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ROMEXPO
Amosnews.ro: Romexpo: BIFE-SIM 2016 – evenimentul-etalon al industriei
mobile
CCIA ARAD
Agro-tv.ro: Bălțata Românească, prezentă la Arad
Vestic.ro: Agricultura trage după ea Aradul!

CCINA CONSTANȚA
Radioconstanta.ro,

Radiovacanta.ro:

CONSTANȚA:

Târgul

Naţional

de

Îmbrăcăminte – Încălţăminte TINIMTEX

CCI CLUJ
Turdamanifest.ro, Ochiulclujean.ro, Cluj24h.ro, Transilvanianews.com, preluată
de Ziar.com: „Zilele Recoltei” 16-18 septembrie 2016

CCI DOLJ
Gds.ro: Târgul de Comerţ al Olteniei, ediţia I, cel mai mare târg regional dedicat
bunurilor de larg consum şi serviciilor
CCI IAȘI

Ziaruldeiasi.ro, preluată de I-ziare.ro, Feedler.ro, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro:
Ieşenii, invitaţi să investească în „ţara telenovelelor“
Infois.ro: Noi oportunități de afaceri pentru firmele ieșene în Mexic
24-ore.ro, 7est.ro, Newspascani.com: Noi oportunități de afaceri pentru firmele
ieșene în Mexic

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Reacţia lui Mihai Anghel, exportatorul unei încărcături de grâu de circa 7
mil. euro în Egipt refuzată: „Sunt presiuni ca să coboare preţul”
Zf.ro: România a trimis peste graniţe brânză şi caş de 45 mil. euro. Cel mai bun
an a fost însă 2008, cu exporturi de 50 mil. euro. În criză, peste 100 de fabrici şiau închis porţile
Zf.ro: Top zece tranzacţii cu terenuri agricole la opt luni. Un sistem de irigaţii a
dublat valoarea unui hectar de teren agricol până la 9.000 euro
Agerpres.ro: Simona Man (director general adjunct AFIR): Peste 17.700 de cereri
de finanțare depuse pe PNDR
Agerpres.ro: Apicultorii vor primi un ajutor de minimis de 15 lei pe familia de
albine; suma va acoperi o parte din pierderile de producție
Agerpres.ro: Ioan Fetea (ACA): Exportul de miere a fost într-un blocaj în 2016;
importul reprezintă 15-20% din consum
Capital.ro: Bani europeni pentru reducerea producţiei de lapte

ENERGIE

Zf.ro: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în iulie cu 4% faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut
Zf.ro: Cărbunele sfidează „moartea” şi devine una dintre cele mai „fierbinţi“
materii prime
Zf.ro:

Transgaz

primeşte

179

milioane

euro

nerambursabili

pentru

implementarea proiectului BRUA - faza I
Agerpres.ro: Distrigaz a ajuns la un acord cu ELCEN de eșalonare a datoriei de
11,7 milioane lei; prima tranșă ar putea fi plătită luni
Capital.ro: Consumul naţional de energie a crescut cu 9,2% în primele şapte luni
ale anului

FISCALITATE
Economica.net: Biriş spune că modificarea Codului Fiscal ar fi dus la impozitarea
în România a profiturilor "parcate" în paradisuri fiscale
Agerpres.ro: Dragu, la ECOFIN: Predictibilitatea fiscală este esențială în
stimularea investițiilor și a economiei
Capital.ro: Cum vrea statul să taxeze veniturile în 2017
Capital.ro: Încă un scandal pe Codul fiscal
Capital.ro: Investitorii imobiliari: Majorarea TVA la tranzacţiile imobiliare va
taxa suplimentar clasa de mijloc
Bursa.ro: GABRIEL BIRIŞ: "Dacian Cioloş ştia de modificările din Codul
Fiscal"

Hotnews.ro: Gabriel Biris, ex-secretar de stat explica de unde provin
neintelegerile legate de proiectul de Ordonanta care schimba Codul Fiscal

GUVERN
Economica.net: Ministrul Justiţiei ar putea emite o ordonanţă de urgenţă privind
confiscarea extinsă a averilor ilicite
Capital.ro: Sorin Bușe: "În 2018, vom sări de pragul de 1.000 km de autostradă,
lăsăm viitorului guvern panglici de tăiat"

INVESTIȚII
Zf.ro: O nouă companie pe bursa de la Bucureşti. Transilvania Broker intră la
tranzacţionare până la finalul anului
Zf.ro: Cât ar trebui să fie cifre şi cât documentare, comentarii şi explicaţii într-un
plan de afaceri?
Zf.ro: Bursele lumii se clatină din nou după ce investitorii simt că băncile centrale
dau înapoi şi nu mai aruncă cu bani
Zf.ro: Topul companiilor de asigurări în primele şase luni. Asirom rămâne lider
Zf.ro: Brokerul de asigurări Transilvania vrea să ajungă pe bursă până la finalul
anului. "Ne-am propus să cedăm între 10-25% din acţiunile companiei."
Zf.ro: August, o lună foarte proastă pentru piaţa valutară. Tranzacţiile, în
scădere pe toate liniile. Media zilnică a scăzut la 1,3 miliarde de euro, cu 190 mil.
euro mai puţin decât în august 2015 sau 2014

