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CCIA ARAD
Agroinfo.ro, Revistaferma.ro: Veniţi la AGROMALIM 2016!
Joy-fm.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare.com: Agromalim și-a deschis
porțile la Expo
CCIA ARGEȘ
Jurnaluldearges.ro: CCIA Argeş organizează pe 7 septembrie un foarte
util seminar pe teme de legislaţie fiscală
Argesexpres.ro, preluată de Ziare.com: Oamenii "grei" la Camera de
Comerţ
CCI BIHOR
Bihon.ro: Nemulţumiri şi confuzii în rândul contribuabililor
CCINA CONSTANȚA
Amosnews.ro: S-a lansat proiectul Route 'Roman frontier within the
cross-border region Romania-Bulgaria'
Cugetliber.ro, preluată de Indexconstanta.ro, Ziare-pe-net.ro, I-ziare.ro,
Constanta.press: Proiect de promovare a turismului la graniţa românobulgară
Ziuaconstanta.ro, preluată de Feedler.ro, Ziare.com: Un nou proiect
lansat de CCINA Constanţa Moştenirea culturală romană - LIMES, în
parteneriat cu Bulgaria

Radioconstanta.ro: CONSTANȚA: Moștenirea comună lăsată de romani,
valorificată de România și Bulgaria
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-BRITANICĂ
Capital.ro, preluată de Ziarelive.ro, Instiri.com, Ziar.com, Feedler.ro,
Ultimele-stiri.eu, Revistapresei.eu, Ziarelive.ro, News.portal-start.com:
Vicepreședintele Camerei de Comerț Româno-Britanice, la conferința
Capital: Există multe contracte bilaterale avantajoase între România și
Marea Britanie.
Capital.ro, preluată de Discard.ro, Findnews.ro, Instiri.com, Ziar.com,
Diacaf.com, Feedler.ro. Revistapresei.eu, Ziarelive.ro, Presaonline.com:
Neil McGregor, vicepreședinte al Camerei de Comerț Româno-Britanică,
despre BREXIT: Dacă sunteți bancheri sau oameni de afaceri nu cred că
vor exista modificări pentru dumneavoastră
CCIFER
Rador.ro: Invitatul special al celei de-a treia ediții a Fête de la
Gastronomie/ Sărbătoarea gastronomiei va fi patiserul Yazid Ichemrahen,
Campion mondial în patiserie și înghețată
Zf.ro, preluată de News.antreprenor.su: Coaliţia pentru Dezvoltarea
României salută măsurile de simplificare fiscală, dar subliniază că mediul
de afaceri are nevoie de predictibilitate
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Csrmedia.ro: METRO a deschis „Piata produselor romanesti”, in cadrul
magazinului din Düsseldorf
CCIRO ITALIA

Gazetaromaneasca.com: Acţiune umanitară a Asociaţiei Românilor din
Italia la Amatrice, sprijin concret pentru cei afectaţi de cutremur
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-OLANDEZĂ
Cariereonline.ro: COLECTAREA EFICIENTA A CREANTELOR PENTRU
OPTIMIZARE CASH-FLOW & COSTURI
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: Oameni de afaceri suceveni, invitați în Marea Britanie
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Cerealcom Dolj a refuzat să livreze grâu Egiptului din cauza
modificării termenilor contractuali
Agerpres.ro: Cea mai mare expoziție națională de ovine și caprine,
organizată de fermierii din Sălaj
Capital.ro:

Fondurile

nerambursabile

disponibile

pentru

fermele

zootehnice au fost epuizate. Fermierii au solicitat 97 milioane de euro
ENERGIE
Zf.ro: ELCEN: Distrigaz Sud Reţele a pus poprire pe toate conturile
bancare ale ELCEN
Zf.ro: Tranzacţia prin care MOL ar putea deveni indirect al cincilea trader
local de energie, sub lupa Consiliului Concurenţei
Economica.net: Conducerea Transgaz semnează vineri contractul de
finanţare europeană a conductei de gaze Bulgaria-România-UngariaAustria

Capital.ro: Kazahstanul va demara în noiembrie producţia de ţiţei la
zăcământul Kashagan
Bursa.ro: DISTRIGAZ SUD REŢELE A BLOCAT TOATE CONTURILE
ELCEN. ELCEN: "Există riscul major ca producţia de energie electrică şi
termică să fie sistată"
Bursa.ro:

CONFERINTA

"ENERGIA

IN

PRIZA"

