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CCIR
Allevents.in: Modern Customer Experience for Retail and Consumer
Goods
CCIA ARAD
Arq.ro: ŞI TU POŢI DEVENI MANAGER DE PROIECT!
Livearad.ro, criticarad.ro: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Arad – mediator în procesul de atragere a investitorilor chinezi
ENERGIE
Zf.ro: Consumul de energie electrică a scăzut cu 0,7% în primele opt
luni din 2017
Zf.ro: Majorarea din 15 septembrie a accizelor la carburanţi a ridicat
rata anuală inflaţiei la 1,8%
Economica.net: Producţia de energie din hidrocentrale s-a redus cu
27,3% în primele opt luni
INVESTIȚII
Zf.ro: Valoarea brandului de ţară a României a crescut în 2017, dar
ratingul acestuia a scăzut faţă de 2016
Zf.ro: Afacerile cu autovehicule şi motociclete cresc cu 12,4% la opt
luni, cu un plus de 11,8% în luna august
Zf.ro: Companiile din România suferă cel mai mult de pierderi de
profit, din cauza întârzierilor plăţilor
Economica.net: Vor fi amplasate camere video pe autostrăzi şi pe DN1
Zf.ro: eMAG deschide la Timişoara cel mai mare showroom din
provincie şi continuă extinderea în offline
Hotnews.ro: Alibaba va investi 15 miliarde dolari in centre de
cercetare in China, SUA, Rusia, Israel si Singapore
Zf.ro: Teraplast a investit 11 mil. euro într-o fabrică de materiale de
construcţii în Serbia, de unde aduce produse şi în România

Economica.net: Piaţa românească de autoturisme noi va totaliza
130.000 de unităţi în 2017, în creştere cu 16% - estimări Porsche
România
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Inflaţia accelerează în septembrie la 1,8%, de la o rată anuală de
1,2% în august
Zf.ro: FMI vede tot mai bine România: creşterea economică din acest
an va fi de 5,5%, peste estimările anterioare
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BNR anticipează accelerarea creşterii economice în T3, pe baza
consumului privat şi a formării brute de capital fix, urmată de o
încetinire a ritmului în T4
Zf.ro: Robor la 3 luni stagnează astăzi la 1,78%, dar Robor la 6 luni
continuă să urce şi ajunge la 1,92%
TELECOM
Economie.net: Valentin Popoviciu, vicepresedintele RCS&RDS:
Arbitrul telecom nu actioneaza in interesul consumatorilor prin
mentinerea tarifelor de interconectare la nivelul din 2014/Vom contesta
decizia inclusiv la Comisia Europeana

