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News.zambiti.com: Președintele Camerei de Comerț, despre summitul
NATO: Pentru prima etapă ne-am atins obiectivele
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro, 243.ro, Iziare.ro, Ziarelive.ro: Preşedintele CCIR, concluzii tranşante despre
summitul NATO şi „autismul occidental”. Ce ne pregăteşte UK

CCIR
Profit.ro, Adevarul.ro, 9am,ro, Wall-street.ro, Ziare.com, Jurnalistii.ro,
Aktual24.ro, Stiri-virale.com: News.ro: Cât a costat deplasarea lui Victor
Ponta în Golful Persic, în 2015
Digi24.ro, preluată de Fn24.ro, Ultima-ora.ro, Adpres.net: Premierul
Dacian Cioloș merge în Vietnam și Mongolia
Amonsnews.ro: Înscrieri pentru catalogul electronic InfoBulletin
Miscareaderezitenta.ro: Sumarul evenimentelor interne și internaționale
de astăzi, 11 iulie 2016.

CCIA ARGEȘ
Argesexpres.ro: Oportunităţi de finanţare nerambursabilă pentru mediul
privat

CCI BRAȘOV
Bizbrasov.ro, preluată de Bzb.ro: Firmele brașovene s-ar putea orienta
spre exporturi în Cuba

CAMERA DE COMERȚ BRITANICĂ-ROMÂNĂ
Capital.ro: CEO Camera de Comerţ Britanică-Română: «Sunt 2.000 de
businessuri româneşti în Anglia»

CCI BUCUREȘTI
Universuljuridic.ro: Conferința „Metode alternative de soluționare a
conflictelor de muncă”
CCIFER
Focus-energetic.ro:

Infrastructura,

factor

de

atractivitate

şi

competitivitate pentru România

CAMERA DE COMERȚ ITALIANĂ PENTRU ROMÂNIA
Newsar.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Conducerea Patronatului Român
caută noi oportunități pentru firmele membre

CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Ecologic.rec.ro: Managementul apelor din Germania, în atenţia unor
specialişti din România

CCIA TIMIȘ
Renasterea.ro,

preluată

de

Ziarelive.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Stiritransilvania24.ro: Expoziţiile Camerei de Comerţ au atras 20.000 de
vizitatori în primul semestru

CCIA VASLUI
Estnews.ro, preluată de Comisarul.ro: Stupoare fără margini a șomerului
de Vaslui: posesor de card pentru nimic! ”Instituțiile statului român își
bat joc de noi!”

AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Cioloș: România trebuie să investească în reforma
cercetării din agricultură, altfel banii ajung într-o gaură neagră
Capital.ro: Condițiile meteo au stricat ploile cultivatorilor de cereale

ENERGIE
Zf.ro: Rompetrol: Pe noi nu ne interesează cine a semnat memorandumul
Petromidia, Ponta sau Cioloş. Este semnat de guvern

Zf.ro: OPINIE CRISTIAN HOSTIUC, DIRECTORUL EDITORIAL ZF România
poate fi la masa celei mai mari investiţii petroliere din ultimul deceniu, 37
de miliarde de dolari: Avem ce negocia şi „da” la schimb. Ce câştigăm?
Zf.ro: Staţia care de 40 de ani aprinde becul în Militari şi Cotroceni intră
în reparaţii. Investiţia este de 18 mil. lei
Zf.ro: Şefa de birou de la Transgaz, director în Armax Gaz, furnizor de
echipamente pentru transportator
Zf.ro: Kazahii de la Rompetrol spun că memorandumul trebuie
implementat în 2016, altfel statul pierde 200 mil. dolari
Zf.ro: Barilul de petrol îşi continuă declinul şi ajunge la 45 de dolari;
Aurul trece pe scădere
Bursa.ro: Nuclearelectrica a încheiat un contract de 8 milioane de lei cu
Apele Române
Capital.ro: Patronatului Investitorilor Autohtoni: Guvernul ar trebui să
reducă subvenţiile la încălzire şi să utilizeze sursele regenerabile
Agerpres.ro: ROPEPCA: Menținerea producției de petrol și gaze la
nivelul actual necesită investiții de un miliard de euro pe an în România

