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CCIR
Iaa.ro: Mediul de afaceri sub lupa Consiliului Concurenței - ediția a III-a
ENERGIE
Economica.net: Borza despre ieşirea Hidroelectrica din insolvenţă: Pe 8
iunie vom pune puşca în cui
Capital.ro: În ciuda insolvenţei, Hidroelectrica a pus deoparte 1,2
miliarde de euro pentru investiţii
Agerpres.ro: Ministrul Victor Grigorescu despre avaria din sistemul
energetic: Așteptăm să vedem care au fost cauzele
Bursa.ro: RADET continuă acţiunile de protest
Agerpres.ro: Chile are atât de multă energie fotovoltaică, încât o cedează
gratuit
Agerpres.ro: Transelectrica: Fluxurile mari de putere determinate
de producția crescută de energie hidro, printre cauzele avariei din
Vâlcea și Argeș
Agerpres.ro: Victor Grigorescu: Sper că Hidroelectrica va rămâne
în această linie a profesionalizării, a deciziilor luate pe ra țiuni de
eficiență
FISCALITATE
Capital.ro: Statul a împrumutat astăzi 313 milioane de lei de la bănci
Capital.ro: BCE şi-a îmbunătăţit estimările privind inflaţia şi creşterea
economică în zona euro în 2016
IMM
Zf.ro: Guvernul a aprobat patru scheme de ajutor financiar pentru IMMuri

INVESTIȚII
Zf.ro: CBRE preia în administrare mallurile Immofinanz
Zf.ro: EximBank dă 6 milioane de euro pentru ciorapii Adesgo
Zf.ro: Firma care administrează Sun Plaza, profit record în 2015
Economica.net:

ASF:

La

Carpatica

Asig

aşteptăm

evaluarea

consultantului. Următoarele măsuri de redresare vor fi anunţate probabil
în iulie
Economica.net: Lidl depăşeşte Auchan şi Metro în vânzări şi ajunge
numărul trei pe piaţă. Profitul s-a triplat, în doar un an
Economica.net: Majoritatea antreprenorilor dedică 10 ore pe zi afacerii.
Lucrează cu 21% mai mult decât angajaţii cu normă întreagă - studiu
Economica.net: Premieră: Kaufland, cel mai mare lanţ de magazine
alimentare din România, a trecut de 2 miliarde de euro, cifră de afaceri
Capital.ro:

Metro:

Salariile

plătite

la

Real

fac

hipermarketurile

necompetitive
Capital.ro: Un afacerist român vrea să cumpere Oltchim
Bursa.ro:

REWE

România

finanţează

construcţia

unui

complex

rezidenţial în Moineşti
Bursa.ro: Klaus Iohannis a pledat pentru atragerea investiţiilor la
întîlnirea cu oficialii landului Hessa
IT
Zf.ro: Compania clujeană Softvision a fuzionat cu grupul american SPI
Zf.ro: Google, cel mai mare jucător de pe piaţa digitală, raportează la
Fiscul românesc venituri în scădere, de numai 15,9 milioane de lei
Zf.ro: Businessul Microsoft România a crescut în 2015 cu 22% la 238 de
milioane de lei. Profitul net a urcat de trei ori mai repede, la 33 de
milioane de lei
Zf.ro: Date de la Finanţe: Numărul de angajaţi de la centrul de servicii al
gigantului american HP din România a scăzut cu 532 de oameni în 2015.
Profitul net a crescut de peste 4 ori

