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TELECOM
Economica.net: OTE a lansat un nou program de plecări voluntare
TURISM
Economica.net: România a devenit o poveste de succes în turism şi
merită mai mult - secretar general OMT
Economica.net: Bugetul de venituri şi cheltuieli al Tarom, adoptat de
Guvern
Bursa.ro: Pachetele de vacanţe cu transport cursă charter, cele mai
căutate
Zf.ro: Topul celor mai mari crescători de porci. Andrei Petru, Pigcom: În
primele patru luni ale anului, porcul s-a vândut cu un preţ dezastruos
Capital.ro: APIA: 241 de cereri şi 2.386.823 de capete, eligibile la plată pe
ajutoarele excepţionale acordate în sectorul de creştere a porcinelor
Capital.ro: Romeo Dumitrescu (preşedinte CJ Caraş-Severin): Încercăm
să salvăm de la faliment fabrica de lapte de la Oraviţa
Capital.ro: Cât de profitabil a fost laptele în 2015
ENERGIE
Zf.ro: Acţionarii Electrica vor primi dividende de 297 mil. lei din 12 iulie
Economica.net: Cum a împuşcat Hidroelectrica doi iepuri dintr-o lovitură
prin vânzarea de energie către Metrorex şi RATB

Economica.net:

Protest

spontan

al

salariaţilor

de

pe

platforma

Petromidia. Angajaţii cer salarii mai mari, cum le răspunde conducerea
Economica.net: Interviu: Chirica, EnergoNuclear: Orice investiţie nouă în
producţia de energie în România şi în UE necesită ajutor de stat
Economica.net: Curtea de Apel Craiova menţine controlul judiciar faţă de
foştii directori ai Complexului Energetic Oltenia
Bursa.ro: ANRE a aprobat metodologia privind emiterea avizelor de
amplasament de către operatorii de reţea
Agerpres.ro: KMG International: Protestele spontane de pe platforma
Petromidia nu au pus în pericol operațiunile de producție
FISCALITATE
Capital.ro: Modul prin care România pierde anual 8,3 miliarde de euro
Hotnews.ro: Doros, ANAF: Declaratia 394 a fost "simplificata". Cu
ghilimelele de rigoare
GUVERN
Economica.net: Costescu: Execuţia bugetară pentru investiţiile din
transporturi este cu 46% mai mare decât în 2015
Bursa.ro: ÎNTR-O SCRISOARE DESCHISĂ Ministrul Fondurilor Europene,
atac frontal la Victor Ponta
INVESTIȚII
Zf.ro: Avocatul Călin Zamfirescu vinde acţiuni BRD de 200.000 de lei şi
Banca Transilvania de 65.000 de lei

Zf.ro: Anatomia bursei pe sectoare de activitate. Acţiunile companiilor
din doar două sectoare din 14, câte are bursa, afişează plusuri în şase
luni
Zf.ro: Tulcea: cum schimbă rezultatele unei singure companii balanţa
exporturilor la nivel de judeţ
Zf.ro: Kaufland a angajat 100 de oameni în magazinul din Ferentari, al 12lea al reţelei în Capitală
Zf.ro: Cristian Amza a preluat 17% din compania La Fântâna după
intrarea Oresa în acţionariat
Zf.ro:

Auditorul

magazinului

Unirea

din

Bucureşti:

Cheltuieli

nedeductibile fiscal de 6,4 mil. lei, insuficient fundamentate prin prisma
necesităţii
Zf.ro: Profitul P&G Marketing, rotunjit cu 77 de milioane de lei din
vânzarea fabricii de detergenţi din Timişoara
Zf.ro: Ioan Popa, Transavia: Am făcut investiţii de 25 mil. € în fabrici doar
din fonduri proprii. Nu am luat bani de la stat sau de la bănci
Economica.net: Pasajul de la Piaţa Sudului nu va fi gata la timp. Pierdem
finanţarea europeană
Economica.net: Clauza de milioane: De ce încasa Egis bani de la stat
chiar dacă pe Autostrada Transilvania nu se construia nimic
Economica.net: După Kaufland, și Cora instalează stații de încărcare
pentru mașinile electrice în parcările magazinelor
Economica.net: Reţeaua privată de sănătate Regina Maria deschide a
doua policlinică în Piteşti cu o investiţie de 700.000 euro

