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CCIR
Rador.ro: Vizită a premierului Dacian Cioloş în Vietnam
Rador.ro: Previziunile săptămânii 11-17 iulie 2016
CCI CARAȘ-SEVERIN
Reper24.ro: La adio Șerban Antonescu
CCI HUNEDOARA
Glasul-hd.ro, preluată de Stiritransilvania24.ro: CCI vrea să ducă
producătorii locali mai aproape de hipermarketuri
CCI IAȘI
24-ore.ro, 7est.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, ZIare-pe-net.ro: Cursuri
noi la Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Iaşi
Inpascani.ro: Cursuri de inspector pentru protecția muncii
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, I-ziare.ro, Ziare-pe-net.ro,
Ziarelive.ro: Curs important privind legislaţia muncii la Camera de
Comerţ
Bittv.ro: Curs de legislaţia muncii la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
CAMERA DE COMERȚ OLANDEZĂ ÎN ROMÂNIA
Cariereonline.ro: A fost desemnat boardul director al Camerei de Comerţ
Olandeze în România
AGRICULTURĂ

Economica.net: Irimescu: Plata subvenţiilor pentru unii agricultori s-ar
putea extinde până la toamnă
Capital.ro: Cooperativele fac loc producătorilor români în hipermarketuri
Agerpres.ro: Starea culturilor agricole va fi, în general, bună pe
suprafețele cu rezervă de apă apropiată de optim (agrometeo)
ENERGIE
Zf.ro: Încă un angajat al Complexului Energetic Oltenia a murit la locul de
muncă
Zf.ro: Cum se amendează statul singur: CE Hunedoara trebuie să
plătească 740 mil. lei
Zf.ro: Dacia, cea mai mare companie din România, renunţă la Tinmar şi ia
energie de circa 20 de milioane de euro de la grupul ceh CEZ
Zf.ro: O industrie de 7 mld. euro strigă faliment: „Noile prevederi sunt
lovitura de graţie pentru producătorii de energie verde.“
Zf.ro: Carburanţii coboară iar sub 5 lei după revenirea pe minus a
barilului de petrol. Benzina şi motorina au ajuns la acelaşi preţ
Zf.ro: Resursele de energie primară au crescut cu 0,3% în primele cinci
luni
Economica.net: Consumul final de energie electrică a crescut cu 11,1%,
în primele 5 luni. Consumul populaţiei s-a majorat cu 0,9%
Capital.ro: Petrolul, la minimul ultimelor 2 luni. Ultimele evoluţii
FISCALITATE

Economica.net: Mohammad Murad, patronul Phoenicia Hotel, audiat ca
martor într-un dosar de evaziune fiscală
Economica.net: ArcelorMittal a câştigat un proces cu statul român pe
preţurile de transfer. Miza: 5,67 milioane de lei
GUVERN
Economica.net: Guvernul atacă la CCR patru legi adoptate de Parlament
care acordă sporuri şi stimulente financiare
Capital.ro: Guvernul vrea cooperative de locuinţe care lovesc în profitul
dezvoltatorilor
Mediafax.ro: Cioloş, în Vietnam: 3200 de vietnamezi care au studiat în
România pot contribui la reluarea relaţiilor de cooperare
INVESTIȚII
Zf.ro: Argus Constanţa va lua credite de 110 mil. lei pentru achiziţia de
materie primă
Zf.ro: Multinaţionalele gigant din domeniul bunurilor de larg consum
domină topul promoţiilor, în frunte cu P&G, Unilever şi Henkel
Zf.ro: Acţiunile Albalact au crescut cu 10% după avizul Consiliului
Concurenţei
Zf.ro: Fabrica de mezeluri a nemţilor de la Reinert a revenit pe profit
Zf.ro: Comvex Constanţa vrea un credit de 52 mil. euro pentru un nou
terminal de cereale în port. După anunţ, acţiunile au scăzut la bursă cu
4%

