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CCIR
Bucurestifm.ro: Servicii de calitate pentru spitalele din România
Curierulnational.ro: Întâlnire româno-chineză pe tema cooperării în sectorul
producţiei
Capital.ro, preluată de I-ziare.ro, Ziare.www.ro, Findnews.ro, Ultimele-stiri.eu,
Allbiz.ro, Diacaf.com, News.ournet.ro, Revistapresei.eu, Ziar.com, News.portalstart.com, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, Romania.shafaqna.com, Pescurt.ro:
Aurelian Gogulescu (CCIR): Vrem să identificăm proiecte majore pentru
investiţiile chineze în România
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro, preluată de Ziare.com, Ziare-pe-net.ro, I-ziare.ro: Camera de
Comerţ, faţă în faţă cu administraţia centrală
CCINA CONSTANȚA
Tvlitoral.ro: Proiect important pentru turism
Cugetliber.ro: Dobrogea are comori nepreţuite; când le punem în valoare?
Radioconstanta.ro: Proiect pentru descoperirea obiectivelor cu potențial turistic
cultural și natural
Constanteanul.com,

preluată

de

I-ziare.ro,

Ziar.com,

Ziare-pe-net.ro:

HERITAGE RO-BG, proiect pentru punerea în valoare a siturilor turistice din
România și Bulgaria
CCIRO ITALIA

Gazetaromaneasca.ro: SURPRIZĂ Fost lider Lega Nord, membru în Camera de
Comerţ română în Italia: «Uniţi suntem puternici»
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro, preluată de Vasluion.ro: Agricultura vasluianã nu poate
asigura 51% produse românesti la raft
AGRICULTURĂ
Economica.net: Speculatorii străini au 100.000 de hectare de pământ
românesc. Noii latifundiari sunt mari bănci şi fonduri de investiţii
Agerpres.ro: Irimescu: La Vatra Dornei laptele costă 40 de bani pe litru la
fermieri; în comerț continuă să fie 4 - 4,5 lei
Capital.ro: Germania primeşte cea mai mare parte din fondurile alocate de CE
pentru sprijinirea agriculturii
ENERGIE
Zf.ro: Romgaz semnează un act adiţional în valoare de 191 mil. lei cu E.ON
Zf.ro: Smart Diesel din Arad şi-a extins reţeaua de parteneri cu 30% şi a mai
deschis două staţii noi
Zf.ro: Ruşii de la Lukoil au reuşit să ducă rafinăria şi benzinăriile pe plus, dar
Marea Neagră le-a sădit pierderi de 315 mil. euro în conturi
Economica.net: Interviu cu vicepreşedintele Rompetrol: Ne păstrăm calmul şi ne
concentrăm asupra afacerii, chiar dacă avem sechestru DIICOT
Capital.ro: Benzina din România a ajuns printre cele mai ieftine din Europa
GUVERN

Agerpres.ro: Costin Borc: Este o perioadă în care construim mai mult ca
niciodată o relație foarte apropiată cu Germania
Capital.ro: Pe autostrăzile din România se munceşte la lopată! Ministerul
Transporturilor: "Se lucrează cu peste 300 de utilaje"
INVESTIȚII
Zf.ro: Aradul ia 20 de milioane de euro de la BERD pentru modernizarea unor
cartiere
Zf.ro: Numărul investitorilor în titluri de stat pentru populaţie s-a apropiat de
8.000 într-o săptămână
Zf.ro: Mihai Lazăr, Raiffeisen: Trebuie să ne obişnuim cu volatilitatea. Eu rămân
pozitiv în privinţa evoluţiei pieţei de la Bucureşti
Zf.ro: Antreprenorul care face pantofi de căţărat pentru Decathlon îşi deschide
primul magazin în Bucureşti
Zf.ro: Producătorul Betty Ice: vânzările de îngheţată au crescut vara aceasta nu
doar datorită vremii. Economia a mers bine
Zf.ro: Un producător ieşean face afaceri de 90 de milioane de lei din producţia de
haine pentru Zara şi Mango. Vânzările companiei au crescut de cinci ori în
ultimii cinci ani
Economica.net: Moody's a plasat ratingul Turciei sub revizuire pentru o posibilă
retrogradare
Capital.ro: Asocierea Acciona Ingenieria - Baicons Impex, câştigătoarea licitaţiei
pentru studiul de fezabilitate la calea ferată Cluj-Oradea-Episcopia Bihor
Capital.ro: BCE cumpără obligaţiuni emise de Danone SA, Deutsche Lufthansa
AG şi Telecom Italia SpA