Bursa.ro: Listările la Londra, reduse de incertitudinile privind Brexit-ul
Bursa.ro: Ludwik Sobolewski militează pentru listarea Hidroelectrica
doar la BVB
Bursa.ro: ACORD DE COORDONARE Primul pas spre fuziunea BVBSibex
Bursa.ro: Surse: "McDonald's" a primit oferte pentru restaurantele din
China şi Hong Kong
Bursa.ro: BVB/MARIAN LUPU, ESTINVEST FOCŞANI: "Din păcate,
lichiditatea se bazează pe câţiva emitenţi pe care îi numeri pe degete"
Bursa.ro: Cerere scăzută pentru acţiunile "Veneto Banca"
Bursa.ro: Peste o treime din companiile industriale germane se tem de
Brexit
Capital.ro: Şapte ani de reabilitare termică pentru 3% dintre blocurile
comuniste
Hotnews.ro: Romanii si Planul Juncker: 5 proiecte, 484 milioane euro, o
companie de stat cu pierderi, afaceri bio, businessmeni cu aeroport
privat
Mediafax.ro: Investitorii pariază că Marea Britanie rămâne în UE
Zf.ro: CBRE preia Bistriţa Retail Park pentru consultanţă
IT
Zf.ro: Vodafone atacă pe cartele cu o opţiune de 7 euro care include 10
GB de trafic de date şi 500 de minute internaţionale
Zf.ro: Grupul elen controlat de Panos Germanos investeşte într-o firmă
de soft prezentă şi în România

Zf.ro: Bülent Duagi, Mobile Academy: Românii folosesc smartphone-ul
de cel puţin 50 de ori pe zi, iar tinerii chiar de 200 de ori
Zf.ro: Anders Lidbeck, CEO al companiei suedeze de software şi servicii
Enea: Dacă lucrurile nu mergeau bine în România, nu ne extindeam în
Iaşi, ci în Ucraina, India sau China
Capital.ro: Listarea pe marketplace crește vânzările retailerilor online cu
până la 60% într-un an
Hotnews.ro: Microsoft Romania are un nou director general. Gabriela
Matei il inlocuieste pe Kostas Loukas
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: DECIZIA CETĂŢENILOR BRITANICI LA REFERENDUM ESTE
OPŢIONALĂ PENTRU GUVERN Brexit, un spectacol de importanţă
secundară în faţa adevăratelor probleme ale Uniunii Europene
Bursa.ro: BREXIT/ ADRIAN MITROI, ANALIST ECONOMIC: "Decât Marea
Britanie, mai bine Rusia ar fi membru UE"
Bursa.ro: FINAL DE CAMPANIE PENTRU BREXIT: 44% pentru ieşire, 44%
pentru rămânerea în UE
Bursa.ro: BREXIT Miza reală a Marii Britanii este să-şi consolideze şi mai
mult poziţia în cadrul UE
Bursa.ro:

BREXIT/

ADRIAN

VASILESCU:

"Marea

Britanie

pierde

paşaportul pentru bănci, dacă iese din UE"
Bursa.ro: 1.300 de lideri de business din Marea Britanie nu vor Brexit
Bursa.ro: ALERT/ ZIUA Z PENTRU BREXIT Astăzi are loc votul decisiv
pentru rămânerea Marii Britanii în UE/ Actualizare permanentă

Capital.ro: Sturgeon, premier: În caz de Brexit, Scoţia îşi va exprima
propria voce în Europa
Mediafax.ro: Hollande avertizează: Ieşirea Marii Britanii din UE va fi
ireversibilă. Londra nu va mai obţine acces la piaţa UE
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BNR, scădere de profit de aproape 350 mil. lei în 2015
Zf.ro: Firmele din România sunt din ce în ce mai stresate: sumele
refuzate la plată s-au triplat la 490 mil. lei într-o singură lună
Zf.ro: Banca Naţională îşi plăteşte angajaţii cu aproape 60% peste nivelul
mediu din sectorul bancar
Zf.ro: Preşedintele celei mai puternice bănci centrale din lume repetă:
referendumul din Marea Britanie este un factor de decizie important
pentru stabilirea politicii monetare în SUA
Zf.ro: Bancherii europeni către politicieni: Salvaţi-ne de americani!
Zf.ro: BNR a rămas pe profit în 2015, dar câştigul a scăzut cu 30%, la 783
mil. lei
Zf.ro: Topul băncilor din România pe 2015. Cine a reuşit să câştige cotă
de piaţă şi cine a pierdut
Zf.ro: Raiffeisen Bank, CEC Bank şi BCR îşi plătesc cel mai bine şefii.
Cele mai mari şase bănci au acordat anul trecut indemnizaţii cumulate
pentru management de 100 mil. lei
Zf.ro: Anatomia bursei pe sectoare de activitate. Acţiunile companiilor
din doar două sectoare din 14, câte are bursa, afişează plusuri în şase
luni