Zf.ro: Mărirea şi decăderea unui imperiu. Grecii care au adus acum un
deceniu Starbucks, Marks & Spencer, Gap şi parfumeriile Sephora pe
piaţa românească s-au prăbuşit
Zf.ro: Marius Bostan, fostul ministru al comunicaţiilor: Capitalul privat
românesc trebuie susţinut, nu să i se pună piedici
Economica.net: Siemens şi doi cetăţeni iordanieni sunt primii investitori
străini din România
Economica.net: Comenzile noi din industria prelucrătoare, mai mari cu
4,8% în primele cinci luni din 2016
Zf.ro: Încep să mearga afacerile cu armament ale României
Capital.ro: Producătorii de ciocolată, salvaţi de deprecierea lirei. Cacaua
a ajuns la maximul ultimilor 39 de ani
Capital.ro: Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere şedinţa de luni
Bursa.ro: DEŞI DESPRE IDEEA CONSOLIDĂRII ACŢIUNILOR SIF2 NU A
SUFLAT O VORBĂ, PÂNĂ ACUM ASF a respins prospectul pentru
consolidarea acţiunilor "Confecţii Vaslui"
Bursa.ro: AdePlast caută manageri pentru pieţele externe
Bursa.ro: Sobolewski a anunţat că va cumpăra titluri de stat dedicate
populaţiei
Bursa.ro: FONDURI EUROPENE: CONFERINŢA BURSA "ABSORBŢIA
FINANŢĂRILOR EUROPENE - ŞANSĂ DE MODERNIZARE PENTRU
ROMÂNIA" Oficialii: "Cofinanţarea - principala problemă în accesarea
fondurilor europene"
Bursa.ro: George Osborne, în turneu în SUA şi Asia

Bursa.ro: BVB Gabriel Rotaru, Intercapital Invest: "Scăderea cotaţiei
Electrica a limitat aprecierea BET la doar 0,25%"
Bursa.ro: Sobolewski, BVB: "BNR a aprobat modificările la Codul
Depozitarului, pentru short selling"
Bursa.ro: PRINTR-UN CREDIT DE CIRCA 5 MILIOANE DE EURO IIB
sprijină extinderea producătorului de păsări Aaylex
Bursa.ro: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI PENTRU
ORIZONTUL DE TIMP 2035 Investiţii în infrastructura rutieră, extinderea
infrastructurii aeroportuare şi exploatarea resurselor turistice
Bursa.ro: 15 ANI DE ACTIVITATE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ Oscar
Downstream: "Clienţii ne-au dat cele mai preţioase lecţii despre cum să
ne comportăm"
Bursa.ro: "Investiţiile din infrastructura feroviară trebuie să continue cu
orice preţ"
Agerpres.ro: România, locul 6 în Europa, cu peste 12.000 de joburi create
în 2015 prin investiții străine directe (studiu)
Agerpres.ro: MFP primește cereri de ajutor de stat în baza schemei
pentru stimularea investițiilor majore
Mediafax.ro: Acţiunile asiatice cresc din nou şi aproape au şters
pierderile generate de Brexit
Economica.net: Metroul de Drumul Taberei primeşte 170 de milioane de
euro de la UE
IT

Zf.ro: Miza „alianţei” Softelligence - Sergiu Neguţ: dezvoltarea unui
„sistem de operare“ pentru firmele globale fintech
Zf.ro: Afacerile furnizorului de servicii şi soluţii IT Sobis Solutions au
urcat cu 20% la 45 mil. lei
Zf.ro: Divizia locală a companiei 1&1 Internet a încheiat 2015 cu mai
puţini oameni
Zf.ro: Afacerile Logika IT Solutions, parte a grupului Mira Telecom, au
crescut cu 119%
Zf.ro: Profitul net al integratorului IT&C Frontal Communication s-a triplat
în 2015
Zf.ro: Magazinele Yellow Store au avut în 2015 afaceri de 22 mil. lei, mai
mari cu 75%
Capital.ro: Lovitură pentru un mare magazin online! Românii cumpărau
de pe acest site
Capital.ro: DNA își cumpără calculatoare de peste 760.000 euro. Anul
trecut, procurorii au cheltuit peste 450.000 euro pe echipamente IT
Capital.ro: Registrul Comerţului cumpără prin licitaţie deschisă
computere, licenţe software şi servicii asociate
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Avertisment. Importurile cresc într-un ritm dublu faţă de exporturi
Zf.ro: „Legea lui 51%“ a fost promulgată de Iohannis într-un cor de
proteste al supermarketurilor
Economica.net: FMI a înrăutăţit perspectiva de creştere a Italiei