FISCALITATE
Zf.ro: Asociaţia restaurantelor recunoaşte evaziunea în HoReCa: Peste
50% din jucători au profit, dar doar 5% îl declară

GUVERN

Economica.net: Trei miliarde de euro, costul birocratic pentru cetăţeni.
Prima consultare din proiectul "România competitivă"
Economica.net: Guvernul analizează varianta de a angaja un singur
salariat la stat în locul a doi care părăsesc sistemul
Economica.net: Ministrul Economiei: Există angajaţi în minister care
ascund proiecte de ordonanţe; nu pot să-i dau afară
Capital.ro: Guvernul vrea să schimbe din temelii regulile de locuire
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor: În România este mult de lucru; pe
viitor ne alegem parteneri profesioniști care respectă termenele
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Suntem pe cale să semnăm un acord cu
sindicatele din administrație

INVESTIȚII
Zf.ro: Antibiotice Iaşi vrea să ia un credit de 30 mil. lei de la UniCredit
Bank
Zf.ro: Napochim Imobiliare caută finanţare de până la 15 mil. euro de la
orice bancă din România
Zf.ro: Austriecii de la Uniqa Asigurări au 470.000 de clienţi în România
Zf.ro: Remus Vulpescu, care a semnat pentru insolvenţa Hidroelectrica, a
fost ales preşedinte al Romaero Băneasa
Zf.ro: Susli, Praktiker: Am ajuns să închidem din magazine pentru că nu
mai sunt oameni care să cumpere marfă, toţi au plecat în afară

Zf.ro: Cele mai bune magazine Mobexpert: Băneasa în Bucureşti şi Iaşi în
ţară
Zf.ro: Producţia Apulum Alba Iulia ajunge la 50 de milioane de produse
din porţelan. Businessul creşte cu 24%
Zf.ro: Vinurile producătorului Jidvei ajung pe 14 pieţe din Europa, Asia şi
America de Nord. „Recunoaşterea vinurilor româneşti la export este o
problemă. Este nevoie de un efort comun de ţară.“
Economica.net: LafargeHolcim şi-a vândut subsidiara din India cu 1,4
miliarde de dolari
Economica.net: România ar putea ajunge la aproape 1.000 de kilometri
de autostradă la finalul anului viitor
Economica.net: BVB: Tranzacţiile cu acţiuni au crescut cu 4,4% în primul
semestru, pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti
Economica.net: Costin Borc, ministrul Economiei: Încercăm să aducem
un al treilea producător auto în România
Economica.net: Metro va achiziţiona compania franceză Pro a Pro.
Tranzacţia, evaluată la 200 de milioane de euro
Bursa.ro: Septembrie este crucială pentru BVB, în vederea promovării la
statutul de "piaţă emergentă"
Economica.net: ASTĂZI ÎNCEPE SUBSCRIEREA EMISIUNII MFP, LA O
DOBÂNDĂ DE 2,15% Brokerii: "Randamentul titlurilor de stat pentru
populaţie este competitiv"
Bursa.ro: Acţionarii Boromir Prod, convocaţi pentru asocierea cu
societatea Kalizea SAS

