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MIHAI DARABAN
Observator.ro: Femeile antreprenor vin la Mamaia
CCIR
Transelectrica.ro: Informare privind Intâlnirea de lucru Directorat, Consiliu de
Supraveghere CNTEE Transelectrica SA, cu furnizorii de produse/lucrari/servicii
pentru instalatiile tehnologice de transport al energiei electrice
CCI BACĂU
Desteptarea.ro: Vechea Scoala Comerciala se vinde cu 450.000 de euro
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistriteanul.ro, preluată de Ziare.com, Ziarelive.ro, Ziareaz.ro, I-ziare.ro: Ei sunt
cei care sparg limbajul de lemn al Uniunii Europene
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro, preluată de Comisarul.ro: Festivalul Antic Tomis 2014, pe bani
publici 1.000 de euro doar pe mofturile Corinei Martin - rochia şi machiajul
reginei Tomiris (documente)
Cugetliber.ro: Se poate construi o agricultură modernă cu bucătari şi ospătari? „Cuget Liber“ lansează o provocare pentru prefectul judeţului, Consiliul
Judeţean, primăriile marilor comune şi fermieri
ENERGIE
Zf.ro: Preţul energiei a scăzut cu aproape 9% în primul semestru din 2016

Zf.ro: AEM Timişoara a ajuns să măsoare consumul de gaze din Italia şi Franţa
Zf.ro: Analiză: Industria locală, a doua cea mai mare scumpire la gaze din
Europa. Rezultatul? Producţia de gaze este atât de mare încât economia nu mai
are ce să facă cu ea
Zf.ro: Romgaz a semnat un contract de 14,3 milioane lei cu Transgaz pentru
vânzarea de gaze
Zf.ro: Compania rusească Rosatom a preluat o companie parteneră din Ungaria
Economica.net: Lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s- a extins
cu 1.350 kilometri, anul trecut, la 39.240 kilometri
Economica.net: Enel vine cu o nouă ofertă de energie pentru populaţie. Factura
scade cu 20%
Capital.ro: Turcia permite din nou tranzitul petrolierelor prin strâmtoarea
Bosfor
Capital.ro: Capacităţile de producere a energiei din surse regenerabile totalizau
4.662 de MW la finele lunii mai
Bursa.ro: ELECTRICA A CÂŞTIGAT TROFEUL ELECTRICIANULUI 2016
Ioan Dobre, directorul Electrica Transilvania Sud: "Avem un program de
investiţii de 260 de milioane de lei"
FISCALITATE
Zf.ro: Datoria publică directă: plus 20 mld. lei la un an de la reducerea TVA
Economica.net: Câţi bani fac magazinele Fiscului. Au preţuri de dumping la toate
categoriile de produse
GUVERN

Economica.net: MFE a lansat o nouă licitaţie pentru închirierea unui sediu. 5 ,38
milioane de euro pentru 36 de luni
Economica.net: Cioloş a vorbit liderilor lumii despre crearea unui tribunal
internaţional împotriva terorismului
Economica.net: Premierul Cioloş şi prim-ministrul din Kazahstan au discutat
despre Rompetrol - surse
Capital.ro: Guvernul pregăteşte un impozit special pe venit pentru a strânge bani
de locuinţe ieftine
IMM
Zf.ro: Doar una din zece IMM-uri şi-a crescut activitatea în ultimii cinci ani
Bursa.ro: Jianu: "Acordarea de stimulente pentru cercetare-dezvoltare va avea
efecte pozitive pentru atragerea de investiţii"
INVESTIȚII
Zf.ro: Cine este în spatele afacerii Trisport, primul magazin din România care
vinde produse pentru triatlon, sportul care combină înotul cu bicicleta şi
alergarea
Zf.ro: British American Tobacco elimină aproape 1.000 de locuri de muncă de la
o fabrică din Germania
Zf.ro: Acţionarii magazinului Unirea din Bucureşti au respins descărcarea de
gestiune a administratorilor şi au ales un nou auditor financiar
Zf.ro: Producătorul brandului Oly: Reducerea TVA a diminuat piaţa neagră şi a
majorat consumul de lactate
Zf.ro: Mărire şi decădere. Cora, al treilea an de pierderi pentru reţeaua cu cele
mai profitabile magazine în 2010

