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CCIA ARAD
Newsar.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: „Relaţiile de muncă, securitatea
şi sănătatea” – seminar pentru angajatori şi angajaţi, organizat de ITM
Arad şi CCIA Arad
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro, preluată de Ziare.com: Curs pentru imaginea şi
reputaţia companiei
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Întîlnirea agenţilor economici cu
prefectul şi reprezentanţii CCI
Informatia-zilei.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: Întâlnire a
finanţiştilor cu agenţii economici mijlocii şi mici din judeţul Maramureş
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de

Stirionline24.ro,
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DISCUȚIILOR – Întâlnire între finanțiștii și agenții economici din
Maramureș
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Brexitul va avea asupra agriculturii acelaşi efect ca embargoul
rusesc. „Pierderea unei bucăţi din piaţă înseamnă o restricţionare a
producătorilor“
Economica.net: Fermierii români îi bat pe europeni la cultura de floareasoarelui. Randamentul la hectar va depăşi media europeană

Economica.net: România a solicitat prelungirea termenului de plată a
subvenţiilor europene aferente anului 2015, fără penalităţi
Bursa.ro: TRAIAN DOBRE, APICULTOR: "Nu cred să existe un dezmăţ
mai mare ca în domeniul fondurilor europene"
Capital.ro: România va putea exporta lucernă în China după finalizarea
certificatului fitosanitar cu experţii chinezi
Capital.ro: Producţia de carne din România, în creștere în 2015
Capital.ro: Producţia de lapte colectat de la ferme a scăzut cu 7,8% în
2015
Agerpres.ro: Bihor: Fructe și legume 'cu gust și miros', prin Asociația
pentru Promovarea Produselor Agroalimentare 'Crișana'
Agerpres.ro: Irimescu: Termenul pentru plățile directe către fermieri va fi
prelungit până la 30 septembrie
ENERGIE
Zf.ro: Foraj Sonde Videle şi-a revocat directorul general şi l-a numit în
funcţie pe acţionarul majoritar
Zf.ro: Transgaz Mediaş plăteşte din 13 iulie dividende cu randament de
10%
Zf.ro: Fondul Proprietatea şi-a lichidat deţinerile la subsidiarele E.ON
România. Cele două erau evaluate de FP la 636 milioane lei la finalul
anului trecut
Zf.ro: Se mai listează Hidroelectrica la Londra? Remus Borza: Investitorii
se duc şi în Papua Noua Guinee pentru Hidroelectrica

Zf.ro: Un director de la Romgaz are trecut în declaraţia de avere 135.000
de lei sub formă de „cadouri de botez“
Economica.net: Petrom a devenit al patrulea producător de electricitate
din România
Economica.net: Percheziţii la firme din domeniul energiei, într-un dosar
de evaziune de peste 8 milioane lei
Economica.net: Romgaz ar putea prelua o centrală termoelectrică din
Bucureşti
Capital.ro: Gabriela Firea: RADET are de încasat aproximativ 160 de
milioane de euro de la MAI. MAI: Nu există nicio datorie faţă de RADET
FISCALITATE
Mediafax.ro: Proiect: ANAF să fie obligată să consilieze contribuabilii
pentru soluţionarea problemelor
GUVERN
Economica.net: Administraţia Fondului de Mediu face controale la
firmele care gestionează deşeuri de echipamente electrice şi electronice
Capital.ro: Paşca-Palmer: Vrem să introducem instrumentul "plăteşti cât
arunci" ca să motivăm cetăţenii să recicleze mai mult
Capital.ro: Guvernul a modificat prin OUG cadrul legal al gestionării
deşeurilor de ambalaje
Capital.ro: Senat: Comisia pentru învăţământ cere demisia ministrului
Bostan
Hotnews.ro: Noi reguli de despagubire pentru dauna totala in Programul
de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