Bursa.ro: SIBEX Săptămâna trecută, numărul contractelor futures a fost
modest
Capital.ro: Dolarul creşte, yenul scade pe fondul alegerilor din Japonia.
Ultimele evoluţii
Capital.ro: Hagiu: „Camioanele pierd 4 ore pe centura Capitalei”
Capital.ro: Lucrările la lotul 3 al autostrăzii Sebeş-Turda au fost reluate
Capital.ro: Coldwell Banker: Preţul mediu corect al apartamentelor din
Bucureşti nu ar trebui să depăşească 1.000 euro pe metru pătrat
Agerpres.ro: Maria Grapini: România nu are niciun proiect depus la
Fondul Strategic de Investiții; nu avem băncile desemnate
Mediafax.ro: Directorul executiv de resurse umane al BCR: Pentru
salariaţi cu salarii mai mari, să atragem investiţii în domenii mai
sofisticate
Ziare.com: Investitorii din Romania sunt hartuiti cu cereri de mita - raport
SUA

IT
Zf.ro: Intrarom: Nu litigiul cu noi a provocat intrarea Romsoft în
insolvenţă; avem de recuperat 12 mil. lei de la companie
Hotnews.ro: Cine este Line, compania care in cateva zile devine
subiectul celei mai importante listari din tehnologie din 2016

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Japonia va lansa un nou program de stimulare economică
Zf.ro: Mihai Pătrulescu, economist-şef al UniCredit Bank: Principalul
vector de creştere din 2017 va rămâne tot consumul
Zf.ro: INS: Rata anuală a inflaţiei a ajuns în iunie la -0,7%, faţă de -3,5% în
mai
Economica.net: Deficitul balanţei comerciale a României a crescut cu
46%, la 3,76 miliarde de euro, în primele 5 luni
Economica.net: Grevă generală de o zi a sindicaliştilor din administraţia
publică locală, marţi - FNSA
Economica.net: România şi alte 11 ţări europene vor să pune bazele unui
acord pentru a negocia cu sectorul farmaceutic
Capital.ro: Ridicarea vizelor pentru Canada, discutată astăzi la Bruxelles
Capital.ro: Strategia de dezvoltare economică 2020: Măsuri ZERO
Capital.ro:

Obama:

Austeritatea,

"factor

explicativ

important

al

frustrărilor şi neliniştilor" în Europa
Agerpres.ro: Cecilia Malmstrom: UE își menține angajamentul față de
relațiile sale economice și comerciale cu China

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Ce înseamnă promovarea agresivă de creditare nebancară: plus
10.000 de clienţi pentru IFN-uri într-un an
Zf.ro: BNR angajează economist la direcţia politică monetară

Zf.ro: Cât de pregătite sunt băncile să vândă titluri de stat destinate
populaţiei
Zf.ro: Declaraţie îngrijorătoare a şefului băncii Italiei: S-ar putea ca
băncile italiene să aibă nevoie de ajutor de stat
Zf.ro: Titlurile de stat pentru populaţie, pe ultima sută de metri. De luni,
românii şi străinii pot să crediteze statul cumpârând titluri cu dobânda de
2,15%
Zf.ro: Economistul-şef al ING: BNR ar putea reduce rezervele minime la
valută în august-septembrie
Zf.ro: Creditele noi pentru companii continuă picajul la dobânzi tot mai
mici: în cinci luni finanţările s-au redus cu peste 325 mil. lei
Zf.ro: Credite noi de 12,4 mld. lei pentru populaţie şi de 9,3 mld. lei
pentru companii în cinci luni. Producţia de credite pentru populaţie a
întrecut producţia de credite pentru companii
Economica.net: Preţurile locuinţelor ar putea să scadă în perioada
următoare. Motivul: scade valoarea ipotecii în credite
Economica.net: Băncile au schimbat condiţiile de acordare a creditului
Prima Casă
Economica.net: Raiffeisen Bank: Se scumpesc creditele în lei din cauza
creşterii dobânzilor
Bursa.ro: BCE ESTE DESCALIFICATĂ DE APELUL PENTRU UN NOU
AJUTOR DE STAT Sprint final în cursa falimentelor bancare din Europa?
Bursa.ro: ÎNTR-O SCRISOARE ADRESATĂ CSM ŞI CURŢILOR DE APEL
Consiliul Patronatelor Bancare critică dur deciziile judecătoreşti

