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I-ziare.ro:

Mihai

Daraban, la forumul de afaceri româno-bulgar: "CCIR susţine dezvoltarea
transportului fluvial pe Dunăre"
CCIR
Evz.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Antena24.ro, Newlist.ro, Ziarelive.ro,
Romania.shafaqna.com, Discard.ro, Ziar.com, Palo.ro: CCIR: România și
Bulgaria trebuie să contribuie la dezvoltarea transportului pe Dunăre
CURTEA DE ARBITRAJ
Evz.ro, preluată de Presa-online.com, News.ournet.ro, Newslist.ro,
Ziareonline.com, Stiri.astazi.ro, Index-stiri.ro, I-ziare.ro, Roportal.ro:
CCIR: Cum poate deveni arbitrajul o metodă tot mai folosită de rezolvare
a litigiilor
CCI BIHOR
Oradeaindirect.ro, preluată de Comisarul.ro: Camera de Comert invata
firmele cum sa obtina bani europeni
CCI BRAȘOV
Mytex.ro, preluată de Stiribv.ro, Ultimele-stiri.eu: Braşov. Seminar de
informare pentru solicitanții de fonduri nerambursabile, organizat de
ADR Centru
CCINA CONSTANȚA
Tvlitoral.ro: Târg de ambarcațiuni la malul mării
Cugetliber.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, I-ziare.ro, Ziare-pe-net.ro:
Expo-conferinţă dedicată pieţei imobiliare hoteliere româneşti

Telegrafonline.ro: Dezbaterea “Hospitality Real Estate - Romanian Expo”
Vrei să vinzi sau să cumperi un hotel? Iată unde trebuie să fii!
Cugetliber.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, I-ziare.ro, Ziare-pe-net.ro:
Ambarcaţiuni şi autoturisme la preţuri promoţionale, în portul Tomis
Ziuaconstanta.ro: Oferte atractive la Salonul Nautic şi Auto „Tomis
Yacht“ Dănuţ Jugănaru - „Reuşim să reînviem tradiţia celor pasionaţi de
navigaţie“
Ziuaconstanta.ro: CCINA ne invită Subiecte sensibile pentru domeniul
hotelier din România, la conferinţa „Hospitality Real Estate - Romanian
Expo“
CCI PRAHOVA
Ziarulprahova.ro: Spectacole si prezentari de moda, la Breaza, de Ziua
Universala a Iei
CCI SUCEAVA
Ziaruldepenet.ro:

Sesiune

de

informare

pentru

dezvoltarea

microîntreprinderilor, la CCI Suceava
Radioimpactfm.ro: Salonul Auto Bucovina, în centrul Sucevei
CCI TÂRGU MUREȘ
Tirnaveni.ro: Finanţări pentru microîntreprinderi
Zi-de-zi.ro, preluată de Comisarul.ro: VIDEO: Bani europeni pentru
microîntreprinderi
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Cea mai tranzacţionată materie primă din China hrăneşte jumătate
din porcii lumii
Economica.net: Ce ar trebui să ştie românii care pleacă la muncă în
Italia. Salariul în agricultură este de aproximativ 52 de euro pe zi
Zf.ro: Ministerul Agriculturii: 97% din totalul de 3.000.000 de fermieri nu
sunt eligibili în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

ENERGIE
Zf.ro: Afacerile clujenilor de la Electroglobal au crescut cu 12% în T1, la
19 mil. lei
Economica.net: 450 de zile pentru montarea unui panou fotovoltaic în
România. În Ploieşti s-a cerut şi aviz de la Poliţia Rutieră
Economica.net: Compania naţională de electricitate a Norvegiei se
judecă cu statul roman
Bursa.ro: Ministerul Energiei susţine că preţurile reglementate la gaze ar
trebui păstrate până în 2021
FISCALITATE
Zf.ro: ANEVAR:Valoarea impozabilă totală a clădirilor a fost de peste 81
miliarde lei în primele cinci luni ale anului
GUVERN
Economica.net: Cioloş, la Ottawa: Trebuie sa arătam o dorinţă clară de
soluţionare a chestiunii liberalizării vizelor pentru români
Zf.ro: Cioloş: Am propus Canadei să participe la proiectul brigăzii NATO
din România
Economica.net: Guvernul a scris legea prin care se vor construi 6.300 de
case pentru bugetari. Cine se califică să stea în ele
INVESTIȚII
Zf.ro: EximAsig a vândut poliţe de 3,2 mil. lei în străinătate
Zf.ro: Comerţul en gros urmează consumul cu amănuntul şi creşte
puternic la patru luni
Zf.ro: Electrolux rămâne la 775 de angajaţi, după ce în criză compania a
renunţat la 1.000 de oameni
Zf.ro: Sergiu Neguţ şi Mihai Simiuc, acţionarii frufru: „Văzând cât de uşor
a fost să ne finanţăm pe bursă, mă mir că nu se întâmplă mai des astfel
de emisiuni de obligaţiuni“
Zf.ro: Distribuitorul lactatelor Delaco şi-a dublat profitul anul trecut

