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CCI BOTOSANI
Goldfmromania.ro: Festival de vinuri, organizat în premieră la Botoşani
CCI ILFOV
Viitorulilfovean.ro: Vicepreședintele CJ Ilfov, Rizia Tudorache, pledează pentru
concretizarea proiectelor româno-chineze
CCI TIMIS
Observatordetimis.ro: Noi serii de cursuri în luna septembrie la CCIAT
Observatordetimis.ro: CCIAT organizează un seminar de informare privind Noutățile
fiscale, plata defalcată a TVA
CCI ROMANO-GERMANA
Informateca.ro: Programul “Şcoala de carte şi meserii”, se va derula din acest an și în
Colegiul Economic Brașov
Satumarenews.ro: Eveniment | Rambursarea TVA - spețe, sfaturi practice, apărarea
drepturilor contribuabilului, la restaurantul Miorița
ENERGIE
Agerpres.ro: Consumul de energie va fi acoperit în totalitate în această iarnă, deși
temperaturile vor fi mai mici (secretar de stat)
Hotnews.ro: Ministerul Energiei a autorizat lucrarile de construire a conductei OnestiGherasti-Letcani
Capital.ro: Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Forte Gaz GN de către Premier
Energy
FISCALITATE
Digi24.ro: Mișa: Lege prin care să nu scadă salariile în privat
Agerpres.ro: Ionuț Dumitru: Inflația ar putea sări semnificativ de 3% în primul trimestru al
anului viitor
Zf.ro: Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal: Încasările din TVA scad în plin boom
economic - despre ce ţară europeană vorbim?
Stiri.tvr.ro: Ministrul Finanțelor: Creșterile salariale nete vor fi între 2,3 și 7-9 la sută. Va
exista o reglementare prin care salariile să nu scadă
Ziare.com: Ministrul Finantelor, intrebat de scumpirea carburantilor: Sincer, nu am urmarit
care este pretul la pompa. Am incredere in declaratiile premierului
Capital.ro: Guvernul a anunţat că vrea să îngheţe salariile brute

Zf.ro: Furtună fiscală de la Finanţe: Guvernul a anunţat că vrea să îngheţe salariile brute,
timp în care asigurările sociale vor fi transferate din sarcina angajatorului în cea a
angajatului
Mediafax.ro: PRO şi CONTRA soluţiei avansate de Guvern | Emilian Duca: Guvernul ar
trebui să schimbe definiţia salariului brut/ Gabriel Sincu: Autorităţile pot verifica prin
REVISAL dacă angajatorul micşorează salariul brut
Zf.ro: Angajaţii din multinaţionale au o productivitate dublă faţă de cei din companiile
româneşti
IMM
Zf.ro: Comisionul de garantare pentru programul Start-Up Nation scade de la 3,8% la 2,5%
pe an
Startupcafe.ro: 10 startup-uri româneşti câştigătoare la Central European Startup Awards
(CESA)
INVESTITII
Capital.ro: Premieră în industria alimentară din România: Cris-Tim elimină caragenanul din
toată gama de produse
Zf.ro: Hidroelectrica investeşte 24 milioane lei în modernizarea centralei de la Călimăneşti
Zf.ro: Mallurile au priză la instituţii publice. Autorităţile lasă proprietăţi istorice în ruină şi
închiriază birouri în malluri şi clădiri de birouri
Agerpres.ro: Reprezentanții Tarom sunt în legătură cu fabricanții de aeronave pentru a
schimba ATR-urile și Boeing 747 seria 300
Digi24.ro: VIDEO. Punct critic pentru autostrada Pitești – Sibiu
IT&C
Zf.ro: Directorul adjunct al CERT.RO: Au existat în România atacuri informatice ţintite
împotriva unor companii, în unul dintre cazuri s-a cerut o recompensă de 5 mil. euro
Startupcafe.ro: Ce au de făcut proprietarii de site-uri şi magazinele online înainte de
intrarea în vigoare a noului regulament european de protecţie a datelor. Cât ar putea costa
schimbările
Startupcafe.ro: Financial Times: România, destinație pentru investițiile tech. 6 motive
esențiale
Zf.ro: Costin Raiu, Kaspersky Lab: Sunt constant atacuri asupra băncilor din România şi
nu sunt raportate
Bursa.ro: Network One Distribution a semnat un parteneriat cu Honeywell
LEGISLATIE ECONOMICA
Jurnalul.ro: IFN-urile devin respectabile din octombrie

Agerpres.ro: Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, alături de ASRO, introduce
opt standarde internaționale Smart City în România
Agerpres.ro: Eurostat: România, printre statele din UE care au înregistrat creșteri ale
lucrărilor de construcții, în iulie
Zf.ro: Andrei Rădulescu, senior economist Banca Transilvania: Ne aşteptăm la decelerarea
dinamicii fluxurilor comerciale internaţionale în 2018-2019
Digi24.ro: Programul Prima Casă, pe cale de dispariție
Zf.ro: Ţările baltice, România şi Bulgaria sunt ţările cele mai neperformante la capitolul
reciclării echipamentelor de iluminat
Adevarul.ro: APAPR respinge acuzaţiile Asociaţiei Brokerilor privind Pilonul II: Parazitează
subiectul fondurilor de pensii private pentru a-şi promova agenda proprie
Agerpres.ro: Tarom nu poate să coreleze cheltuielile cu costul biletului (director financiar)
Zf.ro: Consiliul Concurenţei atacă intenţia arbitrului telecom de a “îngheţa” tarifele de
interconectare: ANCOM ar trebui să revadă “cât mai curând posibil” modelul de calcul,
care nu este actualizat de ani de zile
Zf.ro: Dezbaterea despre lucrătorii detaşaţi, premisa unor restricţii mai dure pentru noile
state membre?
Agerpres.ro: Ministerul Transporturilor: Tarom va avea un nou director general în două-trei
zile
Capital.ro: Chiriţoiu (Consiliul Concurenţei): Am intensificat controalele în benzinării
SISTEM BANCAR
Ziare.com: Curs valutar: Cel mai mare euro din ultimii 5 ani. Francul scade sub 4 lei
Agerpres.ro: Lazea: Există riscul ca unul dintre criteriile de convergență nominală pentru
trecerea la euro să fie depășit
Agerpres.ro: Dăianu: Este incorectă teza unora că BNR nu dorește intrarea României în
zona euro
Hotnews.ro: Lista cu bancile care nu au declarat profit. Printre ele se afla Banca
Comerciala Romana, Piraeus Bank, OTP Bank, Garanti Bank
Bursa.ro: Ionuţ Mişa, audiat la Senat, pe tema băncilor care nu au plătit impozit pe profit

