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CCIR
Realitateamedia.ro: Afaceri performante la nivel naţional
Ziardedambovita.ro: Exporturi Mai Mari Cu 8,4%
CCIA ARAD
Voceaaradenilor.ro, pecicanul.ro, observatoraradean.ro: Iustin Cionca:
„O misiune economică din Arad a fost invitată în Belarus”
CCI BOTOSANI
Opiniadedorohoi.ro: Ediția xxiv-a, topul firmelor din județul Botoșani
CCIA TIMIS
Observatordetimis.ro: Vrei să fii Manager Resurse Umane? Au început
înscrierile
Banatulmeu.ro: CCIAT oferă programe de formare privind Accesarea
Fondurilor Europene
AGRICULTURA
Agerpres.ro: CE: Fermierii din România primesc sprijin pentru
combaterea problemelor climatice
Zf.ro: INS: Valoarea producţiei ramurii agricole a crescut cu 2,5% în
anul 2016
ENERGIE
Bursa.ro: OMV Petrom - suspectată că ar fi manipulat preţul energiei
electrice, în acest an
Bursa.ro: "Electrica a acceptat candidaturile din partea statului pentru
că au întârziat «rezonabil»"
Economica.net: ALDE se pregăteşte să pună mâna pe Consiliul de
Administraţie al Electrica. Ultimele evoluţii
FISCALITATE

Hotnews.ro: Plata defalcata a TVA: Cine si in ce conditii ar putea
beneficia ca urmare a aplicarii optionale a mecanismului
GUVERN
Zf.ro: Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc: Mi-am menţinut decizia
de a demisiona; Dragnea: Cuc, un tânăr capabil, dar nu ştie să
comunice
Bursa.ro: Miniştrii Sevil Shhaideh, Rovana Plumb şi Răzvan Cuc au
demisionat, deşi toţi membrii CEx s-au opus
Ziare.com: Rovana Plumb, despre demisie: Nu ma joc, sunt ferma.
Demnitatea este ceea ce ramane
Ziare.com: Razvan Cuc, despre demisie: Asta este decizia pe care am
luat-o si nu mai comentez
Ziare.com: Sevil Shhaideh: Am luat decizia de a demisiona inca de
miercuri. Multumesc membrilor CExN pentru sustinere
Zf.ro: Schimbare surprinzătoare: Enache Jiru, secretar de stat
responsabil cu Trezoreria, a plecat de la Ministerul Finanţelor
Capital.ro: Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să înfiinţeze
Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare
Bursa.ro: Dragnea şi Tudose se întânesc să-i înlocuiască pe miniştri
demisionari
INVESTITII
Economica.net: Vulnerabilităţile stabilităţii sistemului financiar
românesc: Supraîndatorarea populaţiei şi sănătatea firmelor
Zf.ro: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut cu peste 7% în
primele opt luni din 2017
Capital.ro: Goldplast inaugurează o nouă linie de producţie la
Topoloveni
Zf.ro: Afacerile din serviciile de piaţă prestate întreprinderilor au
crescut în august cu 13,4%, faţă de august 2016
Zf.ro: INS: Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 4,9% ca serie
brută în primele opt luni din 2017

Capital.ro: Opt milioane de euro pentru cel mai mare spital din vestul
României
LEGISLATIE ECONOMICA
Zf.ro: Avertisment FMI: Nivelul prea ridicat al datoriilor şi preţurilor
activelor ameninţă redresarea economiei mondiale
Zf.ro: INS a revizuit la 4,0%, de la 3,8%, creşterea economică din 2015
SISTEM BANCAR
Capital.ro: Jumătate din băncile românești așteaptă o creștere a
volumului de credite pentru locuințe
Bursa.ro: Vasilescu, BNR: "O colectare ca la carte nu implică golirea
de lichiditate a băncilor"
Zf.ro: Robor continuă să crească. Astăzi, indicele la trei luni sare la
1,84%
TELECOM
Zf.ro: Grupul Vodafone pune capăt experimentului M-Pesa din
România: serviciul de plăţi de pe telefonul mobil se închide la 1
decembrie
TURISM
Capital.ro: În acest weekend se deschide cel mai mare resort de golf
din România. A costat 15 mil. euro

