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CCIR
B1.ro, preluată de Hotnews.com.ro, Antena24.ro, Libnet.ro, Ziare-penet.ro, Stiri-live.ro, I-ziare.ro: Camera de Comerţ şi Industrie a României,
misiune economică şi parteneriat de afaceri în Vietnam
Evenimente.juridice.ro: Business Breakfast Fiscalitate (ed. 2) / 21 iulie
2016, București
B1.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Newslist.ro: Cioloș, vizită în Vietnam.
Vor exista colaborări în diverse domenii, de la petrol şi gaze până la
agricultură
Bursa.ro: REVISTA PRESEI 13.07.2016
CCI BUCUREȘTI
Cronicaromana.net, preluată de Romania.shafaqna.com: Metode
alternative de soluționare a conflictelor de muncă
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu:
Se fac ultimele înscrieri la cursul de resurse umane organizat de Camera
de Comerţ
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro: CAFEAUA CU FINANȚĂRI la CCI Suceava
CCIA TELEORMAN

Ziarulmara.ro, preluată de Ziare.com: La Alexandria, au început
pregătirile pentru cea de-a XXVI-a ediţie târgului AGRALIMEX
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Au început dezbaterile pe „Proiectul de ţară“: Un miliard de euro
până în 2020 pentru a repune agricultura românească pe şine
Capital.ro: Egiptul va cumpăra grâu din regiunea Mării Negre la prima
licitaţie din acest sezon
ENERGIE
Zf.ro: Companiile Transgaz şi Transelectrica au semnat înţelegeri cu
companii de profil din Vietnam
Zf.ro: Paradoxul resurselor: de patru luni România nu importă gaze, sunt
anunţate noi descoperiri, dar consumul scade
Economica.net: Motorina a ajuns mai scumpă decât benzina şi a sărit de
pragul de 5 lei pe litru
Economica.net: Noua bancă de dezvoltare a statelor BRICS vinde
obligaţiuni verzi de 448,37 milioane de dolari
Economica.net: Vicepreşedinte KMG International: Pentru moment statul
român şi-a îngheţat angajamentele în ceea ce ne priveşte
Economica.net: Chiriţoiu, despre modificarea Legii energiei: Cred că
trebuie să rămânem mai restrictivi cu producătorii de electricitate
Capital.ro: Porţile de Fier I şi II. Legăturile cu Tăriceanu şi Buzăianu
Capital.ro: Mai multe școli și spitale au conturile blocate de ELCEN. Firea
îi cere sprijinul lui Cioloş

Bursa.ro: EUGEN SCHEUŞAN, ELECTROMAGNETICA: "Propunem ca
plata LED-urilor să fie efectuată din economia de energie"
Economica.net: Premieră: RCS&RDS a intrat în liga mare a furnizorilor de
curent
FISCALITATE
Capital.ro: Spania propune majorarea impozitelor pe companii pentru a
evita sancţiunile UE
Capital.ro: Proiect: Firmele trebuie să se doteze cu case de marcat
electronice până la 1 noiembrie 2017
Mediafax.ro: Firmele cu cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, chemate
de ANAF la raportul semestrial
GUVERN
Capital.ro: Anca Dragu vrea ca banii europeni să fie accesaţi mai uşor
Economica.net: Ministrul Justiţiei: Combaterea corupţiei prin mijloace
penale a atins viteza de croazieră. Trebuie pus accentul pe prevenţie
Capital.ro: O măsură care ar revoluţiona sistemul de achiziţii publice din
România
INVESTIȚII
Zf.ro: Topul fondurilor mutuale: Erste Asset Management rămâne lider,
Raiffeisen pe doi, dar BT scoate BRD de pe podium
Zf.ro: NN: Rezultatele din acest an vor fi peste cele din 2015. Am
proiectat o creştere de până în 5%