Capital.ro: Bursa de la Bucureşti închide în creştere şedinţa de luni
Capital.ro: Bursele europene deschid în scădere. Yenul creşte, spre deosebire de
alte monede din zona Asiei. Ultimele evoluţii
IT
Zf.ro: Afacerile furnizorului de soluţii IT pentru industria de sănătate Info World
au crescut cu 33% în 2015
Zf.ro: Afacerile companiei Pentalog România au crescut cu 21%, la 84 mil. lei, iar
numărul mediu de angajaţi a trecut de 400
Zf.ro: AROBS, una dintre cele mai mari companii de IT din Cluj, şi-a mărit de
peste 5 ori profitul în 2015
Economica.net: Românii de la Bittnet a atras o finanţare de aproape un milion de
euro printr-o emisiune de obligaţiuni corporative
Agerpres.ro: Pokemon Go a dublat valoarea de piață a Nintendo
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Specialiştii despre legea supermarketurilor: Poate încălca „în spirit“
legislaţia UE, dacă restrânge importurile
Economica.net: SUA investighează vânzările Fiat Chrysler - Bloomberg
Capital.ro: Pierre Moscovici: Până la sfârşitul anului trebuie să ajungem la un
acord cu FMI privind reducerea poverii datoriei Greciei
Capital.ro: O ţară bogată aproape că s-a decis: Desfiinţează vizele pentru români!

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Răspunsul post-Brexit al celei mai mari bănci din lume: Wells Fargo a
cumpărat o clădire de birouri în valoare de 395 de milioane de dolari chiar în
Londra
Zf.ro: OTP Bank: Creşterea salariilor şi corecţia preţurilor imobiliarelor fac mai
accesibilă achiziţia de apartamente
Zf.ro: Conducerea BNR stă pe depozite şi conturi de economii în valoare de 6,5
mil. lei, iar creditele reprezintă mai puţin de jumătate
Zf.ro: Marjele la creditele ipotecare în euro au ajuns duble faţă de marjele la
creditele în lei
Economica.net: Băncile străine din Turcia riscă să fie afectate de consecinţele
crizei politice
Economica.net: Votul Brexit a ajutat pieţele globale să se redreseze - Saxo Bank
Capital.ro: Fitch: Reducerea taxei pe bănci va sprijini competitivitatea băncilor
austriece
Capital.ro: EXCLUSIV Băncile nu mai dau credite pentru achiziţia de locuinţe,
dar finanţează dezvoltatorii imobiliari
TELECOM
Zf.ro: Dan Tomin, Tiberiu Csaki şi Ioana Cârciog şi-au vândut cu 1 mil. euro
acţiunile de la Romkatel către nemţii de la Kathrein
Zf.ro: Vodafone: Piaţa de telecom B2B a revenit pe creştere
Zf.ro: Valeriu Nistor, Vodafone: Numărul de utilizatori de smartphone-uri va
creşte cu 5-10% încă 3-4 ani
CCIR

Capital.ro, preluată de I-ziare.ro, Ziare.www.ro, Findnews.ro, Ultimele-stiri.eu,
Allbiz.ro, Diacaf.com, News.ournet.ro, Revistapresei.eu, News.portal-start.com,
Ziare-pe-net.ro,
News.yam.ro,

Ziarelive.ro,

Romania.shafaqna.com,

Pescurt.ro,

Evz.ro,

Ziar.com, Infoziare.ro, Ziareonline.com, Stiri.astazi.ro, Revista-

presei.com, Antena24.ro, Presaonline.com: Aurelian Gogulescu (CCIR): Vrem să
identificăm proiecte majore pentru investiţiile chineze în România
Comunicaredepresa.ro: Curs Leadership Management 17-18 august 2016
CCIA ARAD
Ziuadevest.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Eventya.net, Stirilocale.info.ro:
CCIA Arad organizează cursul ”Manager în Activitatea de Turism”
CCIA ARGEŞ
Ziarulprofit.ro: Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ Argeş – o
alternativă rapidă la instanţele de judecată, pentru litigii comerciale
CCINA CONSTANŢA
Ct100.ro, preluată de Ziar.com: CCINA, proiect transfrontalier pentru protejarea
moștenirii culturale și naturale în Bulgaria și România
CAMERA DE COMERȚ TURCO-ROMÂNĂ
Telegrafonline.ro: Oamenii de afaceri turci din România își declară fidelitatea
față de regimul Erdogan
Mediafax.ro, preluată de Ziuadecj.realitatea.net, Ziuanews.ro, Diacaf.com, Indexstiri.ro, I-ziare.ro: Oamenii de afaceri turci din România îşi declară fidelitatea
faţă de regimul Erdogan: ”Democraţia a învins lovitura de stat”
Romaniatv.net, preluată de Stireazilei.com, Ziarulprofit.ro:

