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CCIR
Cugetliber.ro: " Acordul CETA deschide drumul companiilor româneşti pe piaţa Canadei"
Bursa.ro: Acordul de liber schimb CETA, dintre Canada şi UE, a intrat în vigoare
CCI ARAD
Glsa.ro: Camera de Comerţ premiază şi în acest an firmele performante
CCI BRASOV
lapasprinbrasov.ro: Curs “Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență”
CCI BRAILA
Revista-ferma.ro: BRĂILA este gazda Târgului Național AgriCultura 2017
CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro: CCI Covasna: Firmele mai pot solicita ajutorul de minimis oferit
de CL Sfântu Gheorghe până în 20 octombrie
CCI GIURGIU
Stirigiuriu.ro: 22de apartamente ANL pentru medici, la Giurgiu. Joi, s-a dat, oficial, startul
lucrărilor
CCI IASI
Bunadimineataiasi.ro: Eternul și fascinantul Plan Urbanistic al Iașului lipsește cu
desăvârșire
CCI NEAMT
Ziarulceahlau.ro: “După şapte ediţii, Târgul de carte Libris impune o identitate şi o tradiţie
culturală”
CCI TIMISOARA
Tion.ro: Noul sistem de aplicare al TVA defalcat a fost prezentat de Finante firmelor locale
CCI VASLUI
Vremeanoua.ro: “Nu ucideti gãina care poatã sã dea ouã în continuare!”
Monitoruldevaslui.ro: Falimentul si datoriile, cel mai sever juriu!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Anca Raiciu, directorul de marketing al Hofigal: România are cele mai multe plante
medicinale şi aromatice din Europa, dar producătorii nu sunt susţinuţi

GUVERN
Bursa.ro: Statul a solicitat alegerea membrilor CA al
Societăţii Energetice Electrica
Mediafax.ro: Sevil Shhaideh, vicepremier şi ministru al Dezvoltării, audiată la DNA în
calitate de suspect
Ziare.com: Plangerea depusa de inspectorul judiciar Mihaela Focica va fi cercetata de
DNA. PICCJ si-a declinat competenta
INVESTIȚII
Zf.ro: Ştefan Constantin, reales preşedinte al Electroargeş. Compania şi-a ales un nou
consiliu de administraţie pentru un mandat de patru ani
Capital.ro: Înmatriculările de vehicule comerciale au crescut cu 3,7% în Europa
Economica.ro: Fondul Proprietatea a luat aproape 400 milioane lei din vânzarea a 2,5% din
OMV Petrom
TELECOM
Mediafax.ro: "Alert" de la Guvern, funcţional în câteva săptămâni. Cum va funcţiona acest
sistem şi ce informaţii vom primi pe telefon

