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CCIR
Curierulnational.ro, preluată de Ziarelive.ro, ZIare-pe-net.ro, Stiri-live.ro,
Gazetarul.ro, Infoportal.ro: Conferinţa Naţională a Camerei de Comerţ şi
Industrie România-China
Antena3.ro, preluată de Jurnalul.ro, Amosnews.ro, Stirionline.org,
Revistapresei.eu, 1001-stiri.pro, Buletindeilfov.ro: EVENIMENT INTACT
MEDIA GROUP. Exporturile – motor de creştere pentru România (ediţia a doua)
Susanele.ro: Consultanta asupra fondurilor structurale pentru mediul de afaceri
si comunitati

CCIA ARAD
Mandri.ro: ITM Arad a chemat angajatori și angajați la un seminar de informare
Aradon.ro, preluată de Comisarul.ro, Stiritransilvania24.ro, Ziare100.ro,
Ziareaz.ro, Ultimele-stiri.eu, Eventya.net: Angajaţii şi angajatorii, la apel!
Arad24.net: Angajatorii şi angajaţii arădeni pot afla ultimele noutăți legislative
CCIA ARGEȘ
Jurnaluldearges.ro: „O piaţă acolo e ca nuca în perete!”
Jurnaluldearges.ro, preluată de Ziarelive.ro: Piaţa construcţiilor de locuinţe în
Argeş: opinii, perspective, oferte
Universulargesean.ro: Dezbatere despre fondurile europene, la Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş

CCI BUCUREȘTI
B1.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Antena24.ro, Stiri-live.ro, Ziar.com.
Stiriziare.com, I-ziare.ro: Fostul sediu al Bibliotecii Naționale, scos la închiriere
pentru cazinouri, cafenele și oameni de afaceri
CCINA CONSTANȚA
Stiriledeconstanta.ro: Ambasadorul Republicii Vietnam a onorat Constanța cu
prezența sa
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Bittv.info, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu:
Oportunităţile de afaceri din Israel, prezentate oamenilor de afaceri locali

CCI MARAMUREȘ
Necenzuratmm.ro: Întâlnire a finanțiștilor cu agenții economici mijlocii și mici
din județul Maramureș

CCI ROMÂNIA-CHINA
Curierulnational.ro, preluată de Ziarelive.ro, ZIare-pe-net.ro, Stiri-live.ro,
Gazetarul.ro, Infoportal.ro: Conferinţa Naţională a Camerei de Comerţ şi
Industrie România-China

CCIA TELEORMAN
Ziarulmara.ro, preluată de Ziare.com: Cursuri de formare profesională,
organizate de Camera de Comerț Teleorman

CCIA TIMIȘ
Telenova.ro: SEMINAR DESTINAT UNITATILOR PUBLICE,
ORGANIZATIILOR SI COMPANIILOR DIN DOMENIUL MEDICAL
Banatulazi.ro: Mediul de afaceri din Timiș este interesat de normele de igienă din
unităţile publice și sanitare

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Ministerul Agriculturii cere sistarea impozitării fermierilor pentru
subvenţiile europene
Economica.net: Străinii ar putea cumpăra teren arabil în România în limita a 50
de hectare
Capital.ro: Locul din Bucureşti pe care Cioloş vrea să îl declare zonă protejată
Capital.ro: Faur (APIA): Mai avem doar 5% din totalul fermierilor pe vegetal
care nu au intrat în procedură de plată
Capital.ro: Legea terenurilor s-ar putea modifica din toamnă
Capital.ro: Ministrul Agriculturii: Cine va produce alimente va fi bogat
Agerpres.ro: Fermierii vor avea acces pe site-ul APIA la o fereastră dedicată
pentru verificarea situației "la zi"
Agerpres.ro: Faur (APIA): Fermierii vor putea lua în jur de 400 de euro pe
hectarul de lucernă

ENERGIE
Zf.ro: Romgaz anunţă o descoperire „importantă“ de hidrocarburi. „Pe termen
scurt impactul pe rezultat este inexistent“
Zf.ro: Preţurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici scad cu 3%