Zf.ro: Producătorul magiunului de prune de Topoloveni estimează
vânzări cu 25% mai mari în 2016
Zf.ro: Cei mai mari trei jucători din real-estate au active de un miliard de
euro fiecare. NEPI, Globalworth şi austriecii de la CA Immo şi Immofinanz
care fuzionează au în total două milioane de metri pătraţi
Zf.ro: Dividendele plătite din profiturile pe 2015 de cele mai mari
companii listate se ridică la 3,7 mld. lei, mai mari cu 23% faţă de anul
precedent
Economica.net: Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul de PUZ
pentru linia 1 Mai - Otopeni. Magistrala 6 va avea 12 staţii
Economica.net: Grupul spaniol Inditex, proprietarul Zara, a raportat o
creştere de 6% a profitului trimestrial
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
Capital.ro: România a intrat pe harta internaţională a marilor branduri
Capital.ro: Linia de metrou Eroilor-Drumul Taberei mai are de așteptat
Bursa.ro: DUPĂ CE SIF BANAT CRIŞANA A PĂRĂSIT AAF, Fondul
Proprietatea a aderat la Asociaţia Administratorilor de Fonduri
Bursa.ro: BVB Marcel Murgoci, Estinvest Focşani: "Evoluţia BVB,
marcată de valori destul de slabe ale lichidităţii, pe fondul aprecierii
indicilor"
Zf.ro: Cota de piaţă a Volkswagen a ajuns la miminum ultimilor cinci ani
Zf.ro: România este cea mai atractivă piaţă din ECE pentru investiţiile în
spaţii de birouri (experţi)
Capital.ro: Aurul câştigă pe toate planurile. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Banca Mondială: Investiţiile public-private rămân principala
speranţă pentru creşterea economică din UE
Hotnews.ro: Record. Compania chineza Didi Chuxing anunta ca a primit
peste 7 miliarde dolari finantare
Hotnews.ro: Chinezii cumpara in numar record companii europene de
tehnologie. Germanii sunt tot mai ingrijorati si vor sa ia masuri pentru asi proteja tehnologia

IT
Zf.ro: Şeful General Electric pe Europa Centrală şi de Est: România este
printre ţările unde vrem să angajăm în IT
Zf.ro: Ramona Prodea, AMD: „Maşinile conştiente” vor face tot mai mult
operaţiuni pe care ochiul uman si creierul nu le-ar putea repeta, în mod
constant, de sute sau chiar mii de ori pe zi
Zf.ro: Afacerile integratorului de soluţii de IT Expert One Research au
scăzut cu 22%, la 193 mil. lei în 2015
Zf.ro: Afacerile din România ale britanicilor de la Endava au crescut cu
31%, la 218 mil. lei în 2015
Zf.ro: Oracle, pe primul loc în top 30 de firme de IT&C după angajările din
2015
Zf.ro: Top 30 de companii de IT&C după recrutările din 2015. Un număr
de 19 companii IT&C şi-au mărit anul trecut echipa cu peste 100 de
oameni, iar primul loc este ocupat de subsidiara companiei americane
Oracle
Economica.net: Cât costă reputația unei companii - studiu Kaspersky
Lab și B2B International
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.ro: Taxa pe ambalaj, bomba cu ceas din industria alimentară,
se rostogoleşte către 2017. Vom plăti pentru ce aruncăm
Economica.net: Statul poate fixa preţul RCA, în anumite condiţii
Capital.ro: Ana Birchall: TTIP reprezintă o prioritate atât pentru UE cât şi
pentru SUA
Capital.ro: Kalutkiewicz, Reprezentanţa SUA: TTIP nu poate forţa pe
cineva să cumpere sau să consume produse pe care nu le doreşte
Hotnews.ro: Comisia Europeana verifica daca legea care obliga
hipermarketurile sa vanda mai multa marfa romaneasca incalca legislatia
UE

