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CCIA ARGEȘ
Ziarulprofit.ro: „Piteştiul are toate condiţiile pentru a fi capitală de
regiune” este de părere viceprim-ministrul Vasile Dâncu
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistritanews.ro, Rasunetul.ro, Timponline.ro: "Poveste despre Europa" Un nou dialog cultural european in cadrul Festivalului "Poezia e la
Bistrita".
CAMERA DE COMERȚ A ROMÂNIEI ÎN ITALIA
Amosnews.ro,
Exploremedicine.tv:

Uzp.org.ro,

Ultima-ora.ro,

Forumul

economic

Romania

Promptmedia.ro,
Italia

destinat

SERVICIILOR PENTRU SPITALE
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Neculai Apostol, Kosarom: Cu ferme mici, de subzistenţă, e greu
să mergi la export. Uitaţi-vă la Spania şi Polonia, ele sunt modele în UE
Economica.net: Produsele româneşti au ajuns pe mesele americanilor,
chinezilor şi arabilor. Promovarea s-a făcut cu bani de la UE
Economica.net: România a exportat anul trecut 14 milioane de litri de vin,
în valoare de 24 milioane de euro
Bursa.ro: DANIEL CONSTANTIN: "Ceea ce face Guvernul tehnocrat este
o ameninţare la adresa agriculturii"
ENERGIE

Zf.ro: Ecuaţia electricităţii la români: Preţul energiei a scăzut cu 30%, dar
facturile finale au crescut cu 20% în ultimii cinci ani
Zf.ro: Fondul Proprietatea începe să îşi revină pe fondul redresării
Hidroelectrica
Zf.ro: Odată ce a crescut barilul de ţiţei, s-au apreciat şi acţiunile Petrom.
În ultima săptămână acţiunile Petrom s-au apreciat cu 5,2%, în condiţiile
în care de la începutul lunii iulie indicele BET (top 10 acţiuni) a urcat cu
1,12%
Economica.net: Curtea de Conturi obligă Romgaz să recupereze un
prejudiciu de 160 de milioane de lei din vânzarea ilegală a gazelor
Economica.net: Ministrul Energiei: Am selectat compania SAPE pentru a
înfiinţa fondul de investiţii cu Rompetrol. Reacţia companiei
FISCALITATE
Zf.ro: Ionuţ Mişa, ANAF: „Am identificat un miliard de euro scos din ţară
prin preţuri de transfer“. Exportul de profit se face prin achiziţii
supraevaluate, prin pachete salariale nejustificate şi chiar prin onorarii
de milioane de euro pentru avocaţi şi consultanţi
Economica.net: 300 de milioane de euro, afacerea noilor case de marcat.
Cât trebuie să plătească fiecare patron
Economica.net: Gabriel Biriş: Ordinul pentru simplificarea formularului
088 va fi publicat în Monitorul Oficial în aceste zile
GUVERN
Ziare.com: Guvernul Ciolos prezinta efectele Brexit asupra Romaniei si
face o analiza dura a UE

IMM
Zf.ro: ZF Bankers Summit ’16. Dan Pascariu, UniCredit: Asistăm la o
competiţie acerbă pe IMM-uri la marje extrem de scăzute, care nu
acoperă costul riscului
Startupcafe.ro: Pana la 55.000 Euro de la stat pentru mici fabricute. Cand
se cer banii din programul de microindustrializare.
Startupcafe.ro: 27.000 Euro de la stat pentru PFA, SRL si alte firme de la
sate. S-a stabilit cand se deschide finantarea.
INVESTIȚII
Zf.ro: Groupama a închis anul trecut trei agenţii, dar a mărit numărul
punctelor de lucru
Zf.ro: Investiţiile străine – 1,1 mld. euro la cinci luni. Companiile străine
încep să ia credite de pe piaţa locală
Zf.ro: Allianz-Ţiriac a ţinut un miliard de lei în titluri de stat în 2015 care
au adus randamente între 0,5% şi 4,2%
Zf.ro: Piaţa de asigurări a raportat pierderi de 211 mil. lei în 2015
Zf.ro: Sabin-Marcu Robu, noul director general al Argus Constanţa
Zf.ro: Cifra de afaceri în comerţul en gros a crescut în luna mai cu 8,8%
Zf.ro: Producătorul mezelurilor Fox vrea exporturi de 8,5 mil. lei în acest
an
Zf.ro: Un antreprenor din Cluj cu afaceri de 100 mil. euro din distribuţie.
Schimbările care reglementează fumatul în locurile publice nu au avut
efecte negative asupra activităţii noastre