Economica.net: Canada va anunţa la începutul toamnei un calendar
pentru ridicarea vizelor pentru România şi Bulgaria
Economica.net: SUA şi UE şi-au reluat convorbirile pentru TTIP
Economica.net: Grevă generală în administraţia publică locală.
Activitatea va fi întreruptă pe durata întregii zile
Capital.ro: Achim Irimiescu susţine legea supermarketurilor. Sorin Minea
spune că este o greşeală în definirea produselor proaspete: Legea nu are
nici cea mai vagă legătură cu produsul românesc
Agerpres.ro: Irimescu: Legea de comercializare a produselor locale a
vizat cu prioritate sectorul legumelor și fructelor, unde România se
confruntă cu importuri masive
Agerpres.ro: Brexit: Comisia Europeană (CE) a înrăutățit perspectiva de
creștere a zonei euro și a Marii Britanii
Hotnews.ro: Presedintele Eurogrup anunta ca zona euro va declara
derapaj bugetar in Spania si Portugalia
Mediafax.ro: Parlamentarii britanici trebuie să decidă asupra Brexit, cer
avocaţi britanici
Ziare.com: Nationalismul din farfurie si vina de a investi in Romania
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Depozitele în lei ale companiilor au urcat cu 21% într-un an
Zf.ro: Finanţele au luat 500 mil. lei pe trei ani la un cost de 1,65% pe an
Zf.ro: Muşat & Asociaţii: Măsura care îi permite unui procuror să îi ceară
băncii datele financiare ale unei persoane ridică probleme de
constituţionalitate

Zf.ro: România importă deflaţie din Europa, iar preţurile nu vor creşte cel
puţin până la finalul anului
Zf.ro: Numărul restanţierilor băncilor, la un nou vârf
Zf.ro: Semnal de alarmă. Numărul restanţierilor băncilor a crescut cu
peste 35.000 de persoane în numai cinci luni. Doar în mai 10.000 de
români au rămas în urmă cu plata ratelor, ducând numărul restanţierilor
la vârful ultimilor trei ani
Economica.net: UniCredit se confruntă cu cerinţe mai dure din partea
autorităţilor pentru transferul activelor din ECE
Economica.net: Preşedintele Eurogrupului cere băncilor italiene să-şi
rezolve problemele fără fonduri de la stat
Bursa.ro: O NOUĂ IDEE, DUPĂ LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ Avocatul Piperea
are de gând să sprijine autonomia BNR
Bursa.ro: LA 21 MARTIE A EXPIRAT TEMENUL LIMITĂ, PENTRU
EVITAREA INFRINGEMENTULUI Dan Suciu: "BNR a avizat deja proiectul
privind transpunerea directivei consumatorilor"
Bursa.ro: "Deutsche Bank" a pierdut jumătate din valoarea sa de piaţă,
anul acesta
Hotnews.ro: Euro si lira sterlina se apreciaza in fata dolarului
Economica.net: UniCredit a obţinut 328 milioane de euro din vânzarea
unei participaţii de 10% în FinecoBank
Ziare.com: Bancile sunt nemultumite de deciziile date de instante - Vor sa
ii educe pe judecatori
TURISM

Capital.ro: Daniela Toncu, manager Happy Tour: ”A crescut cererea
pentru destinațiile din Asia”
Capital.ro: Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca, principalele aeroporturi alese
de români pentru a călători
Zf.ro: O piaţă care creşte mai repede decât infrastructura. Explozia
traficului aerian: în zece ani numărul de pasageri s-a triplat
CCIR
Capital.ro, preluată de Ziar.com, Discard.ro, Ultimele-stiri.eu, ZIare-penet.ro, Ziarelive.ro, Allbiz.ro, Findnews.ro, Ziare.www.ro, 008.ro,
Diacaf.com: România va avea mai multe schimburi comerciale cu
Vietnam
Psnews.ro: CCIR, bilanţ uluitor al schimburilor comerciale RomâniaVietnam. Află cu cât au crescut în ultimul deceniu
Evz.ro, preluată de Ziar.com, Discard.ro, Ziarelive.ro, Antena24.ro: CCIR:
Schimburile comerciale dintre România și Vietnam au crescut cu 300% în
ultimii zece ani
CCIA TIMIȘ
Renasterea.ro, preluată de Stiritransilvania24.ro: Camera de Comerţ
timişeană, implicată activ într-un parteneriat concentrat pe schimbările
climatice
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Cererile pentru finanțarea investițiilor din sectoarele agricol
și pomicol se depun până la 31 iulie (AFIR)
ENERGIE
Bursa.ro: Modernizarea hidrocentralei Porţile de Fier 2, în atenţia DNA