News.yam.ro,

Discard.ro, Daciatv.ro, Ziare-romanesti.info, Obiectiv.info,Ziarulevenimentul.ro,

Stiri.astazi.ro, Revista-presei.com, Ziareonline.com, Ziarelive.ro: Afaceriştii turci
din România condamnă lovitura de stat împotriva lui Erdogan. Mai multe ONGuri cer respectarea drepturilor omului
Zf.ro: Preşedintele Camerei de Comerţ Turco-Române, nemulţumit de cum
reflectă presa românească lovitura de stat din Turcia: „Vă rog să nu criticaţi un
preşedinte ales prin votul popular!”
Capital.ro: Turcii din România, despre dejucarea loviturii de stat: Lucrurile au
revenit la normal după ce vinovaţii au fost arestaţi
ENERGIE
Hotnews.ro: Complexul Energetic Oltenia are un nou membru in directorat: un
cetatean german, care lucreaza in Rusia si care a avut activitati in Coreea de
Nord, China si Kargazstan
Economica.net: Romgaz a încheiat un contract de 191,6 milioane de lei cu E.ON
Energie pentru livrarea de gaze naturale
Hotnews.ro: Ministerul Energiei a publicat un raport privind strategia energetica
FISCALITATE
Hotnews.ro: ANAF face pasul spre plata online cu cardul prin Ghiseul.ro a
tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor datorate bugetului general consolidat
Hotnews.ro: Formularul 088 intra in vigoare de la 1 august. Raman in continuare
discutabile criteriile care fac ca o firma sa fie incadrata ca fiind corespunzatoare
Economica.net: Cioloş: E important ca în cadrul ANAF să crească eficienţa
recuperării bunurilor în urma deciziilor din justiţie
Zf.ro: Antreprenorii: Formularul de TVA-088 rămâne în continuare o sarcină
birocratică suplimentară

GUVERN
Bursa.ro: DACIAN CIOLOŞ: "Strategia anticorupţie va duce la situaţia în care
să nu mai avem nevoie de MCV"
Bursa.ro: Ministerul Finanţelor: "Încrederea în economia românească s-a redus
uşor în luna iunie"
Zf.ro: Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii: Corupţia ucide şi acest lucru nu este
nicăieri mai evident decât în sănătate
Economica.net: Guvernul va înainta Parlamentului un act normativ privind
controlul intern al instituţiilor publice
Economica.net: Ministerul Mediului a lansataplicaţia 'Inspectorul Pădurii'
pentru utilizatorii de smartphone
IMM
Economica.net: Ministerul Economiei lansează un program destinat IMM-urilor
din mediul rural. Suma alocată, 26 de milioane lei
INVESTIȚII
Bursa.ro: PUCIUL EŞUAT DIN TURCIA / DUPĂ ÎNCERCAREA DE
LOVITURĂ DE STAT Bursa din Istanbul a pierdut peste 8%
Bursa.ro: BVB Gabriel Aldea, Intercapital Invest: "Creşterile au fost modeste şi
nu au fost susţinute de volume importante"
Bursa.ro: CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 8-15 IULIE "Erste
Bank", cea mai mare creştere de la BVB
Bursa.ro: Finanţare BEI de 360 milioane de euro pentru proiecte prioritare
româneşti

