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CCIR
Zf.ro: (P) Parteneriatul public-privat, mecanism pentru dezvoltare
economică, consolidarea inovării şi a competitivităţii în România
Evz.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: CCIR: Inițiativele PPP, un sprijin
pentru crearea de locuri de muncă
AMCHAM
Adevarul.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, News.ournet.ro, I-ziare.ro,
Libnet.ro,

Ziar.com,

News.portal-start.com,

Stiri-live.ro,

008.ro,

Fluierul.ro, Ziare-pe-net.ro, Baleares.ro, E-stireazilei.ro: Unele companii
de stat nu ştiu să folosească banii obţinuţi din listarea la bursă, acuză
şeful Camerei de Comerţ Americane în România
Business-adviser.ro:

Peste 90% dintre manageri considera ca actuala

politica economica trebuie schimbata
Startupcafe.ro, preluată de Diacaf.com: Cum vad directorii care conduc
afaceri in Romania evolutia mediului de business. Care sunt principalele
probleme si de ce au nevoie IMM-urile de o atentie speciala

Puterea.ro: Afaceriștii americani, nemulțumiți de politizarea economiei
românești
Rfi.ro, preluată de Lumealive.ro: AmCham: Politica economică trebuie
modificată. Investitorii autohtoni: Și fără să vrea, România rămâne
atractivă

Economica.net,

preluată

de

Replicaonline.ro,

Stiri-financiare.com,

Elgato.ro, Pentrubirou.ro, Gazetarul.ro: Preşedintele Camerei de Comerţ
Americane: Avem companii de stat care nu ştiu să folosească banii
obţinuţi din listări
Wall-street.ro: Cristian Agalopol: Bursa are sanse sa intre anul acesta pe
lista de asteptare pentru promovarea la piata emergent
Zf.ro, preluată de Cronicavip.ro, News.antreprenor.su, Ultimele-stiri.eu:
AmCham despre strategia de dezvoltare a României, la care a contribuit
şi BNR. Simion, AmCham: Cum va arăta România depinde de succesul
strategiei de dezvoltare
Bursa.ro,

preluată

de

Ultimele-stiri.eu,

Ziare-pe-net.ro,

Revistapresei.com, Ziareonline.com: SONDAJ AMCHAM 95% dintre
directorii de companii cred că politica noastră economică trebuie
schimbată
Digi24.ro, preluată de Infolegal.ro: AmCham: Fiscalitatea este folosită ca
instrument politic în România
Infobraila.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ziare-pe-net.ro: Managerii
romani considera ca legislatia actuala impiedica dezvoltarea ridicata
Catcostaclujul.ro: Actuala politică economică a României trebuie
schimbată
Fiscalitatea.ro, preluată de Manager.ro: Proiect de lege: ANPC sa aiba
consiliu ales de Parlament si sa poata amenda firmele cu 10% din cifra
de afaceri

CCIA ARAD
Livearad.ro, preluată de Mandri.ro, Glsa.ro, I-ziare.ro, Ziare-pe-net.ro,
Ziare.com,

Observatoraradean.ro,

Ultimele-stiri.eu:

Ambasadorul

României în Cuba, la Camera de Comerţ
Glsa.ro, preluată de Ziare.com: ITM Arad a organizat un seminar de
informare pentru angajatori și angajați
CCIA ROMÂNO-SUEDEZĂ
Vocearomilor.ro: Prima cameră de comerţ româno-suedeză din ţară.
Preşedintele ei: „În Suedia, o problemă destul de mare e cea a romilor şi
încercăm şi integrarea lor în România
CCI MUREȘ
Ceccarbusinessmagazine.ro: Filiala CECCAR Mureș: întâlnire pe tema
oportunităților de finanțare pentru IMM-uri
CCI PRAHOVA
Prahova-business.ro, preluată de Ziare.com: Ambasadorul Chinei vine la
Ploiesti la un forum de afaceri romano-chinez
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Peste 15.000 de someri au doar scoala primarã!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Urgenţă zero: cadastrul agricol, fără de care nu se vor mai putea
acorda subvenţii
Economica.net: Achim Irimescu: România trebuie să reducă exporturile
de cereale şi să le folosească pentru creşterea animalelor