Bursa.ro:

JUDECĂTORIA

SLATINA

A

RESPINS

EXCEPŢIA

DE

NECONSTITUŢIONALITATE RIDICATĂ DE RAIFFEISEN BANK
Contestaţie la notificarea de dare în plată - respinsă de instanţă
Capital.ro: Cardurile dezechilibrează masa monetară în sens restrâns
Hotnews.ro:

EXCLUSIV

Banca

Nationala

versus

Protectia

Consumatorilor. BNR se opune unor masuri de protectie a romanilor care
isi iau casa pe credit, initiate de ANPC. Guvernul intarzie aplicarea
directivei UE pro-consumatori
Ziare.com: Banca elvetiana UBS risca o amenda-record, de 5 miliarde de
euro, pentru complicitate la frauda

TELECOM
Zf.ro: Frantisek Mala, Telekom: Cerere există, ţine de noi să îmbunătăţim
rezultatele
Hotnews.ro: ANALIZA Comunicatiile mobile romanesti in anul 2015:
Utilizarea serviciilor de comunicatii mobile

TURISM
Economica.net: Ryanair despre cursele interne: Continuăm să explorăm
potenţialul nostru de creștere în România
Bursa.ro: Sfârşitul anului şcolar şi universitar, un nou "boom" al
vacanţelor

Capital.ro: Răzvan Pascu, consultant: Autoritatea Naţională pentru
Turism ar trebui să pună mai mult focus pe ramurile de viitor
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro, preluată de Ziare.com: Prezentarea sistemului
informatic MySMIS şi networking, la CCI Braşov
CCIFER
Ethnicmarket.ro: Créative France - Să experimentăm creativitatea
franceză
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Dezbatere publică la Suceava
pentru reducerea poluării cu nutrienţi
ENERGIE
Zf.ro: Contractul anului în energie: Cehii de la CEZ vor aprinde becul în
uzina Dacia, cea mai mare companie din România
Zf.ro: Complexul Energetic Hunedoara, amendat cu 740 milioane de lei
pentru lipsa certificatelor de carbon
Hotnews.ro: Scrisoare a producatorilor de energie regenerabila catre
premier: Modul de calcul al cotei pentru certificate verzi nu este nici
functional, nici coerent
FISCALITATE
Capital.ro: ANAF rambursează TVA în valoare de 1,2 miliarde de lei
GUVERN

Economica.net: Guvernul avertizează că România ar putea depăși ținta
de deficit bugetar prin majorarea salariilor de la Transporturi
Zf.ro: Guvernul a atacat la CCR încă două legi privind majorări salariale
acordate bugetarilor
Zf.ro: Dan Costescu, despre neînţelegerile cu Cioloş: Nu am găsit o cale
comună în reformarea CNADNR
Economica.net: MFP a actualizat, la şase luni, informaţiile cuprinse în
platforma www.transparenta-bugetara.gov.ro
INVESTIȚII
Zf.ro: Un fond de investiţii al Băncii Transilvania vrea să preia integral
Sinteza Oradea
Zf.ro: Acţiunile asiatice au trecut pe creştere în şedinţa de luni
Economica.net: 96 de milioane de lei pentru construcţia unei săli
polivalente la Constanţa
Economica.net: Scădere cu aproape 24% a înmatriculărilor de vehicule
noi, în iunie - DRPCIV
Economica.net: Investiţiile străine directe în Europa au ajuns la un
maxim istoric în 2015 - studiu E&Y
Economica.net: România, locul 6 în Europa, după numărul de joburi
create în 2015 prin investiţii străine directe - studiu E&Y
Capital.ro: Ce economii mai fac europenii
Zf.ro: Comvex Constanţa a anunţat că vrea să ia un credit de 52 mil. euro
pentru un terminal nou de cereale de 200.000 tone. Compania contribuie
la proiect şi cu 5 mil. euro rămase nerepartizate din 2008 şi 2009