Bursa.ro: Nitroporos Făgăraş a intrat în faliment după doi ani de insolvenţă
Bursa.ro: Banca Mondială l-a desemnat pe Paul Romer în funcţia de economist
şef
Startupcafe.ro: Brexit: Zece startup-uri londoneze s-au interesat ce ar insemna o
mutare la Berlin
Zf.ro: Starbucks merge în Veranda, care ajunge la un grad de ocupare de 85%
Zf.ro: Acţionarii producătorului apei ZIZIN au investit peste 500.000 de euro
într-o clinică de îngrijire a pielii
Zf.ro: Ce salarii primesc angajaţii din hipermarketurile Carrefour?
Economica.net: Afaceriştii turci din România: Vă puteţi deplasa în Turcia în
deplină siguranţă. Comerţul şi economia nu sunt afectate
Agerpres.ro: România a avut a doua creștere anuală a lucrărilor de construcții
din UE în luna mai
Capital.ro: Afacerile, călătoriile şi investiţiile imobiliare, primele opţiuni ale
românilor dacă ar câştiga 100.000 de euro
Zf.ro: Studiu Erste Asset Management: 55% dintre români cred că nu au
suficienţi bani pentru a investi, iar 34% nu se consideră destul de informaţi
pentru a investi
Hotnews.ro: Cuprumin are un nou Consiliu de Administratie: printre membri se
afla Remus Vulpescu, fost sef al OPSPI, si Radu Cosarca, director de comunicare
al ENEL
Zf.ro: Austriecii de la Grawe care au intrat recent pe piaţa asigurărilor auto au
adus 11,5 mil. lei la capitalul subsidiarei locale
IT

Hotnews.ro: Yahoo, tot in agonie - A afisat pierderi de 440 milioane dolari si nu a
gasit cumparator pentru divizia de online search
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: INTERVIU CU DOMNUL CĂLIN RANGU, DIRECTOR, DIRECŢIA
PROTECŢIA CONSUMATORILOR DIN CADRUL AUTORITĂŢII DE
SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ: "ASF primeşte 20-25 de plângeri pe
săptămână referitoare la Astra"
Hotnews.ro: Brexit: UK sa isi tina piata fortei de munca deschisa pentru
europeni, daca vrea acord cu UE (Comisia Europeana)
Zf.ro: Noul proiect de ţară. Statul pregăteşte terenul pentru trecerea la achiziţii
publice în sistem centralizat
Zf.ro: Păgubiţii Astra mai au timp până pe 28 iulie să solicite plata daunelor la
Fondul de Garantare
Zf.ro: Tarifele la RCA pentru transportatori sunt cu peste 50% mai mari decât la
jumătatea anului trecut
Economica.net: Ameninţare cu grevă generală la compania Socep, unul dintre cei
mai mari operatori portuari
Agerpres.ro: INTERVIU Mișu Negrițoiu (ASF): RCA este impus ca o normă de
conduită și de comportament, însă banii nu vin la stat, ci la cetățeni
Hotnews.ro: Comisia Europeana a anuntat o amenda record de 2,93 miliarde
euro pentru un cartel al producatorilor de camioane
Zf.ro: Ministrul Economiei din Ungaria susţine că ţara sa ar putea adopta euro
până în 2020

Economica.net: Preşedintele ASF, despre Carpatica Asig: Şansele de a fi salvată
sunt foarte mici
Agerpres.ro: Brexit: FMI a înrăutățit perspectiva de creștere a economiei
mondiale
SISTEM BANCAR
Hotnews.ro: Jurnal de dare in plata. Episodul IV: Judecatoria a anulat
contestatia bancii la darea in plata, deoarece banca a refuzat sa achite o taxa de
timbru de 100 de lei
Capital.ro: Moneda națională s-a depreciat în raport cu euro și s-a apreciat în
faţa dolarului
Zf.ro: Fostul-şef al Carpatica şi RBS revine ca şef la Moneycorp, care îşi deschide
sucursală în România
Economica.net: Curtea Europeană de Justiţie a decis că prevederile UE pentru
salvarea băncilor în criză sunt legale
Zf.ro: Conducerea BNR stă pe depozite şi conturi de economii în valoare de 6,5
mil. lei, iar creditele reprezintă mai puţin de jumătate. Viceguvernatorul Bogdan
Olteanu este dator la bănci cu un milion de lei
TELECOM
Hotnews.ro: Orange Romania aduce 10,6 milioane lei la capitalul social al firmei
pentru plati si tranfer de bani de pe mobil
TURISM
Bursa.ro: CLAUDIA ŢAPARDEL: "În urma atacurilor teroriste, oamenilor le
este frică să mai călătorească"
Bursa.ro: Lido SA vrea să devină agenţie de turism

Hotnews.ro: Aproape cinci milioane de pasageri au trecut prin aeroportul Henri
Coanda - Otopeni in primele sase luni din 2016
Zf.ro: Wizz air introduce din decembrie două noi rute din Bucureşti. Preţurile
încep de la 109 lei
Capital.ro: Avertisment de călătorie în Turcia: Evitați aglomerația! Ce se
întâmplă cu vacanțele românilor