Economica.net: Primarii care vor contracta servicii de cadastrare vor
primi un punctaj suplimentar la proiectele din PNDR
Capital.ro: Povestea românului care livrează de 16 ani legume pentru
hipermarketuri
Agerpres.ro: Prețurile la alimente vor rămâne stabile în următorul
deceniu (raport FAO/OECD)
ENERGIE
Zf.ro: Romgaz Mediaş plăteşte din 26 iulie dividendele cu randament de
10,5%
Zf.ro: Salarii la stat. Ion-Toni Teau, şeful Transelectrica, are patru terenuri
în Capitală, venituri lunare de 18.000 de lei şi 140.000 de euro în bănci
Zf.ro: Cel mai mare petrolist independent are un nou CEO şi vrea
benzinării proprii
Economica.net: Romgaz începe din data de 26 iulie plata dividendelor
aferente exerciţiului financiar 2015
Bursa.ro: Nuclearelectrica a cumpărat încă 120 de tone de combustibil
de la Cameco
Capital.ro: Kazahstanul anunţă marţi dacă va extinde dezvoltarea
câmpului petrolifer Tengiz
Economica.net: Preţul petrolului dă semne de revenire: miliardarul
Gabriel Comănescu începe explorarea de petrol pentru Tunisia și Algeria
FISCALITATE
Economica.net: Pierre Moscovici critică intenţia Marii Britanii de a
reduce taxa pe corporaţii

Economica.net: Anomalii fiscale: Bonusurile de pe card sau mobil
generează impozite şi taxe pentru clienţi, comercianţi şi bănci
Economica.net: Nuclearelectrica plăteşte în 2016 un impozit pe clădiri
nerezidenţiale de 50 milioane de lei. Taxa pe stâlp a fost de 69 mil.
GUVERN
Economica.net: Guvernul lansează în dezbatere publică strategia de
dezvoltare economică ”România competitivă”
Economica.net: Ministrul Transporturilor: Trenul este un lux şi este
normal ca oamenii să plătească mai mult
Economica.net: Cioloş: Proiectul de ţară coordonat de preşedintele
Iohannis va avea şi o componentă economică
Bursa.ro: SCENARIUL DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI NAŢIONAL ROMÂNIA POLICENTRICĂ. Sistemul policentric românesc - interfaţă între
teritoriul european vestic şi spaţiul estic
Capital.ro: Guvernul va crea Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
Agerpres.ro: Până la finalul lunii, românii din străinătate vor putea plăti
taxele locale prin ghișeul.ro
Agerpres.ro: Irimescu: Trebuie să oferim tinerilor perspectiva unui trai
decent în mediul rural, altfel vor migra la orașe
Economica.net:

Pîslaru:

Acordarea

beneficiilor

sociale

trebuie

schimbată. Sunt persoane nevăzătoare care au permis de conducere
Economica.net: Se schimbă normele de aplicare a legii accesului la
informaţiile de interes public - proiect
INVESTIȚII

Zf.ro: Fondul Proprietatea a luat un credit de 1 mld. de lei de la BRD,
pentru răscumpărare de acţiuni
Zf.ro: Asigurătorii mari au renunţat la peste 600 de oameni anul trecut
Zf.ro: Oţelul românesc a fost folosit pentru construirea Podului Ozman
din Turcia
Zf.ro: Producătorul Chio şi Nutline a revenit pe profit după cinci ani pe
pierderi
Zf.ro: Turcii de la ETI au început recrutările şi pentru departamentul de
vânzări
Zf.ro: Cristian Amza şi Oresa au primit acordul Concurenţei pentru a
porni din nou la drum cu La Fântâna
Zf.ro: Un antreprenor din Vaslui face peste 10 milioane de euro anual din
producţia şi procesarea de carne de pasăre
Economica.net: Efectele Brexit: ce se va întâmpla cu expansiunea Brico
Depot în România
Bursa.ro: BVB/RĂZVAN RAŢ, BRK FINANCIAL GROUP: "Indicii bursieri
nu au înregistrat modificări semnificative"
Bursa.ro: CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 24 IUNIE - 1 IULIE.
Titlurile BVB, cea mai mare creştere din BET
Bursa.ro: Pentru finalizarea noului Centru de Afaceri al Braşovului mai
sunt necesare peste 33 milioane lei
Bursa.ro: AVERTISMENTUL LUI LUDWIK SOBOLEWSKI, DIRECTORUL
GENERAL