Zf.ro: Apulum Alba, investiţie de 113 milioane de lei într-o nouă secţie de
producţie. „Avem foarte multe comenzi.“
Zf.ro: Agricola Bacău termină o investiţie de 5 mil. euro în producţia de salamuri
crud-uscate
Zf.ro: Centrul comercial Deva Mall, scos la licitaţie pentru 21 mil. lei la cinci ani
de la intrarea în insolvenţă
Zf.ro: Fondul de investiţii de real-estate NEPI a făcut afaceri de 2 mil. lei cu
Shopping City Timişoara, dar apare cu pierderi de 45 mil. lei
Zf.ro: Cine stă în spatele apei Calipso
Zf.ro: Indicele BET-FI a crescut cu aproape 4% de la începutul lunii iulie. În
ultima lună, avansul a fost de 8,54%
Zf.ro: Cum ar schimba Bucureştiul un mall deasupra Gării de Nord. Florian
Niţu, avocat: "Este un proiect fezabil din toate punctele de vedere: economic,
social, tehnic şi legal"
Economica.net: Singura autostradă care ar putea fi terminată în 2016 nu va duce
nicăieri
Capital.ro: Pieţele financiare, în degringoladă după tentativa de lovitură de stat
din Turcia. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Cât valorează Brexitul în România? Unde şi cât investesc britanicii în
ţara noastră
Capital.ro: Mihailovici, Apa Nova București: Vom lansa programul “a doua
țeavă”
Capital.ro: Aurul, pariul câștigător al anului

Capital.ro: Brexit: Angajaţii Deutsche Boerse cer un nou acord de fuziune cu
operatorul bursei de la Londra
Capital.ro: Adjunctul premierului turc: Investitorii nu trebuie să fie îngrijoraţi
din cauza situaţiei din Turcia
Agerpres.ro: Un eventual Brexit al oamenilor de afaceri britanici din România ar
însemna evaporarea a circa 2,6 miliarde euro (studiu)
Bursa.ro: ANALIZĂ NIKKEI Tranzacţiile de pe marile burse de mărfuri au
crescut semnificativ în primul semestru
Bursa.ro: DAN BĂNACU: "Peste 60% din capacitatea de producţie a
Holzindustrie Schweighofer este alimentată din import"
Bursa.ro: "Bayer" şi-a majorat oferta pentru "Monsanto"
Bursa.ro: Profit de peste 500 milioane de lei pentru Fondul Proprietatea, în iunie
Bursa.ro: BVB Gabriel Rotaru, Intercapital Invest: "Lichiditatea s- a întors,
vineri, la un nivel inferior şedinţelor anterioare"
Bursa.ro: CUM ŢARA NOASTRĂ NU A REUŞIT SĂ ÎNFIINŢEZE UN CCP
Bursa de Mărfuri apelează la Keler CCP, pentru compensare pe piaţa gazului
IT
Zf.ro: Dezvoltatorul de soft de plăţi electronice ACI Worldwide a avut mai puţini
oameni la Timişoara
Zf.ro: Afacerile companiei Advantage Software Factory au crescut cu 8%, la
aproape 10 mil. lei în 2015
Zf.ro: Netcity Telecom, profitul a crescut în 2015 cu 33%, la 15 milioane de lei

Zf.ro: Irina Iancu, key accountant, Sellerengine Software: Cum ajută un soft
creat de un român companiile să vândă pe Amazon
Economica.net: Cutremur pe piaţa smartphone-urilor. Gigantul japonez
Softbank va prelua ARM Holdings pentru 32 miliarde de dolari
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Nini Săpunaru, preşedintele Comisiei pentru agricultură, vorbeşte despre
legea supermarketurilor: „Nu va exista obligativitate pe legume-fructe în
extrasezon“
Zf.ro: Din împrumut în împrumut: România îşi rostogoleşte permanent datoria,
nereuşind să-şi reducă soldul. Datoria publică a statului a crescut cu 20 mld. lei
după un an de la reducerea TVA
Economica.net: Toţi profesorii obţin majorările salariale promise de Guvern în
2008. Plata se face eşalonat, în cinci ani
Economica.net: Harta salariilor: În HarCov oamenii câştigă la jumătatea
unui bucureştean. Argeş şi Gorj, în topul salariilor naţionale
Capital.ro: Adrian Mitroi: România trebuie să treacă la euro cât mai repede
posibil
Bursa.ro: Florentina Boboc, ASF: "Pachetul legislativ referitor la activitatea de
împrumut de acţiuni a fost finalizat"
SISTEM BANCAR
Zf.ro: ZF Bankers Summit ’16. Sergiu Oprescu, Alpha Bank: Creditul ipotecar a
tractat toată piaţa creditării. Noi ce am făcut? Am dat o lege care să ducă la
scăderea acestuia
Zf.ro: Cine mai are încredere în Deutsche Bank

Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, directorul editorial al ZF Din proprietari în
chiriaşi. Piaţa creditării imobiliare se îndreaptă spre un blocaj major. Legea dării
în plată a prăbuşit vânzările de credite noi. Cei care mai cumpără apartamente o
fac pentru investiţie, pentru a obţine o chirie mai mare decât dobânda la bancă
Zf.ro: Paradoxal, băncile îşi reduc expunerea în construcţii: finanţările au scăzut
cu aproape 5% în ultimul an. Finanţările către agricultură (+8%) şi industrie
(+5,5%) sunt în creştere
Zf.ro: Răzvan Diaconescu, Impuls Leasing: „Dacă în 2008 leasingul imobiliar
însemna 15-20% din piaţă, anul acesta este sub 1%. Nu mai există leasing
imobiliar“
Zf.ro: Dobânzile mici îi determină pe români să pună mai puţini bani la bancă:
depozitele noi s-au redus cu peste 2 mld. lei într-un an
Zf.ro: Lira turcească creşte uşor după lovitura de stat eşuată
Economica.net: Mai mulţi bani pentru "Prima Casă". Finanţele redistribuie
garanţiile şi creează un fond de rezervă
Capital.ro: Comitetul de Stat al Planificării Creditării
Capital.ro: Preşedintele BCE va solicita Guvernelor să majoreze cheltuielile şi să
accelereze adoptarea reformelor
Bursa.ro: Euribor, Libor, BOR, Bucur-Obor
Bursa.ro: LA FINALUL PRIMULUI TRIMESTRU Volumul creditelor acordate
populaţiei de IFN-uri a scăzut la 5,24 miliarde lei
Bursa.ro: Analist: Nu există o explicaţie pe fundamente a creşterii numărului de
restanţieri la credite
TELECOM

Zf.ro: Raport al Orange: piaţa telecomunicaţiilor din România a scăzut anul
trecut cu 1%, ajungând la 3,28 miliarde de euro. Ce le spun francezii
acţionarilor: Vodafone a devenit foarte agresiv, Telekom se chinuie, Digi a ajuns
la 10% din piaţa mobilă
Zf.ro: Ce le spun grecii de la OTE acţionarilor despre evoluţia Telekom România
în 2015: Competiţia dură din România ne-a forţat să reducem tarifele la mobil şi
la abonamente, şi la cartele
Zf.ro: Grecul Anastasios Tzoulas, mandat de administrator pe încă 4 ani la
compania de cablu NextGen
Zf.ro: Raport al Orange: piaţa telecomunicaţiilor din România a scăzut anul
trecut cu 1%, ajungând la 3,28 miliarde de euro. Ce le spun francezii
acţionarilor: Vodafone a devenit foarte agresiv, Telekom se chinuie, Digi a ajuns
la 10% din piaţa mobilă
Economica.net: Granzii din telecom şantajează UE: nu oferim 5G dacă nu
renunţaţi la neutralitatea Internetului
TURISM
Capital.ro: Turismul, cel mai lovit de turbulenţele din Turcia
Agerpres.ro: Șase zboruri din și către aeroportul Ataturk, anulate sâmbătă, după
tentativa de lovitură de stat din Turcia
Agerpres.ro: Al doilea mare aeroport din Istanbul va funcționa în regim normal
Agerpres.ro: ANAT: Peste o mie de turiști români au plecat către Antalya cu
curse charter; zborurile se desfășoară normal
CCIR

Agerpres.ro, preluată de Evz.ro, Romaniatv.net, Fluierul.ro, Diacaf.com,
Daciatv.com, Fluierul.ro: Diana Păun (Administrația Prezidențială): Avem
nevoie de investiții urgente și sustenabile în infrastructura spitalicească
Baroul-bucuresti.ro: CONFERINTA
CCIA ARAD
Actualitati-arad.net, preluată de Ziare-pe-net.ro: CCIA Arad: Oportunități
de internaționalizare pentru firme
CCIA ARGEȘ
Observatordearges.ro: CCI Argeş, cereri speciale pentru Dîncu
Argesulvorbeste.ro: OAMENII DE AFACERI CER DECONCENTRATELE
ÎNAPOI
CCINA CONSTANȚA
Atacdeconstanta.ro:

Proiectul

Heritage

RO-BG

-

„O

economie

transfrontalieră care protejează moştenirea culturală şi naturală în
România şi Bulrgaria”
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net: Moștenirea culturală, pusă la
treabă
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Iohannis a pomulgat legea prin care vor fi alocate 1,015 mld. euro
pentru irigaţii până în 2020
Bursa.ro: Agrostar a deschis 7 centre de consultanţă pentru accesarea
fondurilor europene

