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MIHAI DARABAN
Eoficial.ro: Mihai Daraban, CCIR: Vietnamul este un partener economic
important pentru România
Prahova24.ro: Mihai Daraban, CCIR: Schimburile bilaterale dintre
România și Vietnam au crescut cu 300%
CCIR
Amonsnews.ro,

preluată

de

Argesulvorbeste.ro,

Promptmedia.ro:

Declarația comună a prim-ministrului Dacian Cioloș, și a prim-ministrului
Republicii Socialiste Vietnam, Nguyen Xuan Phuc
CCIA ARAD
Aradon.ro,

preluată

de

Comisarul.ro,

Stiritrasilvania24.ro,

Presaonline.com, Ziareaz.ro, Eventya.net: Oportunități pentru firme
Arq.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Oportunități de internaționalizare
pentru firme
CCI IAȘI
Stiri.telem.ro: Noi cursuri la Camera de Comert
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-CHINEZĂ
Zdbc.ro, preluată de Comisarul.ro: Locuințe sociale „Made in China”.
Primarul Necula s-a întâlnit cu un grup de investitori chinezi

AGRICULTURĂ
Economica.net: Irimescu: Revizuim condiţiile de acordare a subvenţiilor,
iar plăţile pentru 2016 nu sunt întârziate
Bursa.ro: Irimescu: "Oficiali europeni preferau fructele noastre, iar acum
am ajuns să mâncăm din import"
ENERGIE
Zf.ro: Încă un salariu din Petrom a ieşit la iveală: şefa pe energie a
companiei, actual secretar de stat în Ministerul Energiei, avea 6.600
euro/lună
Zf.ro: Transgaz semnează un memorandum de cooperare cu operatorul
naţional din Vietnam
Zf.ro: Salarii în companii de stat: Ionel Bucur, directorul suspendat al
unei divizii a Nuclearelectrica, a încasat 45.000 de lei lunar în 2015
Economica.net: RCS & RDS câştigă la preţ contracte cu statul de
aproape 60 de milioane de lei pentru furnizarea de energie
Economica.net: Problema căldurii nu se rezolvă în Bucureşti: La iarnă,
RADET va avea datorii de 3 miliarde de lei către Elcen
Economica.net: ANRE vrea să micşoreze la jumătate tarifele practicate
de bursa de energie OPCOM
Economica.net: Fosta conducere de la Hidroelectrica Curtea de Argeş,
trimisă în judecată de DNA
FISCALITATE

Startupcafe.ro: Impozit forfetar 2017: cine castiga, cine pierde? Ce fac
microintreprinderile? Interviu cu Gabriel Biris, secretar de stat in
Ministerul Finantelor.
GUVERN
Agerpres.ro: Normele de aplicare a Legii privind managementul
companiilor de stat, gata la finalul lunii iulie, înainte de termen
Ziare.com: Guvernul vrea economie sanatoasa: Am facut o greseala. Nu
se va mai pompa in consum
Capital.ro: Raluca Prună: "Suntem într-o situaţie de criză!"
INVESTIȚII
Zf.ro: ASF a aprobat absorbţia Metropolitan Life de către MetLife Europe
Zf.ro: BCR a vândut 617.900 de acţiuni SIF5 într-o tranzacţie de aproape
un milion de lei
Zf.ro: Succes nebun pentru titlurile de stat „aniversare“: Plafonul de 100
mil. lei a fost depăşit la două zile de la lansarea ofertei
Zf.ro: Numărul clienţilor Euroins a scăzut uşor în primul semestru până
la circa 1,5 milioane
Zf.ro: Coface: Rata insolvenţelor raportată la companiile active rămâne
ridicată în România
Zf.ro: Analiză alarmantă: activele companiilor din România au scăzut cu
20% în 2015, coborând la 300 mld. euro. “Probabil că scăderea spune că
nu am făcut investiţii, iar investiţiile străine au fost şi ele reduse”
Zf.ro: Lanţul polonez Gusto Dominium vrea să îşi dubleze numărul de
restaurante până în 2019