Zf.ro: Dacian Cioloş: Ceva ce părea o glumă acum trei luni s-a lăsat cu
un pachet de debirocratizare
Economica.net: Brexitul nu va avea un impact imediat asupra românilor
care lucrează în Marea Britanie - Ministerul Muncii
INVESTIȚII
Zf.ro: UniCredit Bank a asistat fondatorii Noriel şi fondul de investiţii
Axxess Capital în vânzarea businessului
Zf.ro: Un furnizor de echipamente al SkyTower investeşte într-un depozit
în apropierea Bucureştiului
Zf.ro: ZF Antreprenorii României Antreprenor din Teleorman: Comerţul
tradiţional dispare, iar reţelele internaţionale fac jocurile
Zf.ro: Unirea Shopping Center a raportat profit de 165.000 de lei în T1 faţă
de pierderi anul trecut
Zf.ro: Un producător de echipamente electrocasnice investeşte 30 mil.
euro în parcul industrial din Jucu
Zf.ro: Centrul World Class din parcul de retail Militari Shopping se
deschide în iulie
Zf.ro: Camelia Şucu a pariat pe un business cu sucuri naturale care
generează vânzări totale de 160.000 € pe an
Zf.ro: Businessul Carrefour merge spre 8 mld. lei şi 275 de magazine
după integrarea reţelei Billa România
Zf.ro: De’Longhi a depăşit pragul de jumătate de miliard de lei la trei ani
după ce a demarat producţia la Cluj
Economica.net: Noile proiecte imobiliare care iau locul fabricilor

Economica.net: Cine mai lucrează la autostrăzi? Topul constructorilor
care au cerut cei mai mulţi bani în 2016
Economica.net: Lucrările la autostrada Suplacu de Barcău-Borş ar putea
fi reluate săptămâna viitoare
Bursa.ro: EVALUATORUL URMEAZĂ SĂ FIE DESEMNAT SĂPTĂMÂNA
VIITOARE Sobolewski: "Sperăm să propunem acţionarilor fuziunea BVB Sibex, în a doua parte a toamnei"
Bursa.ro: LA NIVEL EUROPEAN Finanţări de aproape 18 miliarde euro
prin planul de investiţii Juncker
Bursa.ro: CU 90% - GRAD DE ABSORBŢIE PRIN REGIO "Regiunea NordVest conduce în clasamentul regiunilor de dezvoltare din România"
Bursa.ro: 15 MILIOANE DE MOTOARE ELECTRICE, PRODUSE ÎN 80 DE
ANI LA SĂCELE "Electroprecizia" mizează anul acesta pe afaceri de 30
de milioane de euro
Bursa.ro: BVB/OVIDIU DUMITRESCU, TRADEVILLE: "Toţi indicii Bursei
de Valori Bucureşti au încheiat ziua în teritoriu pozitiv"
Capital.ro: Qatar Airways ar putea să-şi mărească participaţia la firma
care deţine British Airways
Capital.ro: Bursa de la Londra a recuperat pierderile post-Brexit
Capital.ro: Românul care a adus în ţară investitori de sute de milioane de
euro vrea proprietăţi mari executate de bănci
Capital.ro: Petrolul scade în premieră după două luni de creştere
continuă. Ultimele evoluţii

Capital.ro: Bursa de la Bucureşti, în scădere la scurt timp de la
deschidere
Zf.ro: Presa internaţională: doi români vor să îi atragă în Transilvania pe
britanicii nemulţumiţi de rezultatul pro Brexit
Zf.ro: Grupul Medicover şi-a majorat anul trecut afacerile cu peste 13% în
România
Zf.ro: Sobolewski, polonezul de la şefia Bursei de Valori Bucureşti
încasează lunar 120.000 lei (26.000 de euro) din această funcţie
Economica.net: Aurul şi argintul sunt cei doi câştigători în urma votului
Brexit
Capital.ro: Fabrica Labelon din România exportă în 50 de țări
IT
Zf.ro: Violeta Luca, Microsoft România: Perioada 2015 - 2016 este una în
care businessul în cloud a explodat
Zf.ro: Centrele de servicii ale Xerox au ajuns la aproape 2.000 de oameni
Zf.ro: SEO Monitor mizează pe venituri lunare de 100.000 euro generate
de propriul soft
Zf.ro: F64, cel mai mare retailer de aparatură foto-video, estimează o
creştere de 15% a vânzărilor
Hotnews.ro: Brexit - De ce Dublin si Berlin ar avea cel mai mult de
castigat din declinul Londrei in domeniul IT
Capital.ro: Primul serviciu de live TV din România va oferi doar conținut
gratuit utilizatorilor săi

