proteste și de un miting de
amploare pe 19 octombrie
Zf.ro: Încă o metodă prin care şoferii pot rămâne fără permis: Neachitarea amenzii în 30
de zile duce la suspendarea dreptului de a conduce
Economica.net: Comisia Europeană propune un nou cadru legal de examinare a
investiţiilor străine directe
Agerpres.ro: Comisia Europeană propune un nou cadru legal de examinare a investițiilor
străine directe
SISTEM BANCAR
Zf.ro: SIF Moldova cumpără 6,5 milioane de acţiuni Banca Transilvania pentru 15
milioane de lei în două tranzacţii

Economica.net: Garanti Leasing încheie un acord de finanţare de 10 milioane de euro cu
Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
Capital.ro: 25 de ani de Saxo Bank
Economica.net: Senat: Guvernatorul BNR Mugur Isărescu va fi audiat în Comisia
economică despre supravegherea BNR a IFN-urilor
Economica.net: Ce spun cea mai mare bancă din România şi BNR despre posibila
creştere a ratelor la creditele în lei - VIDEO
Agerpres.ro: Guvernatorul Băncii Naționale a Austriei se opune relaxării condițiilor pentru
aderarea la zona euro
Zf.ro: Finanţele au împrumutat 500 mil.lei de la bănci, pe 7 ani, la o dobândă de 3,3% pe
an
Zf.ro: Radu Hanga, director executiv de strategie la Banca Transilvania, a fost ales în
board-ul Bursei de Valori Bucureşti