Zf.ro: Vulcan Bucureşti a înviat şi trece pe profit în S1, cu 1,4 mil. lei la afaceri de
34 mil. lei
Zf.ro: Electroaparataj, afaceri de 7,6 mil. lei în S I, plus 8%
Zf.ro: Analiză ZF. Top 30 de producători de mobilă au vândut paturi şi dulapuri
de 3,9 miliarde de lei în 2015
Zf.ro: O companie a investit într-un hub logistic la Caran-Timişoara pentru
produse agricole cu o capacitate de 170.000 de tone
Zf.ro: Un brand românesc din Constanţa produce mobilier pentru Philip Morris,
Nestlé, British American Tobacco şi Coca-Cola
Zf.ro: Un britanic cu 400 de salariaţi în Prahova a ajuns unul dintre cei mai
importanţi furnizori pentru H&M
Zf.ro: Cele mai mari zece oraşe ale ţării înghit jumătate din comerţul modern
Zf.ro: Marii investitori încep să se aşeze la rând pentru achiziţia lanţului de
magazine Profi
Capital.ro: România reprezintă 10% din piaţa privată de sănătate din Europa
Centrală
Capital.ro: Petrolul SE ÎMPIEDICĂ! Dolarul se întăreşte. Ultimele evoluţii
Capital.ro: AFI Europe începe construcţia parcului de afaceri din Rahova. Peste
5.800 de corporatişti vor lucra aici
Bursa.ro: ÎN TIMPUL SEMNĂRII MEMORANDUMULUI DE ÎNŢELEGERE
DINTRE KAZMUNAYGAS ŞI STATUL ROMÂN Generalul Wesley Clark a fost
atât consultantul premierului Victor Ponta, cât şi al KazMunayGas
Startupcafe.ro: Cum iti promovezi afacerea cu foarte putini bani

0-100.hotnews.ro: Anul acesta Renault va produce pentru prima oara mai multe
masini in Maroc decat in Romania
Mediafax.ro:

FOCUS

Topul

piedicilor

din

calea

accesării

fondurilor

nerambursabile
Mediafax.ro: Fondurile UE alocate pentru dezvoltare rurală, dar neutilizate în
acest an, pot fi cheltuite în anii următori

IT
Zf.ro: Şeful Canon: Smartphone-urile aproape că au eradicat piaţa aparatelor de
fotografiat clasice. Vânzările de echipamente foto nu vor depăşi 80.000 de unităţi
anul acesta, din care aproape 30.000 vor fi profesionale
Zf.ro: Ionuţ Oprea, Facebrands: Există segmente de utilizatori care se uită
exclusiv la video pe internet
Zf.ro: Juniorii din IT cer salarii de intrare cuprinse între 500 şi 1.000 de euro net.
„Aşteptările financiare sunt cu mult peste competenţele lor.“
Zf.ro: Topul celor mai mari pierderi nete de pe piaţa locală de IT&C din 2015
Zf.ro: Noua generaţie de iPhone-uri este un cadou pentru producătorii de
accesorii
Zf.ro: Google cumpără dezvoltatorul de soft Apigee pentru 625 milioane de dolari
Economica.net: Samsung brevetează un smartphone care rulează Android şi
Windows Phone
Economica.net: Ghinionul Galaxy Note 7: Samsung a pierdut 14 miliarde de
dolari din capitalizarea bursieră într-o singură zi

Bursa.ro:

INTERVIU CU MARIUS

BOSTAN,

FOST MINISTRU AL

COMUNICAŢIILOR: "Unele state încearcă să vulnerabilizeze România şi să
profite de breşele în securitatea cibernetică"
Hotnews.ro: DeepMind a creat un sistem de vorbire generata de computer care
surclaseaza net tehnologia existenta
Hotnews.ro: Povestea “fabricii de aplicatii”, firma romaneasca ce vrea sa bata
recorduri in materie de descarcari si vrea investitii de peste 2 milioane dolari din
SUA

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Ministerul Finanţelor a publicat proiectul de lege privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă cu care vrea să îi împace pe transportatori: RCA
va putea fi încheiat între una şi 12 luni, în funcţie de opţiunea asiguratului. Vedeţi
aici toate modificările
Zf.ro: Economia a mers peste aşteptări în S1 2016, iar ING Bank şi-a revizuit în
sus prognoza de creştere, la 5,2%
Zf.ro: Firmele de asigurări vor fi obligate să prezinte clienţilor calculul care stă la
baza valorii unei poliţe
Zf.ro: Deficitul comercial a crescut cu 30% în primele şapte luni, la peste 5
miliarde de euro. Importurile de bunuri comerciale cresc cu un ritm dublu faţă
de exporturi. Norocul economiei este soldul pozitiv de la comerţul exterior de
servicii
Zf.ro: Cum a evoluat consumul de la lună la lună în ultimii trei ani. Românii
mănâncă mai bun şi mai scump
Zf.ro: INS: Rata anuală a preţurilor de consum a fost în august de -0,2%