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Bosnia, somată să adopte un acord comercial cu UE
Bursa.ro: BREXIT Obama: "«Preocupări» asupra creşterii mondiale pe
termen lung"
Capital.ro: Vladimir Putin a prelungit embargoul pentru importurile de
produse alimentare occidentale până în 2017
Capital.ro: Ţara care a REFUZAT de două ori intrarea în UE, dar care are
acces la zona economică europeană
Hotnews.ro: Din 10 romani in varsta de munca, doar 6 lucreaza. Vezi
legatura dintre rata de ocupare si PIB
Zf.ro: Mişu Negriţoiu a încasat anul trecut peste 13.000 de euro pe lună
ca şef la ASF
Economica.net: FMI consideră că Brexitul va afecta negativ economia
Germaniei
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Radu Gheţea câştigă 21.000 de euro net pe lună de la CEC Bank.
Topul celor mai bine plătiţi executivi din cadrul băncii de stat
Zf.ro: Salariu de bancher la stat: şeful Eximbank, venituri de 24.000 de
euro net/ lună
Zf.ro: ZF Bankers Summit’16, ziua a doua - Bancherii admit că este
nevoie de accelerarea restructurării băncilor şi de reducerea risipei
Zf.ro: ZF Bankers - ziua a doua. Se strâng rândurile în sistemul bancar: în
cinci ani băncile mari vor lua tot profitul, iar băncile mici se vor zbate să
supravieţuiască de pe o zi pe alta

Economica.net: Două bănci italiene vor să plece din România - Manda,
Axxess Capital
Zf.ro: Deutsche Bank şi Santander au picat testele de stres din SUA
Bursa.ro: PROPUNERI DE MODIFICARE A TREI LEGI, DEPUSE CU O ZI
ÎNAINTEA VACANŢEI PARLAMENTARE Deputatul Zamfir vrea dare în
plată şi pentru creditele Prima Casă
Bursa.ro: PROPUNERI DE MODIFICARE A TREI LEGI, DEPUSE CU O ZI
ÎNAINTEA VACANŢEI PARLAMENTARE Încă un deputat cere ca şefii BNR
să nu mai aibă imunitate
Capital.ro: Goldman Sachs şi Morgan Stanley dezmint că îşi vor muta
birourile la Frankfurt după Brexit
Capital.ro: Leasing-ul financiar, pe înţelesul tuturor
Ziare.com: Vom plati rate mai mari la banci din cauza votului pro-Brexit?
Calcule si explicatii pe ROBOR
Zf.ro: Deutsche Bank, cea mai mare bancă germană şi cel mai mare
cumpărător de credite neperformante din România, a picat testele de
stres din Statele Unite
Economica.net: Clienţii Prima Casă nu vor putea fi daţi afară din case
dacă nu plătesc ratele, vor plăti chirie la stat – proiect de lege
TURISM
Capital.ro: Comoara ascunsă a turismului românesc. Autoritățile locale
caută soluții să aducă mai mulți turiști
Agerpres.ro: Deschiderea unui hotel Sheraton în Cuba - o premieră
pentru o multinațională americană în ultimii peste 50 de ani

Zf.ro: Dezastrul după Brexit, văzut de antreprenorii din turism: ”Este
timpul pentru rugăciuni”

Zf.ro: Englezii cheltuie cel mai mult dintre europeni pe vacanţele în
străinătate
CCI ROMÂNIA-CHINA
Agerpres.ro: Comunicat Camera de Comerț și Industrie România-China
CCIA TIMIȘ
Sursadevest.ro: În plin sezon cald, CCIAT a organizat un seminar despre
normele de sănătate publică în unitățile publice și private
Banatulmeu.ro: PERICOL mai mare de îmbolnăviri vara, din cauza
modului în care sunt păstrate alimentele. Ce seminar a organizat CCIA
Timiș pentru firmele din județ
Pressalert.ro: ATENȚIE: pericol mai mare de toxiinfecții alimentare pe
timp de caniculă. Firmele din Timiș, instruite gratuit cu privire la normele
de igienă și sănătate publică
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Irimescu: La miere vreau să fac ceea ce este corect;
autoritățile trebuie să scoată de pe piață falsurile
Economica.net: Ministrul Agriculturii vrea să obţină 30 mil. lei de la
Finanţe pentru punerea în funcţiune a sistemului de irigaţii
ENERGIE
Zf.ro: Romgaz anunţă o descoperire „importantă" de hidrocarburi în
România