/

RADU

DUDĂU,

MINISTERUL ENERGIEI: "Draftul Strategiei Energetice va fi pus în
dezbatere în prima parte din octombrie"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" / OVIDIU AGLICERU,
HIDROELECTRICA: "După ieşirea Hidroelectrica din insolvenţă, nu am
simţit niciun fel de influenţe politice"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" / MIHAI PĂUN, CRENERG:
"Investiţiile în infrastructura energetică, o soluţie sigură pentru ieşirea
din criza blocajelor financiare"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" / SORIN GAL, ANRM: "În
zona energiei avem foarte multe vorbe şi din ce în ce mai puţine fapte"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" / VIOREL GAFIŢA,
ROMELECTRO: "Cercetarea şi dezvoltarea arată ca un deşert cu douătrei oaze"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" / GABRIEL DUMITRAŞCU,
EXPERT ENERGIE: "Ministerul Energiei nu a mai avut leadership, de la
plecarea domnului Răzvan Nicolescu"
Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" / RĂZVAN NICOLESCU,
DELOITTE: "Statul ar trebui să stabilească un parcurs clar pentru listarea
Hidroelectrica"

Bursa.ro: CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" / DANIEL PINTILIE, AFEER:
"Tehnologiile învechite şi competitivitatea - provocări în industria
energetică"
Hotnews.ro: Cum rezolva Remus Borza posibilul conflict de interese in
care s-ar afla daca se va ocupa de insolventa Hidroserv, in conditiile in
care este si administrator judiciar al UCM Resita, cel mai mare creditor:
Voi lucra pe gratis!
FISCALITATE
Economica.net: Gabriel Biriş a demisionat de la Finanţe: Voi susţine cu
tărie proiectul, chiar dacă pentru moment el trebuie ”parcat"
Economica.net: Biriş: Ministrul Anca Dragu avea cunoştinţă despre
proiectul de modificare a Codului Fiscal
Agerpres.ro: BNS: În nicio țară europeană finanțarea sistemului de
securitate socială nu se asigură exclusiv de angajator sau de angajat
Capital.ro: Iată de ce PREŢUL PETROLULUI va continua să scadă!
Bursa.ro: FOSTUL PREŞEDINTE ANAF GELU DIACONU: "Până şi femeia
de serviciu de la Finanţe este revoltată de minciunile tehnocraţilor!"
Hotnews.ro: Cercetatorii, scutiti de impozit pe veniturile din salarii
incepand din luna august. Ce conditii trebuie indeplinite
IMM
Economica.net: Guvernul a aprobat ajutoare de stat de 900 milioane lei
pentru IMM-urile din România începând din 2017
INVESTIȚII

Zf.ro: Trei emitenţi însumează 65% din valoarea totală a tranzacţiilor cu
acţiuni în primul semestru la Bursa de la Bucureşti
Zf.ro: Amplo Ploieşti îşi diminuează participaţia la Morărit Panificaţie
Roman de la 44% la 34%
Zf.ro: Afacerile Agricola Bacău trec anul acesta pragul de 740 mil. lei
Zf.ro: Un lanţ de minicafenele a ajuns la 14 unităţi în patru ani şi vrea săşi dubleze reţeaua până la finalul lui 2017
Zf.ro: Ramona Chirilă, RePatriot Summit: Cum vor antreprenorii locali săi aducă înapoi pe cei stabiliţi în străinătate
Zf.ro: Proprietarii cafenelei M60 deschid un restaurant într-o clădire de
birouri
Zf.ro: Vrancart Adjud reacţionează după respingerea ajutorului de stat:
„Rămâne sub semnul întrebării valoarea încă redusă a fondurilor
acordate“
Economica.net: Performanţa magazinelor cu preţuri mici din România:
Nemţii fac de trei ori mai mulţi bani pe metrul pătrat decât francezii
Economica.net: Preţul creşterii puternice a eMAG: pierderi de 184
milioane lei în ultimii trei ani şi datorii triplate
Economica.net: CNADNR construieşte autostrăzi ilegale. Corpul de
control al Ministerului Transporturilor: Putem pierde bani europeni
Economica.net: CFR SA a finalizat în primul semestru investiţii de 1,32
miliarde lei şi a relansat proiecte de peste 12,6 miliarde lei
Agerpres.ro: IRUM Reghin a lansat pe piață trei utilaje noi, două
concepute exclusiv de inginerii români