FISCALITATE
Zf.ro: Alina Andrei, Cabot Transfer Pricing: Sunt multe multinaţionale care fac
optimizare fiscală şi ajung la economii de zeci de milioane de euro
Capital.ro: De astăzi, băncile vor informa zilnic Fiscul despre conturile pe care le
deschideţi sau închideţi
Hotnews.ro: Ordonanta care te scuteste de impozit la darea in plata si taie
impozitul pe salariile cercetatorilor a aparut in Monitor. Vezi cele mai importante
7 modificari

GUVERN
Capital.ro: Paşca Palmer: Elaborarea procedurii de dare în administrare a
Parcului Natural Văcăreşti va mai dura cel puţin o lună
Bursa.ro: Ministerul Economiei vrea să modifice structura Consiliului de Export,
din cauza ineficienţei
Hotnews.ro: Interviu Video cu ministrul Cristian Ghinea si Andra Bucur,
consilier in cadrul Cancelariei premierului, despre debirocratizare: Exista cazuri
ingrozitoare, in care institutiile sunt santajate de firme IT pentru a avea acces la
propriile baze de date

Hotnews.ro: Atentie la reciclarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice! Guvernul a introdus o contributie de 4 lei/kg pentru echipamentele
electrice la care nu se indeplineste rata de colectare si reciclare

IMM
Zf.ro: „Producătorii locali trebuie să creeze branduri puternice în România
înainte să iasă la export“
Bursa.ro: CONFERINTA FONDURILE EUROPENE - EDITIA A VIIIA/FLORIN IRIMIA, AEXA: "Reforma legislaţiei achiziţiilor publice urmăreşte
facilitarea accesului IMM-urilor"

INVESTIȚII
Zf.ro: Pehart Tec Grup: Investiţiile realizate ne-au dus în top zece producători de
hârtie din Europa
Zf.ro: Carrefour deschide un supermarket la Filiaşi şi ajunge la 110 unităţi sub
acest format
Zf.ro: Un raport al Bursei din Londra a selectat 11 afaceri antreprenoriale
româneşti să „inspire” Europa
Zf.ro: Producătorul de zahăr Agrana Bucureşti îşi îndulceşte afacerile şi trece pe
profit în 2015
Zf.ro: Lidl are peste 40 mil. euro pentru investiţii. „Fiecare magazin nou
presupune capital de cel puţin 2 milioane de euro“
Zf.ro: Alex Morar, CEO al NEPI: Nimic din ce am construit nu am construit ca
să vindem. Dorinţa noastră este să creştem portofoliul pe care îl avem

Economica.net: Lecţie pentru statul român: tinerii care atrag investitori. Au pus
"reflectoarele" pe Transilvania cu doar 150 de euro
Economica.net: Lira continuă să se aprecieze. Aurul creşte creşte pentru a cincea
săptămână consecutiv
Capital.ro: WSJ: Mondelez a înaintat o ofertă de preluare pentru Hershey
Capital.ro: Afacerile Medicover au ajuns la 252 milioane de lei în 2015
Capital.ro: Brexit-ul aduce panică pe termen lung. Pieţele în derivă! Ultimele
evoluţii
Bursa.ro: CONFERINŢA FONDURILE EUROPENE - EDITIA A VIII-A/ILIE
DAN BARNA, SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE: "Mecanismul absorbţiei a devenit atât de stufos, încât simplificarea
procedurilor a devenit o himeră"
Bursa.ro: CONFERINTA FONDURILE EUROPENE - EDITIA A VIII-A/LIVIU
ROGOJINARU, CNIPMMR "Aşteptăm să fim cât mai mulţi în lupta cu cei care
gestionează fondurile"
Bursa.ro: CONFERINTA FONDURILE EUROPENE - EDITIA A VIIIA/GABRIEL FRIPTU, MINISTERUL DEZVOLTĂRII: "În noul program vom
discuta de elemente calitative"
Bursa.ro: CONFERINTA FONDURILE EUROPENE - EDITIA A VIIIA/RAMONA IVAN, CEC BANK: "Trebuie să crezi în tine, în proiectul tău şi să
ai ceva bani"
Bursa.ro: CONFERINTA FONDURILE EUROPENE - EDITIA A VIII-A/ADINA
MOGA, MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA
INFORMAŢIONALĂ: "Un nou apel de finanţare destinat mediului privat va fi
prezentat în scurt timp"