Hotnews.ro: RCS, compania-mama a Digi 24, va furniza curentul electric
pentru TVR in urmatoarele 12 luni
Capital.ro: Chiriţoiu, despre modificarea Legii energiei: Cred că trebuie
să rămânem mai restrictivi cu producătorii de electricitate
Bursa.ro: ELCEN: "Niciun cont al unei instituţii publice sau agent
economic nu este blocat din cauza ELCEN"
FISCALITATE
Capital.ro: Anunţ de ultimă oră de la ANAF: Sunt vizaţi românii care au
CARDURI
GUVERN
Bursa.ro: ŞEFUL DIRECŢIEI DIALOG SOCIAL DIN MINISTERUL MUNCII:
"Rata de succes a medierii conflictelor colective de muncă depăşeşte
50%, în România"
Economica.net: Numărul de posturi din Ministerul Fondurilor Europene
ar putea creşte cu 344 - proiect
Bursa.ro: CRISTIANA PAŞCA PALMER: "România va avea un Catalog
Naţional al Pădurilor Virgine"
IMM
Economica.net: Programul pentru dezvoltarea antreprenoriatului
feminin: 50.000 de lei/beneficiar pentru o afacere
Economica.net: A început "Programul Comerţ 2016". Bugetul alocat
schemei de minimis, 21,05 milioane de lei
Economica.net: 40.000 de euro, bani nerambursabili pentru cine vrea să
intre în afaceri. Începe programul "România Start-Up Plus"

INVESTIȚII
Zf.ro: Impact Developer a încheiat în primul semestru contracte de peste
23 mil euro în proiectul Greefield
Zf.ro: Vânzările Mazda au crescut cu 58% în primul semestru în România
Zf.ro: Re/Max: Preţul locuinţelor din România ajuns la 900 euro/mp în
primul semestru al anului
Capital.ro: Eurostat: Ungaria, Austria şi România, lideri în UE la creşterea
preţurilor la locuinţe, în primul trimestru din 2016
Bursa.ro: Olanda acordă României asistenţă tehnică pentru prioritizarea
investiţiilor
Capital.ro: Konieczny, Fondului Proprietatea: Listarea Salrom prin ofertă
publică iniţială ar fi benefică pentru companie şi acţionari
Economica.net: Înmatriculările de maşini second-hand, creştere de 20%
în primele 6 luni. Topul mărcilor
Zf.ro: Lituanienii de la Hanner mai fac o mutare pe piaţa locală şi
cumpără un teren de 11.000 mp pentru dezvoltarea unui “proiect mixt”
Economica.net: Mercedes a devansat BMW în primul semestru. Vânzări
de un milion de autoturisme
Economica.net: Activele nete ale fondurilor deschise locale au atins 21,1
miliarde de lei, în iunie
IT
Hotnews.ro: Cum pierde statul bani pe proiecte IT inutile. Studiu de caz:
prejudiciul de 5,8 milioane lei din proiectul eAcademie

Hotnews.ro: Comisia Europeana a adoptat acordul comercial Privacy
Shield ce reglementeaza transferul de date dintre UE si SUA
Capital.ro: Reţea de socializare făcută de români. Fonduri de investiţii
americane sunt interesate să investească
Hotnews.ro: Cum arata top 5 mondial al producatorilor de PC-uri intr-un
trimestru peste asteptari
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Cum arată legea care a aruncat în aer industria reţelelor de comerţ
modern. Supermarketurile care o ocolesc riscă să fie închise
Economica.net: Chiriţoiu: Legea privind produsele alimentare este foarte
complicată şi va genera discuţii ample privind aplicarea ei
Capital.ro: Valoarea exporturilor de bunuri ale României în China: 525
milioane de euro în 2015
Economica.net: UE a demarat procedura de sancţiuni pentru deficit
excesiv împotriva Spaniei şi Portugaliei
Capital.ro: PIB-ul Irlandei a crescut cu peste 26% în 2015
TELECOM
Capital.ro: Peste 440.000 de numere portate. Care operator a câştigat cei
mai mulţi clienţi
TURISM
Capital.ro: Chiriţoiu: Turiştii vor fi despăgubiţi, dacă se va dovedi că
marii turoperatori s-au înţeles să practice preţuri mari
Agerpres.ro: Burcea (ANAT): Turiștii își vor recupera toți banii de anul
viitor, dacă agențiile dau faliment