Zf.ro: Anemia comerţului mondial a infectat exporturile germane şi pune în
pericol creşterea celei mai mari economii europene
Economica.net: Pensia medie a crescut cu 5,7%, în ultimul an. Numărul de
pensionari a scăzut cu 47.000 de persoane
Economica.net: Scandalul taxei pe ambalaj: patronatele din industria alimentară
solicită Senatului modificarea legii
Economica.net: Inflaţia anuală a urcat în august la -0,2%, efectul scăderilor de
taxe începe să dispară
Economica.net: Conducerea Autorităţii de Supraverghere Financiară ar putea fi
demisă săptămâna viitoare
Agerpres.ro: Transportatorii rutieri solicită Guvernului înghețarea tarifelor
RCA, prin Ordonanță de Urgență
Agerpres.ro: Transportatorii circulă cu viteză redusă în semn de protest, din
cauza creșterii prețurilor RCA
Mediafax.ro: Topul sectoarelor unde se câştigă cele mai mari şi cele mai mici
salarii

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Situaţie critică pentru o bancă din top 10. ING: ”ATM-urile, POS-urile,
cardurile şi Home Banking-ul nu funcţionează"
Zf.ro: Mesajul ING pentru clienţi după ce reţeaua de ATM-uri, POS-uri şi Home
Banking nu a mai funcţionat: Aceasta problemă tehnică nu a pus niciun moment
în pericol datele şi disponibilităţile băneşti ale clienţilor
Zf.ro: Cum arată topul celor mai profitabile bănci în primele şase luni ale anului

Zf.ro: ING a transmis clarificări privind indisponibilitatea serviciilor ING în data
de 10 septembrie
Zf.ro: ING anunţă că va returna comisioanele clienţilor care şi-au scos banii de la
alte bănci, după întreruperea sistemului informatic de sâmbătă. “Din cauza
magnitudinii şi complexităţii defecţiunilor, din păcate timpul pentru restaurarea
activităţii prin sistemul de back-up a fost mai lung decât în cadrul testelor”
Zf.ro: Efectele crizei economici continuă să fie resimţite: sistemul bancar are mai
puţin cu 16.000 de salariaţi şi aproape un sfert din unităţile bancare au fost
închise
Zf.ro: Românii au cumpărat cu cardul în afara ţării anul trecut de 1,5 mld. lei,
mai mult cu 17% ca anul trecut
Zf.ro: Băncile greceşti se pregătesc de haircut-uri generoase la credite
Zf.ro: OTP Bank din Ungaria e cu ochii după achiziţii
Zf.ro: Fed vrea să interzică băncilor să cumpere bucăţi din companii
Zf.ro: Un grup norvegian, alături de recuperatorul EOS a cumpărat de la BCR
un portofoliu de credite ipotecare neperformante în valoare nominală de 370
milioane de euro
Zf.ro: Conturile curente şi de economii au crescut cu 12 mld. lei într-un an, în
timp ce depozitele la termen au stat pe loc. Cine oferă cele mai mari dobânzi
pentru a ţine banii în bancă
Capital.ro: Salariile din BNR…
Bursa.ro: ÎMPRUMUTAŢII ÎN CHF AU REUŞIT SĂ-I ADUCĂ ÎN ACELAŞI
PUNCT PE BIRCHALL ŞI ZAMFIR Ana Birchall promite că va vota pentru
conversia la curs istoric

Bursa.ro: CONTURI FICTIVE ŞI COMISIOANE ABUZIVE LA CEA MAI
VALOROASĂ BANCĂ AMERICANĂ Unde se fură mai mult din conturile
bancare, în România sau în Statele Unite?
Bursa.ro: AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA: "Cineva din servicii mi-a spus
că sunt 8000 de dări în plată finalizate cu succes"
Hotnews.ro: Problemele cu platile online ale ING s-au reluat luni dimineata.
Reprezentantii bancii spun ca acum totul e ok

TURISM
Economica.net: MAE îi avertizează pe românii care vor să meargă în Grecia că
este stare de urgenţă ca urmare a incendiilor din Thassos
Bursa.ro: GIBI ANGHELACHE, SAFARI DANUBE DELTA CLUB: "Lumea
începe să intre într-o nouă branşă, aceea a turismului rural"
Mediafax.ro: România ocupa locul zece în UE la cele mai ieftine bilete de avion
Mediafax.ro: Cât au cheltuit străinii care au venit în România în prima parte a
anului