Zf.ro: Antreprenori locali. O afacere de familie care a ajuns la 45 mil. lei
cu brandul de apă Calipso
Zf.ro: Acţionarii hipermarketurilor Jumbo, cu produse pentru copii, au
mai adus 20 milioane de euro la capital
Zf.ro: Life Care, afacerea antreprenorului timişorean Cristian Oneţiu, a
ajuns la 5,5 mil. euro şi iese la atac pe pieţele europene
Zf.ro: Ruxandra şi Eduard Alexianu, VitaminAqua: Am luat 200.000 de
euro fonduri europene şi am deschis un lanţ de producţie pentru apă cu
vitamine şi minerale
Zf.ro: Mărcile private contribuie cu 200-250 milioane euro la afacerile
Kaufland
Zf.ro: Cel mai vechi mall din Iaşi este scos din nou la vânzare. Preţul de
pornire este de 5,5 milioane de euro
Economica.net: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi
motociclete, în creştere cu 15,9%, în primele cinci luni
Economica.net: Blocaj nou la Pasajul Piaţa Sudului: Dispută între
Primărie şi constructorul italian pentru plăţi de 12 milioane de lei
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
Capital.ro: Comercianții de mașini mizează pe o piață de 105.000 de
unități în 2016
Bursa.ro: Investitorii asiatici sunt interesaţi de titlurile de stat româneşti
Bursa.ro: NEPI anunţă o majorare de capital de aproximativ 63 milioane
euro

Agerpres.ro: CNADNR: Programul de întreținere și reparații pe drumurile
naționale este în plină desfășurare și va dura până în septembrie
Zf.ro: Adio, acţiuni americane pe bursa de la Bucureşti. Facebook,
Google, Microsoft sau McDonald’s nu vor mai putea fi tranzacţionate la
BVB
Zf.ro: Acţiunile asiatice au crescut pentru a patra sesiune consecutiv
Zf.ro: Petrolul a ajuns crescut la 45 de dolari barilul; Aurul a scăzut din
nou
Zf.ro: Spaţiile industriale din provincie le-au depăşit pe cele din
Bucureşti
Economica.net: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut cu
7,8%, în primele cinci luni
Agerpres.ro: Bursa de la București a trecut cu bine peste Brexit,
comparativ cu țări din regiune
IT
Zf.ro: Retailerul hi tech QuickMobile are în plan extinderea în patru noi
oraşe
Zf.ro: Profitul net al integratorului Bion Advanced Team a scăzut cu 85%
anul trecut
Zf.ro: Centrul din România al Tora Trading, dezvoltatorul de soft de
tranzacţionare pentru Asia, a ajuns la aproape 160 de oameni
Zf.ro: Fondatorul RES Software, o nouă multinaţională care se extinde în
România: Când am decis unde deschidem centrul, am luat în calcul şi
unde am veni cu familiile: aici sau în India sau China

Economica.net: Acţiunile Nintendo au crescut cu peste 50% de la
lansarea jocului Pokemon Go
Capital.ro: Assange vorbeşte despre un "capitalism al supravegherii" în
care Google şi Facebook primesc mai multe informaţii ca NSA
Zf.ro: Ştefan Slavnicu, directorul de tehnologie al Orange: În 2020 am
putea avea în România net mobil la viteze de 1 Gbps pentru descărcarea
de date
Capital.ro: Traineeship plătit la eMAG pentru zece tineri!
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Ziare.com: Sapunaru&PNL au COPIAT legea "51% produse romanesti in
hipermarketuri" de la un senator PSD
Zf.ro: Legea 51% produse româneşti, pro şi contra: pot supermarketurile
să acopere necesarul de produse agroalimentare din consumul intern?
Capital.ro: Marea Britanie caută experţi în comerţul exterior pentru a
încheia noi acorduri
Capital.ro: Brexit lovește în transportatorii rutieri de marfă din România
Bursa.ro:

PHILIP

HAMMOND,

FAVORITUL

PENTRU

POSTUL

DE

MINISTRU BRITANIC DE FINANŢE "Accesul la piaţa unică este de o
importanţă crucială"
Agerpres.ro: Statele din Europa de Est, cele mai vulnerabile la
turbulențele provocate de Brexit
Ziare.com: 51% produse locale la raft: Ce au facut alte tari din UE pentru
a proteja producatorii autohtoni

Zf.ro: UE amână decizia de a impune vize canadienilor pe fondul
menţinerii lor pentru români, bulgari
Agerpres.ro: Bucureștiul va acorda primă tranșă a împrumutului pentru
Republica Moldova după ce aceasta va încheia un acord cu FMI
SISTEM BANCAR
Zf.ro: ZF Bankers Summit ’16. Steven van Groningen, Raiffeisen: În
România sunt suficiente 3-4 bănci universale
Zf.ro: Secretarul de stat din Finanţe Enache Jiru a încasat peste 20.000
de lei pe lună ca preşedinte al unei structuri a EximBank
Zf.ro: România, codaşa Europei la ponderea creditelor ipotecare în PIB
Economica.net: Clienţii cu credite în franci elveţieni acuză Consiliul
Patronatelor Bancare că încearcă să influenţeze justiţia
Economica.net: Băncile greceşti vor înlocui o treime din membrii
consiliilor de administraţie
Bursa.ro: OPINII Oferta Finanţelor e suprasubscrisă, să ne rugăm să nu
crească dobânzile!
Economica.net: UBS şi-a păstrat şi anul trecut titlul de cea mai mare
bancă privată din lume
CCIA ARAD
Observatoraradean.ro: Oportunități de internaționalizare pentru firme
AGRICULTURĂ
Zf.ro: România a exportat anul trecut 14 milioane de litri de vin în valoare
de 24 milioane de euro