Economica.net: Numărul de bancnote falsificate a crescut cu 70% anul
trecut. Bancnota de 100 de lei, falsificată cel mai des
Bursa.ro: Băncile greceşti vor avea acces, din nou, la finanţarea ieftină
de la BCE
Capital.ro: Patru bănci au dispărut din România într-un singur an
Capital.ro: Ce va aduce referendumul pentru Brexit? Bursele şi lira
sterlină cresc, dar marile companii se tem şi cer rămânerea în UE
Capital.ro: BCE permite fondului Atlante să preia controlul la Veneto
Banca
Agerpres.ro: Soldul creditului acordat firmelor și populației a crescut cu
0,7% în mai, la peste 217,8 miliarde de lei
CCIR
Incomemagazine.ro, preluată de Buletindeilfov.ro: Alcoolul, GAURĂ în
buget de 1 miliard euro. Patronatele cer scăderea accizei: E sectorul cu
cea mai mare evaziune din economie
STUDIU CCIR
Economistul.ro: Pulsul mediului de afaceri
CCIA ARGEȘ
Ziarulprofit.ro, Curier.ro, Ziarulprofit.ro, preluată de Ziare.com: Camera
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş – întâlnire cu noua conducere a
ISU Argeş
CCI BRAȘOV
Bzb.ro:
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Transilvania365.ro: 1.500 de persoane au alergat pentru a susține
sportivii paralimpici români la Jocurile Paralimpice de la Rio
CCI CLUJ
Presalocala.com: Organizația Japoneză pentru Comerț Exterior vrea să
atragă companiile de IT din Cluj pe piața din Japonia
CCI DOLJ
Craiovaforum.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Salonul auto de vară își
deschide porțile
Gds.ro, preluată de Ziarelive.ro, Stirionline24.ro: Craiova: Salonul
Autoshow – ediţia de vară, în parcarea Electroputere Parc
CCIA TIMIȘ
Radioresita.ro: CCIAT inaugurează astăzi un nou proiect menit să sprijine

oamenii de afaceri din Timiş

MIHAI DARABAN
Jurnalul.ro: Viceprim-ministrul, ministrul economiei Costin Borc și
Ministrul Afacerilor Externe Lazăr Comănescu participă joi, 30 iunie 2016,
la a doua ediție a forumului Exporturile – motor de creștere pentru
România
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Comisarul.ro: Premiera nationala la
Timisoara. Consultanta gratuita pentru agentii economici, in cadrul unui
‘Birou Unic’ deschis la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis.
Capital.ro, preluată de Ziar.com, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, 008.ro,
Diacaf.com, News.ournet.ro: România şi Grecia vor un lanţ de terminale
pentru transportul gazului natural lichefiat în zona Mării Negre

CCIR

Psnews.ro, preluată de Newslist.ro: CCIR: perspective optimiste pentru
relaţiile economice România-Grecia. Vezi la cât se ridică schimburile
comerciale

CAMERA DE COMERȚ OLANDEZĂ ÎN ROMÂNIA
Agerpres.ro, preluată de Stirionline.org: Ambasadorul olandez: Inovația
în domeniul sănătății este esențială; e important că România a adoptat o
nouă legislație a achizițiilor
CCIA TIMIȘ
Renasterea.ro: Camera de Comerţ pune la dispoziţia antreprenorilor un
birou unic
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro: Reprezentanți ai instituțiilor
statului oferă gratuit consultanță antreprenorilor în cadrul unui birou
unic, deschis la Timișoara. Cum va funcționa
Renasterea.ro: Instituţiile sunt la dispoziţia firmelor timişene într-un
birou unic
ENERGIE
Zf.ro: Complexul Energetic Hunedoara a intrat din nou în insolvenţă
FISCALITATE
Capital.ro: Aplicaţia făcută de Serviciile de Informaţii pentru ANAF: Date
care vin cu un singur SMS
Economica.net: PwC: România trebuie să crească gradul de colectare a
veniturilor. Altfel, va trebui să modifice sistemul de impozite şi taxe
Capital.ro: Noul formular 088 se aplică de la 1 iulie. Întrebări şi
documente mai puţine