Zf.ro: În cazul băncilor mari auditorii pot să încaseze şi peste 4 mil. lei.
La auditul unui grup financiar onorariile se pot apropia de 5 mil. lei. Cum
şi-au împărţit firmele din Big 4 auditul băncilor
Zf.ro: ANALIZĂ Fabricile de încălţăminte au trimis România în top 15 cei
mai mari exportatori din lume. După preţul mediu, piaţa locală urcă pe
cinci
Zf.ro: Doi ieşeni au adus pe piaţă un brand italian de trolere şi speră la
vânzări de 450.000 de euro
Zf.ro: Soţii Moraru din Braşov văd afaceri de 8 milioane de lei din servicii
de spălare şi întreţinere a textilelor
Zf.ro: Papalekas termină primul turn din Globalworth Campus, ridicat
pentru Telekom. Contractul de închiriere din 2014 a rămas însă în aer
Economica.net: Vânzările PSA Peugeot Citroen, afectate de scăderea cu
20% a cererii în China
Capital.ro: Acţiunile asiatice în creştere au şters pierderile generate de
Brexit. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Românii construiesc din ce în ce mai mult
Capital.ro: AccorHotels anunță achiziția FRHI Hotels & Resorts și a
brandurilor Fairmont, Raffles și Swissotel
Capital.ro: Proiect: Dezvoltatorii, obligaţi ca 20% din locuinţele pe care le
construiesc să fie ieftine
Capital.ro: Transportul rutier de mărfuri, o afacere profitabilă
Bursa.ro: Oferta de titluri de stat pentru populaţie - suprasubscrisă, după
două zile

Bursa.ro: Soros: "Brexit-ul poate crea o mişcare care să salveze UE"
Bursa.ro: BVB Piaţa, dominată de "deal"-urile cu acţiuni"SIF BanatCrişana"
Mediafax.ro: Test eşuat pe un pod din Arad care blochează un proiect
european de 280 de milioane de euro
Zf.ro: Impact a vândut 300 de apartamente în valoare de 108 mil. lei în
şase luni
Agerpres.ro: Corupția este considerată a fi la un nivel ridicat și va
rămâne ridicată și în perioada imediat următoare (raport)
IT
Zf.ro: Valoarea de piaţă a Nintendo a crescut cu 9 miliarde de dolari în
numai două zile
Zf.ro: România, în topul ţărilor vânate de investitorii străini. Infrastructura
digitală, printre punctele forte
Zf.ro: Şeful Adobe România pleacă pe o poziţie de director în SUA
Zf.ro: ZF Live. Cornel Axin, fondatorul platformei Renters.ro: Ţintim un
număr de 100.000 de clienţi
Capital.ro: ONU: Accesul la internet este un drept al omului
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Pro şi contra legii supermarketurilor: vor scădea sau vor creşte
preţurile în urma aplicării „normei 51%“?
Economica.net: Legea hipermarketurilor intră în vigoare în câteva zile. A
venit rândul retailerilor să se "bată" pe producători

Economica.net: FMI a înrăutăţit perspectiva de creştere a Franţei
Capital.ro: Legea supermarketurilor, promulgată de Iohannis, nu obligă
magazinele să vândă cel puțin 51% alimente românești, ci produse făcute
la nivel regional
Capital.ro: FMI: Impactul Brexit asupra economiei SUA a fost "neglijabil"
Bursa.ro: BlackRock: Marea Britanie - în recesiune, anul viitor
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Cum ar vrea ANPC să scoată cu mâna
Băncii Naţionale castanele pe care le-a scăpat în foc
Zf.ro: Când băncile se folosesc de crize pentru a cere bani
Zf.ro: Bancherii de top au fost plătiţi cu 8% mai mult în 2015
Zf.ro: ZF Bankers Summit 2016. Olteanu, BNR: Este de dorit trecerea
creditării pe reguli stricte la cea bazată pe înţelegerea clientului
Economica.net: Încă un an cu rate mici şi credite ieftine. Când vor începe
să crească din nou dobânzile
Economica.net: UniCredit vinde 10% din subsidiara sa poloneză.
Valoarea tranzacţiei, estimată la 880 milioane de dolari
Capital.ro: Creditele mici și dese, cheia marilor succese
Bursa.ro: ECOURILE SCRISORII CPBR Van Groningen şi Zamfir
"croşetează": unul pe dos, altul pe faţă
TURISM
Capital.ro: Paravion a ajuns la afaceri de 27 de milioane de euro în primul
semestru