Zf.ro: Un specialist în cifre preia conducerea businessului de 1 mld. euro
al Metro în România
Zf.ro: Proprietarul Arctic are planuri pentru a treia fabrică în România,
unde vrea să realizeze cuptoare
Zf.ro: România, pe primele locuri în UE după creşterea preţului la
locuinţe. Analist economic: Nu cred că ne aflăm în pericol să
experimentăm o bulă imobiliară
Economica.net: Volumul tranzacţiilor imobiliare din România a crescut
cu 80% în primul semestru din 2016 - studiu
Economica.net: ACEA: Piaţa auto din România a înregistrat în iunie cel
mai semnificativ declin din UE
Economica.net: Vânzările de autoturisme Dacia în UE au crescut cu
16,3% în iunie. Cota de piaţă a urcat la 3,1%
Economica.net: Operatorul feroviar grec Trainose va fi cumpărat de
italienii de la Ferrovie dello Stato pentru 45 milioane de euro
Economica.net: Compania British American Tobacco renunţă la 950 de
angajaţi în Germania şi transferă producţia în Europa de Est
Capital.ro: BVB a deschis ședința de astăzi în creștere
Capital.ro: Tranzacţiile care au pus România pe harta logisticienilor
Capital.ro: Andrei Chirilă, Fashion Days: ”Următorii cinci ani vor fi
decisivi pentru dezvoltarea și maturizarea pieței locale de fashion online”
Capital.ro: Specialiştii avertizează: Aurul ar putea ajunge la un nivel
nemaivăzut!
Capital.ro: Airbus a devansat Boeing

Bursa.ro: Comisia Europeană propune relaxarea regulilor privind
capitalul de risc
Bursa.ro: CSRC: Bursa din Shanghai face progrese în analiza fezabilităţii
unei conexiuni cu LSE
Bursa.ro: OPINII Pieţele financiare ale României şi Europei - o problemă
de încredere?
Bursa.ro: Samsung se extinde în China prin achiziţia de acţiuni la
producătorul de vehicule electrice BYD
Agerpres.ro: Curtea de Conturi: Imobilele din străinătate ale României nu
sunt gestionate cu economie și eficacitate
Agerpres.ro: BEI acordă României un împrumut de 360 de milioane de
euro pentru facilitarea absorbției fondurilor europene
Agerpres.ro: Acțiunile europene, în scădere vineri, după atentatul de la
Nisa
Ziare.com: Forte Asigurari intra in faliment: Care e situatia contractelor
cu statul si ce se intampla cu militarii romani
Zf.ro: Afacerile grupului Agricola au crescut cu peste 12% în primul
semestru
IT
Ziare.com: Microsoft nu este obligat sa dea autoritatilor americane emailurile clientilor stocate in afara SUA
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Rezultate în primele cinci luni din an: Economia aleargă împinsă
din spate de comerţ, în vreme ce construcţiile fac pasul piticului, iar
industria pune piedici
Zf.ro: Economia la cinci luni: Majorarea deficitului comercial şi reducerea
fondurilor UE măresc deficitul de cont curent
Zf.ro: Marius Bîcu, Unilact: „Legea 51%“ este bună pentru industria
alimentară, dar trebuie să vedem cum va fi pusă în aplicare
Economica.net: Economia Chinei a crescut cu 6,7% în trimestrul doi,
depăşind estimările
Economica.net: Protecţia Consumatorilor a amendat cu 176.500 lei reţele
de magazine pentru abateri în desfăşurarea promoţiilor
Bursa.ro: DRAGOŞ IONESCU, STRUCKTOR: "Putem să vindem forţa
românească de muncă mult mai scump acum, în Marea Britanie"
Agerpres.ro: FMI și-ar putea relua ajutorul pentru Ucraina în iulie
Hotnews.ro: Raportorul Parlamentului European pe Tratatul UE-SUA: Nu
este acceptabil ca romanii si bulgarii sa fie tratati diferit in chestiunea
vizelor pentru SUA si Canada
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Erste Group, acţionarul BCR, se aşteaptă la un profit de 560 mil.
euro în T2
Zf.ro: Dan Suciu, BNR: Politica Băncii Naţionale nu permite plasarea
rezervei valutare în acţiuni. Banca Elveţiei a cumpărat acţiuni la Apple,
Microsoft, Amazon, Exxon sau Facebook

Zf.ro: Slovenia, o ţară mică dar pusă pe scandal: Procurorii sloveni
sfidează puterea şefului BCE într-o anchetă care zguduie din temelii
guvernul
Zf.ro: Varşovia vrea mai mult sânge polonez în sistemul bancar
Zf.ro: Marile bănci prezic un viitor sumbru pentru Anglia
Zf.ro: Euro-leu la minimul ultimelor două luni
Zf.ro: Prima bancă digitală din România îşi lansează de luni operaţiunile
Zf.ro: Erste estimează un profit net de 830 mil. euro în S1, plus 70%. Pe
bursă acţiunile băncii cresc cu 12%
Zf.ro: Rata creditelor neperformante a scăzut cu 7 puncte procentuale
într-un an şi a ajuns la 12,4% în luna mai
Bursa.ro: BOGDAN PREDA DESPRE SCRISOAREA BĂNCILOR CĂTRE
CSM: "Patronatul Bancar nu a urmărit niciun fel de imixtiune în actul de
justiţie"
Bursa.ro: Bancpost a mărit, în această săptămână, ratele la creditele în
franci elveţieni
Bursa.ro: "UniCredit" ia în calcul o majorare de capital
TELECOM
Zf.ro: Vodafone atacă piaţa de conţinut video cu aplicaţia mobilă 4GTV,
care oferă acces la 18 posturi TV live şi filme
Hotnews.ro: ANALIZA Comunicatiile mobile romanesti in anul 2015:
Veniturile generate de comunicatiile mobile