Zf.ro: Radu Crăciun, BCR Pensii: Bursa devine tot mai mică pentru
fondurile de pensii.Găsirea unor noi soluţii de investiţii este o provocare
ca ţară
Zf.ro: Marcel Bărbuţ, AdePlast: Sunt oraşe în ţară unde blocurile nu au
mai avut lucrări de termoizolaţii de 40-50 de ani
Economica.net: Ministerul Finanţelor a dat startul subvenţiilor pentru
firmele ce investesc cel puţin 10 milioane euro
Zf.ro: Farmec deschide un depozit de 500 mp în apropiere de Timişoara
Zf.ro: Mapei România: Piaţa construcţiilor va creşte cu 7% în 2016
Capital.ro: Măsuri pentru stimularea investiţiilor pentru întreprinderile
noi
Capital.ro: Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Shopping City
Sibiu de către NEPI
Agerpres.ro:

Comisia

Europeană

lansează

două

noi

instrumente

financiare pentru a stimula investițiile în noi întreprinderi și în
dezvoltarea urbană
Economica.net: Volkswagen rambursează anticipat creditele de la BEI
pentru a pune capăt suspiciunilor de fraudă
Capital.ro: Volkswagen rambursează anticipat creditele de la BEI pentru a
pune capăt suspiciunilor de fraudă
Startupcafe.ro: Pana la 40.000 de euro pentru salariati, someri, inactivi
care vor sa intre in afaceri. Cand se lanseaza programul Romania Startup Plus, pe fonduri europene
IT

Hotnews.ro: EXCLUSIV Curtea de Conturi sustine ca Ministerul
Comunicatiilor a devenit client captiv al Siveco si bugetul a pierdut 5,8
milioane

lei,

Siveco

denunta

tratament

diferit

fata

de

marile

multinationale din IT
Hotnews.ro: Huawei vrea sa ajunga sa investeasca 30% din venituri in
cercetare, confirmand o tendinta in randul companiilor chineze
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Opinie Daniel Dăianu Schiţa între hard şi soft
Zf.ro: Iohannis şi-a ridicat marile reţele străine de hipermarketuri în cap:
A promulgat legea prin care 51% din produsele comercializate trebuie să
fie româneşti. Ce spun reţelele: ”Este posibil ca marii retaileri să închidă
magazinele”
Zf.ro: Premierul Ungariei acuză Comisia Europeană pentru generarea
crizei din Blocul comunitar
Zf.ro: Borc după întâlnirea cu Dragnea: Am discutat despre proiectul de
strategie economică
Zf.ro: Iniţiatorul legii supermarket-urilor, după ce Iohannis a promulgat
legea: O victorie a producătorilor
Economica.net: Legea hipermarketurilor, promulgată de Iohannis. Ce se
va întâmpla în magazine în următoarele zile
Economica.net: Portugalia nu merită să fie penalizată de Comisia
Europeană - oficial francez
Capital.ro: Încă o lege care împarte România în două: Marii retaileri sunt
nemulţumiţi, producătorii români numără deja banii pe care-i vor face

Agerpres.ro:

Retaileri:

Legea

privind

comercializarea

produselor

alimentare restrânge libertatea consumatorilor de a alege cele mai bune
produse
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Erste are cea bună divizie de private banking din Europa Centrală
şi de Est potrivit Euromoney
Zf.ro: Guvernul francez cere ajutor pentru băncile italiene
Economica.net: MFP a împrumutat 500 de milioane de lei de la bănci, la
un randament mediu de 1,65% pe an
Capital.ro: BCR Pensii: Desfiinţarea Pilonului II de pensii ar fi o decizie
sinucigaşă
TURISM
Economica.net: Boeing şi-a îmbunătăţit estimările privind vânzările
mondiale de avioane în următorii 20 de ani