GUVERN
Capital.ro: Guvernul calculează câtă mâncare aruncă românii la gunoi
INVESTIȚII
Economica.net: Încă o investiţie ratată pentru România. Chinezii de la
JAC Motors vor să producă maşini electrice în Bulgaria
Hotnews.ro: Situatia din industrie ramane dificila, firmele raporteaza
scaderi ale stocurilor (Barometrul industrial)
Hotnews.ro: Vanzarile de roboti industriali au atins un nivel record. Cre
sunt tarile ce cumpara cel mai mult si de ce angajatii nu trebuie inca sa
se teama
Economica.net: Corina Creţu acuză ritmul lent al proiectelor privind
intrastructura de transport. "Sunt îngrijorată"
Economica.net: Piaţa locală a construcţiilor a crescut cu 10% în 2015, la
16,4 miliarde euro - Somaco
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI: Lichiditate de 2,2 milioane de euro pe
BVB
Bursa.ro: Kromatic Braşov, în top 10 cele mai bune spălătorii mondiale
IT
Economica.net:
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de

schimbările tehnologice - EY
Bursa.ro: CRITEO: 75% din tranzacţiile de pe smartphone-uri sunt
finalizate prin Android în Europa Centrală şi de Est
Capital.ro: Specialiştii de la CERT-RO pregătesc în cibernetică 60 de
judecători şi procurori din România şi Bulgaria

Zf.ro: foodpanda.ro: Comenzile de mâncare s-au triplat în perioada
meciurilor disputate de Naţională la Euro
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: UE nu a fost informată despre legea hipermarketurilor.
Ce riscăm şi ce s-a intamplat în Slovacia, după o lege mult mai blândă
Zf.ro: Ziua decisivă pentru Europa şi Marea Britanie - Referendum Brexit:
Primele rezultate ale votului pentru Brexit. Când vor fi disponibile
primele date după Referendum
Bursa.ro: COTAR cere ASF publicarea raportului care arată că
asigurătorii au majorat nejustificat preţurile RCA
Economica.net: Industria tutunului cere o legislaţie predictibilă în
domeniu şi un termen de 90 de zile pentru schimbarea pachetelor
Bursa.ro: GEFCO şi Russian Export Center colaborează pentru a oferi
companiilor logistică la nivel mondial
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Should I stay or should I go: Big Ben dă astăzi ora exactă în toată
Europa, inclusiv pentru cursul leu-euro
Economica.net: Leul se apreciază în ziua referendumului din Marea
Britanie - curs BNR 23.06.2016
Economica.net: BCR a acordat finanţări de peste cinci miliarde de lei
pentru proiecte de infrastructură locală, în perioada 2005-2015
Capital.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat joi 1 miliard de lei de la
bănci, pe un an, la un randament mediu de 0,7% pe an

Hotnews.ro: Unde au plasat oamenii lui Isarescu rezervele Romaniei in
2015: valutele in 2-3 banci centrale si tot atatea comerciale, aurul in
Romania si la Londra, dar nici randamentele nu mai sunt ce erau
odinioara...
Capital.ro: Lira sterlină, cel mai ridicat nivel din 2016 pe fondul
estimărilor că Marea Britanie va rămâne în UE
Economica.net: Preşedintele AURSF, Alin Iacob, ales vicepreşedinte al
Banking Stakeholder Group la Autoritatea Bancară Europeană
TURISM
Economica.net: Anul acesta ar putea fi cel mai bun după 1989 pentru
turismul românesc
Capital.ro: România ar trebui să promoveze mitul lui Dracula pentru a
atrage turiști (secretar general OMT)
Agerpres.ro: Borc: Dacă noi nu suntem mândri de destinațiile noastre,
turiștii străini nu vor fi niciodată atrași