Economica.net: Comisia Europeană alocă 500 milioane de euro pentru ai ajuta pe agricultorii europeni
ENERGIE
Hotnews.ro: Interviu Video Victor Grigorescu, ministrul energiei: Nu stiu
daca nu se listeaza anul acesta Hidroelectrica. Listarea nu trebuie sa
stea la bunul plac al cuiva/ CE Oltenia, ELCEN, CONPET si Romgaz vor fi
incluse in strategia anticoruptie
Capital.ro: Autoritățile publice, încurajate să achiziționeze clădiri
eficiente energetic
FISCALITATE
Hotnews.ro: Formularul 088 a fost publicat in Monitorul Oficial. Vezi
schimbarile aduse unuia dintre cele mai contestate formulare fiscale
Capital.ro: Offshore-urile se vând ca pachetele de vacanță
Economica.net: Bundesbank vrea ca ESM să preia rolul de "autoritate
fiscală independentă" pentru zona euro
Agerpres.ro: Fronea (ANAF): Autoritatea vamală din România trebuie să
devină actorul principal în securizarea frontierelor UE
GUVERN
Economica.net: 300 de tone de deşeuri, oprite la intrarea în ţară.
Ministrul Mediului: În alte ţări depozitarea la groapă e 80 euro/tonă
Zf.ro: MAE: Situaţia de securitate din Turcia se menţine instabilă, românii
să rămână extrem de precauţi
Zf.ro: Ministru Educaţiei, Mircea Dumitru: Avem nevoie să-i ţinem în
sistem pe cei mai buni absolvenţi ai programelor universitare

INVESTIȚII
Zf.ro: CFR: Comisia Europeană a aprobat cererea de finanţare de 440 mil.
euro pentru modernizarea tronsonului Apaţa - Caţa
Capital.ro: Piața imobiliară, în plin avânt. Cu 36.000 mai multe tranzacții
decât în 2015
Capital.ro: Gigantul american ”Forever 21” deschide primul magazin din
România
Capital.ro: De astăzi, încă 4.000 de vouchere pentru programul „Rabla”.
Sunt alocate circa 15 tichete pe minut
Economica.net: Consiliul Concurenţei analizează preluarea unor farmacii
Polisano şi Reţeta de către Sensiblu
Bursa.ro: IN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2016: Sole Luxury Boutique
a avut o creştere de 25% a cifrei de afaceri
Zf.ro: Număr record de cumpărători de titluri de stat în prima săptămână
de subscriere
Zf.ro: Piaţa auto a atins în iunie cel mai ridicat nivel din ultimii şase ani,
vânzările fiind susţinute de programul Rabla
Capital.ro: China, din nou în căutare de investiții străine
IT
Hotnews.ro: Softbank va cumpara cu 32 miliarde dolari dezvoltatorul
britanic de procesoare ARM
Capital.ro: Entersoft România, creștere a veniturilor cu 40% în primele
șase luni ale lui 2016

Agerpres.ro: Un consorțiu chinez va cumpăra browserul Opera cu 600 de
milioane de dolari
Mediafax.ro: România ar putea avea servicii de internet mobil la viteze de
1 Gbps pentru descărcarea datelor
Hotnews.ro: Microsoft admite ca nu va atinge la jumatatea lui 2018 tinta
de un miliard de terminale ce vor rula Windows 10
Hotnews.ro: Licitatie de peste 25,5 milioane de euro la SRI intr-un sistem
IT pentru reducerea redundantei platilor publice, prevenirea fraudei,
coruptiei sau evaziunii fiscale
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Hotnews.ro: Negociatorul american, despre Brexit: E ca si cum SUA ar
anunta UE ca acordul transatlanic nu se va aplica in California. Noi
propuneri publicate de Comisia Europeana in TTIP
Hotnews.ro: Pensiile anticipate se calculeaza diferit incepand de
duminica
Economica.net: Greva generală din administraţie, care trebuia să înceapă
marţi, a fost suspendată
Zf.ro: Lista neagră a achiziţiilor publice din România, utilă şi dorită, dar
inexistentă
Zf.ro: Ministru: Imigranţii UE veniţi în Marea Britanie după o anumită dată
ar putea fi expulzaţi
SITEM BANCARZf.ro: Românii au efectuat plăţi cu cardul în străinătate
de peste 5,3 mld. lei anul trecut. Retragerile de la bancomate au fost de
peste două ori mai mic

Zf.ro: OTP Bank: Piaţa creditelor ipotecare va avea o evoluţie pozitivă pe
termen mediu şi lung
Zf.ro: Ana, noul operator virtual al Raiffeisen Bank
Zf.ro: CÂŢI BANI AU ÎN CONTURILE DE PENSIE VIITORII PENSIONARI
Românii care contribuie la fondurile de pensii obligatorii au în cont în
medie 5.900 de lei
Capital.ro: Cel mai mare grup bancar german închide 188 de sucursale
Ziare.com: Legea darii in plata - cat costa si cum scapam de recuperatori
Bursa.ro: Turcia suspendă temporar activităţile Bank Asya
Economica.net: Statul a împrumutat 500 milioane lei pe şase luni de la
bănci, la un randament mediu de 0,49% pe an
TURISM
Capital.ro: Efectele crizei de la Ankara: Turiştii ruşi din Turcia vor fi
evacuaţi până pe 28 iulie
Capital.ro: Studiu: Peste 280 milioane de familii vor călători în străinătate
până în 2025