Hotnews.ro: Oamenii consuma mai mult timp internet mobil, dar toate
celelalte media sunt in declin - raport Zenith
Hotnews.ro: S-a incins dezbatarea TTIP si la Bucuresti. Sindicalistul
Hossu: Nu putem vorbi de comert liber cand avem regim de vize pentru
romani. Negociator SUA: Lucratorii americani sunt discriminati in UE
Hotnews.ro: Daianu: Bugetul public si relatia cu FMI
Hotnews.ro: Restituirea timbrului de mediu pentru autoturisme - decizia
Curtii Europene de Justitie, cauza C-586/2014 - Budisan contra Romaniei,
pronuntata in data de 09 iunie 2016
Zf.ro: OPINIE CRISTIAN SOCOL Creşterea economică este sustenabilă.
Alta este problema
Capital.ro: Mircea Coşea: România nu are o strategie economică pe
termen mediu sau lung; statul român, perdant în faţa multinaţionalelor
Mediafax.ro: Britanicii din Elveţia: Brexitul nu reprezintă independenţă
faţă de Bruxelles
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca favorită a lui Putin de-abia îşi mai trage suflul: nu mai are
bani
Zf.ro: Şeful pe corporate finance al BRD a plecat pe neaşteptate din
bancă după 20 de ani
Zf.ro: Dana Demetrian, vicepreşedintele BCR: „Darea în plată şi
epuizarea finanţărilor Prima casă vor duce la accelerarea creditului de
consum“
Zf.ro: Mazars România: Tehnologia înăspreşte lupta pe clienţi pe pieţele
financiare
Economica.net: BREXIT Pregătiri pentru cea mai grea zi de la marea criză
din 2008
Agerpres.ro: România ar putea să își reducă, în doi ani, creditele
neperformante sub media țărilor afectate de criză (Baqir, FMI)
Bursa.ro: ÎN URMA UNEI CONTESTAŢII DEPUSĂ DE UNICREDIT Legea
dării în plată a ajuns la Curtea Constituţională

Bursa.ro: ÎN URMA UNEI CONTESTAŢII DEPUSĂ DE UNICREDIT Legea
dării în plată a ajuns la Curtea Constituţională
Bursa.ro: MONEDA NAŢIONALĂ A SCĂZUT CONSTANT, ÎN RAPORT CU
PRINCIPALELE VALUTE Dochia: "Nu există o bază şi o raţionalitate
pentru scăderea leului"
Bursa.ro: FLORIN GEORGESCU, BNR: "Legea dării în plată creşte
necesarul de capital al băncilor"
Bursa.ro: PIPEREA: "Am câştigat procesul colectiv ANPC si Parakletos
vs Volksbank/Banca Transilvania"
Bursa.ro: Fed menţine neschimbat nivelul dobânzii
Bursa.ro: Surse: PKO ar putea lansa o ofertă pentru "Raiffeisen" Polonia
Economica.net: Lazea (BNR): România este şef de filă la stimularea
consumului, în loc să încurajeze investiţiile
Agerpres.ro: Temerile legate de Brexit au determinat Fed să nu modifice
rata dobânzii în SUA
TELECOM
Hotnews.ro: Schimbari in conducerea NextGen, firma de cablu a
Telekom: Germanul Andreas Rolf Grunewald a fost revocat din functia de
membru al Consiliului de Administratie
TURISM
Zf.ro: INS: Turiştii străini au cheltuit 1111,4 milioane lei în România, în
primul trimestru
Zf.ro: Blue Air lansează în decembrie cursa aeriană Cluj-Napoca –
Birmingham
CURTEA DE ARBITRAJJuridice.ro: Valeriu Stoica: Există, din
păcate, în ultimul timp, un recul în ceea ce priveşte apetitul
principalilor jucători din piaţa economică pentru a soluţiona
disputele pe calea arbitrajului