BVB:

"Listarea

Hidroelectrica

promovarea la piaţă emergentă"

-

ultima

şansă

pentru

Bursa.ro: MANAGERUL FP SUSŢINE LISTĂRILE SECUNDARE LA
LONDRA Konieczny se contrează din nou cu Sobolewski
Capital.ro: Dascălu a intrat puternic pe construcţia de clădiri de birouri.
Lucrează la trei în paralel
Capital.ro: Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut cu
18,4%, în primele cinci luni
Capital.ro: Pieţele financiare, în derivă. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Efectul creşterii avansului şi al aplicării dării în plată pentru
Prima Casă
Agerpres.ro: Alianța Renault-Nissan a economisit 4,3 miliarde de euro în
2015
Zf.ro: Mallul Park Lake, de 180 mil. euro din Titan, se va deschide în
septembrie
Zf.ro: Bursele asiatice au scăzut pentru prima oară într-o săptămână
Zf.ro: JLL îşi extinde departamentul industrial
Capital.ro:

Primul

ansamblu

rezidenţial

mare

vândut

integral

în

insolvenţă în sistem de retail. Banca şi-a recuperat toţi banii
IT
Zf.ro: Service-return.com: Primim circa 10.000 de cereri pe lună pentru
reparaţii de telefoane mobile
Zf.ro: Impact Hub Bucharest şi-a dublat anul trecut afacerile la 850.000
de euro

Zf.ro: Un grup italian vrea să producă 300.000 de case de marcat pe an la
Glimboca
Agerpres.ro: Bostan (MCSI): Suntem preocupați de accesul start-upurilor
pentru a oferi facilitatea de taxă zero pentru programatori
Zf.ro: Absolvenţii de IT şi limbi străine au cele mai mari şanse de a-şi
găsi un loc de muncă bine plătit
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Angajaţii din administraţia publică locală au încheiat
greva. Activitatea la ghişee a fost reluată
Capital.ro: Iohannis: România de azi a depășit succesiv tranziția. Are
nevoie acum de un nou model de dezvoltare.
Capital.ro: LIVE TEXT Isărescu: Reducerea TVA a încălcat o regulă
majoră a UE
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Brexitul expune verigile slabe ale zonei euro: Băncile italiene sunt
bombardate de investitori şi de speculatori. „Avem în faţă un moment cu
potenţial exploziv pentru Italia“
Zf.ro: Randamentele la titluri de stat au urcat în iunie la scadenţele medii,
de 3-5 ani. Impactul Brexitului a fost resimţit în ultima săptămână din
iunie
Zf.ro: Cea mai mare companie de asigurări şi cea mai mare bancă din
Italia sunt conduse de francezi
Zf.ro: O firmă din Marea Britanie vrea să atace piaţa transferurilor de bani
făcute de IMM-uri, deţinute de bănci

Bursa.ro: Acţiunile "UniCredit" şi "Monte dei Paschi", suspendate
temporar de la tranzacţionare
Bursa.ro: OPINII Deciziile instanţelor de îngheţare a cursului CHF
afectează atribuţia Băncii Naţionale a României
Economica.net: Lira sterlină scade din nou la minimul ultimilor 31 de ani
TURISM
Economica.net: Grevă la Alitalia: 142 de zboruri au fost anulate
Bursa.ro: Scandal între transportatori şi agenţia de turism Christian Tour