Bursa.ro: CONFERINTA FONDURILE EUROPENE - EDITIA A VIIIA/CLAUDIA IONESCU, AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
BUCUREŞTI-ILFOV: "Gradul de absorbţie pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov
este de 73%"
Bursa.ro: SIBEX Lichiditatea derivatelor a crescut cu aproape 10%, în iunie
Bursa.ro: BVB Indicii, în depreciere, pe fondul unui rulaj de 11,4 milioane euro
Bursa.ro: Emisiunile de obligaţiuni ale statelor emergente au crescut cu 50%, în
primul semestru
Mediafax.ro: INS: În mai, numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri
rezidenţiale a scăzut
Zf.ro: Unilever numeşte un român la conducerea operaţiunilor din opt ţări
europene
Zf.ro: Acţiunile asiatice au crescut vineri, la un nivel care nu a mai fost atins din
aprilie

IT
Zf.ro: Profitul Net Brinel, una dintre cele mai mari afaceri IT din Cluj, a crescut
cu 51%
Zf.ro: Uber atacă şi mai puternic piaţa din România
Zf.ro: Bogdan Bocşe, fondator al ScentSee.com: Un IT-ist a creat un soft care le
spune utilizatorilor ce parfumuri li se potrivesc în funcţie de stilul de viaţă
Zf.ro: Andrei Radu, Techsylvania: Antreprenorii din IT au capacitatea de a
dezvolta produse foarte bune, dar trebuie să găsească finanţare şi mentori din
alte ţări

Ziare.com: SIE: Mai multe ambasade ale Romaniei au fost atacate cibernetic
Hotnews.ro: CNAS a atribuit prin licitatie doua contracte de peste 5 milioane de
euro catre Teamnet, firma fondata de Sebastian Ghita, pentru mentenanta
sistemului IT al cardului de sanatate si a platformei IT a asigurarilor de sanatate
Economica.net: Teamnet International a câştigat contractele de mentenanţă a
cardului şi platformei IT a asigurărilor de sănătate

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Cei mai importanţi doi oameni din ASF, care supraveghează asigurările,
piaţa de capital şi pensiile private, câştigă peste 13.000 de euro lunar
Economica.net: Indemnizaţia pentru creşterea copilului se majorează. Cererile
pentru reluarea concediului se depun de la 1 iulie
Economica.net: S&P retrogradează ratingul Uniunii Europene după Brexit
Capital.ro: Inspecţia Muncii lansează o campanie de control pe litoralul
românesc
Bursa.ro: Astăzi intră în vigoare Acordurile de asociere UE - Republica Moldova
şi UE - Georgia
Hotnews.ro: Efectele Brexitului asupra drepturilor de proprietate intelectuala in
relatiile comerciale Romania-Marea Britanie
Hotnews.ro: 12 lucruri pe care poate nu le stiai inca despre somerii romani
Zf.ro: INS: Rata şomajului a urcat la 6,6%
Economica.net: Sodexo: Peste 6.500 de comercianţi parteneri acceptă plata cu
cardurile Gusto Pass