Capital.ro: Gemma Webb, CEO al British American Tobacco România:
„Brexit este de fapt o mare oportunitate pentru România. Puteți atrage
investiții majore"
Capital.ro: Enache Jiru, la Conferința CAPITAL despre Brexit: Bursa a
avut, la început, o majorare. Acum sunt scăderi majore
Capital.ro: Acţiunile sud-coreene s-au SCUFUNDAT! Pieţele asiatice SE
DUC LA VALE. Ultimele evoluţii
Hotnews.ro:

Ghidul

Programului

"Diaspora

Start-Up",

lansat

in

consultare publica: 30 milioane de euro din bani europeni pentru romanii
din diaspora care vor sa deschida o afacere in tara
Startupcafe.ro: Marius Ghenea: Top 3 criterii de care tine cont fondul
Catalyst Romania atunci cand alege o firma in care sa investeasca
IT
Zf.ro: Marius Ghenea: Vom investi banii obţinuţi din vânzarea PC Garage
în dezvoltarea companiei Fit Distribution
Zf.ro: 3TS Capital Partners: Căutăm companii locale care să justifice
investiţii de 5 mil. euro
Zf.ro: Proprietarul AROBS Cluj: Avem 3 milioane de euro pentru achiziţii
în IT
Hotnews.ro: STS: Solicitantii de fonduri europene vor putea folosi o
versiune imbunatatita a aplicatiei de depunere a proiectelor, incepand de
luni, estimativ
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Economica.net: Exporturile şi importurile României au scăzut cu peste
4% în iulie
Economica.net: Transportatorii au semnat un protocol cu Primăria
Capitalei pentru protestul din 15 septembrie din Piaţa Victoriei
Agerpres.ro: Întreprinderile sociale vor putea obține atestatul pentru
accesarea fondurilor europene, până la finele anului
Agerpres.ro: Germania: Wolfgang Schaeuble vrea măsuri rapide pentru
implementarea reducerilor de taxe, de 15 miliarde de euro
Agerpres.ro: Grecia are nevoie de o reducere a datoriei pentru a reveni
pe creștere (Alexis Tsipras)
Capital.ro: Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Prognoză,
la Conferința CAPITAL, despre Brexit: "Consider că țara noastră are mai
degrabă de câștigat din Brexit"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Rezerva de aur a BNR este de 103,7 tone, valoarea la zi a acestuia
fiind de aproape 4 mld. euro
Zf.ro: Excesul de lichiditate împinge costul leilor din nou la minime
istorice
Zf.ro: PKO, cea mai mare bancă din Polonia, şi Alior vor să cumpere
subsidiara poloneză a Raiffeisen
Zf.ro: Avertisment: americanii se împrumută mai mult ca niciodată ca săşi cumpere maşini, în timp ce în economia lor încep să apară fisuri

Zf.ro: Preşedintele BCE a lăsat pieţele financiare cu buza umflată, dar a
avertizat că nu ar trebui să existe îndoială legată de voinţa, capacitatea şi
abilitatea BCE de a acţiona şi mai mult dacă este nevoie
Zf.ro: Cum stau băncile din România în regiune: şase au prins un loc în
top 50, dar niciuna nu a intrat în top 10
Zf.ro: BCR: Cheltuielile cu salariile, plus 4,3% în S1 2016
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Cine şi conform căror norme de drept
stabileşte câştigurile salariale în Banca Naţională a României (2)
Zf.ro: Dan Pascariu, preşedintele UniCredit Bank România: Există şefi de
bănci care câştigă mai mult decât guvernatorul BNR. Discuţia despre
salariul lui nici nu ar fi trebuit să aibă loc. Trebuia însă să-şi fi declarat
veniturile mai devreme
Zf.ro: Dan Pascariu, preşedintele UniCredit România: Un guvernator ar
trebui să câştige la fel în orice ţară din UE, indiferent de mărimea sau
PIB-ul ei
Economica.net: Percheziţii la două angajate CEC Bank din Alba,
suspecte că au cauzat un prejudiciu clienţilor de 3,2 milioane de lei
Bursa.ro: În lipsă de altceva, Mario Draghi a trecut la stimularea
psihologică a zonei euro
Bursa.ro: Surse: "UniCredit" caută un partener strategic pentru divizia sa
de gestionare a activelor
TELECOM
Zf.ro: Francezii îşi apără poziţia de lider: Mutare fără precedent a Orange
pe mobil: net nelimitat de vineri până duminică timp de 2 ani pentru
abonaţi

Zf.ro: Telekom: două luni fără cost pentru pachetele Magenta
achiziţionate online