Zf.ro: Preţurile gazelor naturale pentru consmatorii casnici scad cu 3%
Economica.net: Apare o nouă etichetă pentru energia electrică. Fiecare
consumator o va primi în factură
FISCALITATE
Ziare.com: Ciolos anunta ca angajatii din cercetare si dezvoltare
tehnologica nu vor mai plati impozit
Zf.ro: Statul a colectat 37 mld. lei, în cinci luni, de la marii contribuabili

GUVERN
Economica.net: Cioloş: Proiectul autostrăzii Piteşti-Sibiu rămâne printre
priorităţile Guvernului
Agerpres.ro: Costin Borc: Vrem să sprijinim dezvoltarea capitalului
românesc; trebuie să ajutăm producătorii români să facă export
Hotnews.ro: Cristian Ghinea: Comisia Europeana a constatat nereguli la
achizitiile catorva firme de IT, printre care Asesoft, Siveco si UTI/ Ar
trebui un sistem de "black listing" pentru firmele care au atras corectii si
pierderi la stat
Bursa.ro: CONFERINŢA ABSORBŢIA FINANŢĂRILOR EUROPENE ŞANSĂ DE MODERNIZARE PENTRU ROMÂNIA Achim Irimescu: "Avem
de făcut tot ce putem pentru o absorbţie mai bună a fondurilor"
IMM
Ziare.com: Cum a macelarit Parlamentul o lege menita sa ajute micii
patroni: Un restaurant de lux va plati impozit cat un angajat cu salariu
mediu

Capital.ro: Cioloş: "Avem în vedere o schemă de finanţare şi de ajutor de
stat pentru dezvoltarea furnizorilor privind producătorii auto"
INVESTIȚII
Economica.net: Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea firmelor
Noriel, Intertoy şi Toys & Games Industry de către Jonagold
Zf.ro: Alex Morar, CEO NEPI: Anul acesta vom anunţa achiziţia unui nou
proiect de retail în România
Economica.net: România, locul 60 privind performanţa logistică - Banca
Mondială
Capital.ro: Această companie a investit 2,4 miliarde de euro în România
şi sunt prevăzute noi investiţii
Economica.net: Statul nu va mai vinde nimic timp de cinci ani şi va lua
înapoi firmele privatizate fraudulos – proiect de lege
Economica.net: România riscă să piardă anual în jur de 80 de milioane
de euro pe subvenţii europene din cauza Brexit - Irimescu
Capital.ro: Studiu: 65% dintre angajatori sunt nemulțumiți de calitatea
pregătirii practice din învățământul profesional românesc
IT
Startupcafe.ro: 8 companii romanesti, la unul dintre cele mai mari targuri
de tehnologie din lume – MWC Shanghai 2016
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Germania: Rata şomajului a scăzut la 5,9%, cel mai
redus nivel din 1990

Capital.ro: Profetul: Brexit a declanşat o criză financiară comparabilă cu
cea din 2008
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BNR a păstrat şi dobânda-cheie şi rezervele minime obligatorii şi
dă

asigurări

că

“monitorizează

cu

vigilenţă”

evoluţiile

mediului

internaţional şi intern fiind gata să utilizeze “toate instrumentele de care
dispune”
Economica.net: Inflaţia în zona euro a revenit în teritoriu pozitiv în iunie
Agerpres.ro: Brexit-ul scumpește creditele în lei; ROBOR la trei luni s-a
situat la 0,81% în ultima zi a trimestrului
Agerpres.ro: Isărescu: Vedem o diminuare a inflației negative în lunile
următoare, dar în măsură mai mică decât în prognozele anterioare
Hotnews.ro: Isarescu: Avem cateva mii de cazuri de dare in plata,din care
jumatate fara restante de plata; am stimulat o razgandeala
TELECOM
Hotnews.ro:

Atentionare

ANCOM:

Cum

puteti

evita

costurile

suplimentare de roaming involuntar la granita
TURiSM
Zf.ro: Tarom lanseaza un nou serviciu, „Airfi”, care permite pasagerilor
acces la o baza de date cu filme, muzică, jocuri sau ştiri
Agerpres.ro: TAROM va înlocui aeronavele Airbus 310 cu modele A 320
sau Boeing 737, până la finele anului
Capital.ro: Stoe, TAROM: "Îndrăznesc să spun că putem să trecem pe
profit la sfârşit de an"