CCIA ARAD
Actualitati-arad.net, preluată de Ziare-pe-net.ro: Oportunități de
internaționalizare pentru firme, la CCIA Arad
Newsar.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Oportunități de internaționalizare
pentru firme la CCIA Arad
CCIA ARGEȘ
Ziarulprofit.ro: 27 iulie – start la depunerea cererilor de finanţare pentru
proiecte cu fonduri europene
CCI IAȘI
Iasitvlife.ro: Curs de legislaţia muncii la Camera de Comerţ şi Industrie
Iaşi
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Roatiș (ANSVSA): Vom interzice intrarea în țară cu alimente
care sunt purtătoare de virusul pestei porcine africane
ENERGIE
Zf.ro: Resursa internă nu contează. Care sunt statele care importă
energie din România, dar au facturi mai mici, şi cele cu salarii mai mari,
dar cu benzina mai ieftină
Bursa.ro: ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2016, Rompetrol Moldova a
deschis 10 staţii
Bursa.ro: Enel a investit peste 2 milioane de lei în Giurgiu
Economica.net: Bulgaria şi Slovacia au semnat un acord pentru
gazoductul Eastring. Urmează negocieri cu România şi Ungaria

GUVERN
Capital.ro: Noul ministru al Transporturilor și șeful CNADNR au descins
pe șantiere
Capital.ro: Guvernul modifică legea pentru managerii privaţi din
companiile de stat! Se schimbă şi salariile!
Agerpres.ro: INTERVIU Ghinea (MFE): Vreau să văd mai mulți oameni
dedicați în administrație; în prezent este o atitudine "jemanfișistă"
INVESTIȚII
Zf.ro: BCR a vândut 617.900 de acţiuni la SIF5 Oltenia pentru un milion
de lei
Capital.ro: Romsilva va cumpăra cu 25 milioane de lei terenuri ce
urmează să fie împădurite
Economica.net: România, în topul ţărilor care au înregistrat în mai cel
mai semnificativ declin din UE al producţiei industriale
Startupcafe.ro: Topul serviciilor cautate de diaspora in Romania
Zf.ro: Francezii de la Capgemini merg cu birourile în complexul Green
Court
Capital.ro: Firmele româneşti o duc cel mai bine din Europa Centrală şi
de Est! Cine spune asta şi de ce
Economica.net: Alstom: Vânzări de 1,7 miliarde de euro în perioada 1
aprilie - 30 iunie 2016
Economica.net: Germania a emis obligaţiuni pe 10 ani la dobânzi
negative pentru prima dată în istorie

Zf.ro: Kaufland şi Selgros, singurii jucători pe format mare care au
deschis magazine în 2016. Până la finalul anului, în joc intră şi retailerul
francez Carrefour
IT
0-100.hotnews.ro: Porsche vrea sa ajunga sa aiba sute de angajati la
centrul de inginerie din Cluj si va realiza acolo si software pentru masini
autonome
Zf.ro: Compania de software RES a deschis un centru de cercetare &
dezvoltare în Bucureşti
Capital.ro: Consiliul Concurenţei este interesat de opiniile
consumatorilor privind serviciile furnizorilor de televiziune, internet şi
telefonie fixă
Capital.ro: Google luptă pentru combaterea pirateriei
Capital.ro: Peste 90% dintre sistemele industriale de control ce pot fi
accesate de la distanţă sunt expuse ameninţărilor cibernetice
Bursa.ro: GE şi Microsoft, parteneriat pe piaţa cloud-ului industrial
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: CE face bilanţul evoluţiilor în chestiunea vizelor cerute
de SUA şi Canada
Capital.ro: Cum văd românii viitorul: şomajul scade, veniturile cresc, dar
nu ne vom permite achiziţii scumpe
Economica.net: Şeful ANSVSA: Din spaţiul Uniunii Europene vin
transporturi de ouă a căror origine este necunoscută

Capital.ro: Producătorii alimentai vor fi înregistraţi de autoritatea sanitarveterinară. Noua reglementare ar putea veni în septembrie
Economica.net: S&P: Brexit-ul a crescut riscurile pentru Europa Centrală
şi de Est
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Lira sterlină dă semne de revenire
Economica.net: Toţi banii vor fi schimbaţi, după modificarea stemei de
stat a României - BNR
Capital.ro: Favoritul pentru postul de ministru britanic de Finanţe vrea să
păstreze accesul băncilor la piaţa din UE
TELECOM
Bursa.ro: ANCOM a aplicat 201 sancţiuni furnizorilor de comunicaţii
electronice
TURISM
Capital.ro: Top 20 cele mai bune companii aeriene din lume
Bursa.ro: Wizz Air încheie o înţelegere de 2,5 miliarde de dolari cu Pratt &
Whitney