Juridice.ro: Ștefan Deaconu: Vom reveni cu un nou set de
reguli pentru evitarea posibilelor conflicte de interese în
numirea arbitrilor
CCINA CONSTANȚA
Radioconstanta.ro: JUGĂNARU: Turismul balnear de pe litoral
poate fi revitalizat
CCI HUNEDOARA
Eventsdroid.ro: Curs: Notiuni fundamentale de igiena
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE FRANCEZĂ DIN ROMÂNIA
Agerpres.ro: Directorul general al Groupama România este
noul președinte al Camerei franceze de comer ț și industrie
din România
ENERGIE
Agerpres.ro: Bulgaria trebuie să plătească Rusiei compensa ții
de 550 milioane de euro pentru anularea proiectului Belene
Agerpres.ro: Peste 25 de milioane tone țiței descărcate de
KMG International, prin terminalul maritim din Marea Neagră
Hotnews.ro:

EXCLUSIV

Cum

a

ajuns

infrastructura

de

dispecerizare a sistemului energetic national intr-o stare
critica si de ce a taraganat Transelectrica inlocuirea acesteia
FISCALITATE
Capital.ro: Patronii Sensiblu au ascuns sute de milioane de
euro în paradisuri fiscale

Capital.ro:

Veste
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pentru

firme.
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simplifică

Formularul 088
GUVERN
Economica.net: Cioloş: Am un mandat până la sfârşitul
anului. După - o să îmi găsesc eu ce să fac
INVESTIȚII
Zf.ro: Grupul german Gothaer şi-a majorat profitul cu 15% la
134 mil. euro anul trecut
Zf.ro: Lazea, BNR: In loc sa incurajam investitiile, noi
incurajam consumul
Economica.net: Business-urile afectate de insolvenţă în 2016
sunt cu 200% mai mari comparativ cu cele din 2015 (analiză)
Zf.ro: Profi ajunge la 407 magazine după trei noi deschideri
Zf.ro: Acţiunile europene au deschis din nou în scădere joi
Zf.ro: Producătorul Tuborg menţine avansul vânzărilor la 30%
de un an şi jumătate. „Vom continua acest trend ascendent
până la finalul anului“
Zf.ro: Un nou rival pentru Dacia Sandero. Cum arată modelul
cu care Ford vrea să cucerească Europa
Capital.ro: Ungaria a pus deoparte bani pentru maghiarii din
România
IT

Startupcafe.ro: Aplicatie pentru reclame video pe YouTube,
destinata micilor afaceri
Agerpres.ro: BVB și Ministerul Comunicațiilor au lansat un
proiect dedicat antreprenorilor din domeniul IT
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Hotnews.ro: Op-ed Nevoia noastra de FMI: nici nu l-am vrea,
dar nici nu prea putem fara el
Capital.ro: România a avut cea mai mare rată anuală
negativă a inflaţiei din Uniunea Europeană, în mai
Economica.net:

ANAF
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Muncii

lansează

operaţiunea "Cronos" pentru combaterea muncii la negru
Economica.net: Uniunea Europeană va prelungi săptămâna
viitoare sancţiunile economice impuse Rusiei (surse)
Capital.ro: Amenzi de aproape 2 milioane de lei pentru
munca la negru
Capital.ro: Apel către Iohannis şi liderii politici: "România nu
e Venezuela, Legea supermarketurilor trebuie retrasă!"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Preşedintele celei mai puternice bănci centrale din
lume recunoaşte: unul din factorii care a dus la păstrarea
politicii monetare a Fed a fost votul privind rămânerea Marii
Britanii în UE

Zf.ro: Apetitul pentru consum şi dobânzile mai mari îi
determină pe români să mute banii din depozite în conturi de
economii
Hotnews.ro:
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nesustenabila,
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nu
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Romania
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buzunarele

populatiei, crede consilierul lui Isarescu
Economica.net: BCE introduce la primăvară în circulaţie noua
bancnotă de 50 de euro
Capital.ro: S-a mai vândut o bancă grecească
Economica.net: Debitorii care dau în plată sunt scutiţi de
impozit, prima dată. Nu plătesc impozit nici cei executaţi silit
Economica.net: Vasilescu (BNR): România are o creştere
economică

nesustenabilă,

pentru

că

nu

se

vede

în

buzunarele noastre
TELECOM
Economica.net: Abonaţii Vodafone beneficiază de trafic de
internet gratuit, în ţară şi în roaming, prin campania "Bye
Bye WiFi"
Economica.net: Deutsche Telekom analizează o ofertă de
preluare pentru Host Europe Group
TURISM
Economica.net: Deutsche Telekom analizează o ofertă de
preluare pentru Host Europe Group