Economica.net: Ministrul Agriculturii: Legea refacerii sistemului de
irigaţii din România nu va produce efecte
Economica.net: Agricultura necestită investiţii de 1,1 miliarde de euro
până în 2020
Economica.net: UE a rămas cel mai mare exportator mondial de produse
agricole şi în 2015
Economica.net: Ministrul Agriculturii: Cercetarea în domeniul agricol din
România este în colaps
ENERGIE
Economica.net:

KazMunayGas

a

majorat

oferta

pentru

acţiunile

subsidiarei de explorare şi producţie, listată la Londra
Economica.net: Curtea de Conturi obligă Romgaz să recupereze un
prejudiciu de 160 de milioane de lei din vânzarea ilegală a gazelor
FISCALITATE
Economica.net: Grecia combate evaziunea fiscală cu ajutorul câinilor
dresaţi să depisteze bancnote
Agerpres.ro: Gabriel Biriș: Statul face o declarație de neputință prin
posibila aplicare a impozitului specific
Hotnews.ro: Au aparut normele privind deducerile fiscale pentru
cheltuielile de cercetare-dezvoltare
GUVERN
Agerpres.ro: Biriș: Fără birocrați ar fi haos; trebuie să vorbim despre
eficientizarea administrației publice

Hotnews.ro: EXCLUSIV 132 de proiecte si studii in valoare de peste 24
milioane de euro zac neutilizate in Ministerul Comunicatiilor - Curtea de
Conturi
Bursa.ro: Premierul Dacian Cioloş participă la Summitul ASEM care se
desfăşoară în Mongolia
IMM
Zf.ro: Birocraţia, fiscalitatea excesivă şi corupţia, marile probleme cu
care se confruntă IMM-urile
INVESTIȚII
Zf.ro: Mişcare fulgerătoare a lui Starbucks: intră pe un segment controlat
de francezi şi italieni
Zf.ro: Metro anunţă un nou expat la conducerea operaţiunilor locale
Economica.net: Şoseaua nouă pe care nu încap TIR-urile. CFR dă vină pe
autorităţile locale pentru eşecul pasajului de la Curtici
Zf.ro: Mitiska Reim are 400 mil. euro pentru investiţii în parcuri de retail
Zf.ro: Ministerul Transporturilor: Termenul pentru A1 Sibiu-Orăştie
rămâne septembrie
Capital.ro: Încă un șef al Renault România pleacă la AvtoVAZ după fostul
director general Dacia
Zf.ro: Unul dintre pionierii fondurilor de investiţii din România a murit
IT
Economica.net: Test cu internet mobil la viteze de un gigabit pe secundă
şi extremele 4G-ului în România

Hotnews.ro: Comisia Europeana acuza din nou Google de abuz de
pozitie dominanta
Hotnews.ro: Unity, cunoscutul dezvoltator de "tool-uri" software pentru
jocurile video, a primit 181 milioane dolari finantare
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Brexit: Marea Britanie ar putea modifica perioada şi
ritmul în care va fi redus deficitul bugetar - Hammond
Zf.ro: Preşedintele Consiliului Concurenţei, despre legea care a aruncat
în aer supermarketurile: „Considerăm că forma actuală a legii este
complicată şi dificil de implementat”
Hotnews.ro: ASF va reduce din 1 august unele tarife aplicate pe pietele
RCA si de capital/ ASF a incheiat 2015 cu excedent si toti cei 480 de
angajati au primit prime de performanta
SISTEM BANCAR
Economica.net: Deficitul de cont curent de 2,6 mld. euro, în primele cinci
luni, faţă de un excedent de 42 mil. euro, în 2015
Zf.ro: Decizie surpriză de la Banca Angliei: Dobânda de referinţă rămâne
neschimbată, la 0,5%, şi trimite o nouă undă de şoc în pieţe
Economica.net: Ministerul Finanţelor a împrumutat, joi, 215 milioane de
lei de la bănci, la un randament mediu de 2,7% pe an
Economica.net: Consumatorii vor securitate cu amprente pentru plăţi,
spune Visa
Agerpres.ro: Preda: CPBR nu a urmărit, prin scrisoarea transmisă CSM,
niciun fel de imixtiune în actul de justiție

TELECOM
Capital.ro: RCS&RDS introduce, în cele din urmă, în ofertă cele mai
populare telefoane din lume