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Business internaţional: Jean-Pierre Mustier este noul CEO al UniCredit şi
are misiunea de a restructura cea mai mare bancă italiană
Zf.ro: Casandrele George Soros şi Mark Mobius fac gălăgie. Este în interesul lor
Zf.ro: Iniţiatorul dării în plată mai face un proiect legislativ: cei care nu mai pot
plăti la Prima casă pot să fie chiriaşi ANL cinci ani
Zf.ro: Business internaţional: La o săptămână de la Brexit acţiunile băncilor
europene scad din nou
Zf.ro: Isărescu: Există „câteva mii” de notificări privind darea în plată. Circa
jumătate sunt buni platnici
Zf.ro: Guvernatorul BNR: Nici nu ne-am gândit să intervenim pe piaţa valutară.
Cursul s-a corectat de la sine
Zf.ro: Brexitul forţează marile bănci din Londra să treacă la planul B
Zf.ro: ZF Bankers 2016. Comentariu: Sistemul bancar românesc este prins între
necesitatea restructurării şi lipsa unor motoare solide de creştere
Zf.ro: Câştigurile bancherilor de la băncile de stat: salariile lunare trec de 20.000
de euro
Zf.ro: Isărescu: BNR va deveni mai pragmatică. Vom acţiona în funcţie de
evenimente, cu tot arsenalul
Capital.ro: Mugur Isărescu: Asigurăm stabilitatea cursului în condiţiile date

Bursa.ro: DUPĂ CE BNR A SPUS CĂ NU ARE INFORMAŢII, Magicianul
Isărescu scoate cifrele dării în plată din joben

Bursa.ro: FMI: "Deutsche Bank", posibil cel mai mare risc la adresa sistemului
financiar global
Bursa.ro: Inflaţia din zona euro a revenit în teritoriu pozitiv
Bursa.ro: Isărescu: "Vedem o diminuare a inflaţiei negative în lunile următoare"
Ziare.com: Nu mai poti achita ratele la Prima Casa? Ramai in locuinta si platesti
chirie - un proiect cu multe semne de intrebare
Hotnews.ro: Reactia BNR la propunerile legislative ale lui Anghel si Zamfir care
ar schimba Statutul Bancii Centrale: Riscul juridic este mult mai ridicat pentru
supraveghetorii bancari decat pentru cei din administratia publica/Nu e superimunitate ci protectia deponentilor

TELECOM
Zf.ro: Afacerile Prime Telecom, unul dintre ultimii jucători independenţi din
telecom, au stagnat la 37 mil. lei
Zf.ro: GTS Telecom a ajuns la o investiţie de 700.000 euro în centrul din ClujNapoca
Zf.ro: Companiile deţinute de britanicii de la Vodafone au mai angajat aproape
400 de oameni în România în 2015
Zf.ro: Deutsche Telekom va numi un alt director pentru coordonarea afacerilor
din Europa, inclusiv România, care vine din afara grupului. Claudia Nemat preia
coordonarea zonei de tehnologie şi inovaţie

TURISM
Economica.net: Putin reautorizează oficial călătoriile turiştilor ruşi spre Turcia
Agerpres.ro: ANAT solicită ministrului Educației schimbarea structurii anului
școlar pentru ca elevii să meargă în vacanțe în extrasezon
Zf.ro: INS: Sosirile în unităţile turistice din ţară au crescut în mai cu 6,7%
Zf.ro: ZF Bankers 2016. Comentariu: Sistemul bancar românesc este prins între
necesitatea restructurării şi lipsa unor motoare solide de creştere Zf.ro: Câştigurile
bancherilor de la băncile de stat: salariile lunare trec de 20.000 de euro Zf.ro: Isărescu:
BNR va deveni mai pragmatică. Vom acţiona în funcţie de evenimente, cu tot arsenalul
Capital.ro: Mugur Isărescu: Asigurăm stabilitatea cursului în condiţiile date Bursa.ro:
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multe semne de intrebare Hotnews.ro: Reactia BNR la propunerile legislative ale lui
Anghel si Zamfir care ar schimba Statutul Bancii Centrale: Riscul juridic este mult mai
ridicat pentru supraveghetorii bancari decat pentru cei din administratia publica/Nu e
super-imunitate ci protectia deponentilor TELECOM Zf.ro: Afacerile Prime Telecom, unul
dintre ultimii jucători independenţi din telecom, au stagnat la 37 mil. lei Zf.ro: GTS Telecom
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Zf.ro: Deutsche Telekom va numi un alt director pentru coordonarea afacerilor din Europa,
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