Zf.ro: Ericsson creşte în România cu 16% la 659 mil. lei în 2015, dar
rămâne la mare distanţă de Huawei. Încă 500 de angajaţi pentru
subsidiara companiei suedeze
Capital.ro: IT-iştii români vor să atragă bani din străinătate
Capital.ro: Alexandru Lăpușan, fondator Zitec, este noul vicepreședinte
al ANIS
Zf.ro: Cifra de afaceri a gigantului american IBM a crescut cu 15% anul
trecut în România la 745 mil. lei. Cu 355 de recrutări, numărul de angajaţi
a ajuns la 2.172
Zf.ro: Gersim, cel mai mare distribuitor de telefoane mobile din România,
a avut afaceri de 745 de milioane de lei în 2015
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Planul de redresare depus de City Insurance este
incomplet şi trebuie îmbunătăţit - Negriţoiu, ASF
Economica.net: Pachetele unice de ţigarete reprezintă un eşec - JTI
Zf.ro: ASF a aprobat dizolvarea Fata Asigurări. KMPG a fost numit
lichidator
Hotnews.ro: Comisia Europeana recomanda statelor UE sa nu interzica
aplicatiile de "economie colaborativa" precum Uber sau Airbnb
Zf.ro: Suciu: Guvernul alocă 500 de milioane lei programelor
Creşterea Competitivităţii şi Resurse Umane
Mediafax.ro: Purtătorul

de

cuvânt

al

Guvernului:

OUG

privind

corecţiile salariale a plecat pe circuitul de avizare, miercuri va fi
aprobată
Capital.ro: PwC: În România nu se ştie ce instituţie trebuie s ă
implementeze directiva privind raportarea non-financiară
Economica.net: BRD, ING, OTP Bank, dar şi alte firme, amendate
de Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal
Capital.ro: Legea care dă drumul la construcţia de autostrăzi a
devenit funcţională

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca Angliei va emite o nouă bancnotă, cu imaginea lui Churchill
Capital.ro: O bancă îşi obligă angajaţii să îşi ia liber vineri seara
Capital.ro: BNR: Euro creşte cu 0,16%
Economica.net: Grupul Kruk, profit net a crescut cu 20%, până la 62
milioane lei în T1 2016
Economica.net: Băncile şi companiile mari vor trebui să raporteze
informaţii privind impactul social şi de mediu
Bursa.ro: UniCredit Bank lansează cardul pentru acordarea tichetelor de
masă în format electronic
Agerpres.ro: BCE a lăsat nemodificate dobânzile
Economica.net: Ministerul Finanţelor a împrumutat 313 milioane de lei de
la bănci, la un randament mediu de 3,98% pe an
Zf.ro: Fostul CEO de la Bancpost rămâne cu ochii pe piaţa românească.
4finance Holding cumpără banca bulgăreascăTBI, care are o sucursală în
România
TELECOM
Economica.net: RCS & RDS, venituri record în 2015. Pierderile persistă,
iar datoriile au ajuns la aproape un miliard de euro
TURISM
Economica.net: Afacerile Blue Air au depăşit pentru prima dată pragul de
200 de milioane de euro în 2015
Capital.ro: Profiturile companiilor aeriene vor atinge anul acesta un nivel
record
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Agerpres.ro: POLȚIȘTII BISTRIȚENI AU FOST ALĂTURI DE COPII, ÎN ZI
DE SĂRBĂTOARE

CCI BUCUREȘTI
Business-adviser.ro:

China, prioritate pentru Camera bucuresteana

Bursa.ro: CCIB: Cooperarea pe terţe pieţe, soluţie pentru majorarea
schimburilor comerciale româno-bulgare

CCI NEAMȚ
Ziarulceahlaul.ro: Camera de Comerţ: Mini Expoziția Maker-ilor la Piatra
Neamţ
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ITALIANĂ
Agerpres.ro: EXPO CONFERINȚA RO.aliment, un plus de informație
despre valoarea produsului românesc pe piață

ENERGIE
Economica.net: Cioloş: Sperăm ca interconectorul de gaze care se
construieşte pe sub Dunăre să fie gata până la finalul toamnei
FISCALITATE
Economica.net: Loteria bonurilor fiscale din 17 aprilie are un câştigător
care va încasa întregul premiu de un milion de lei
GUVERN
Economica.net: Corpul de control al premierului, acuzaţii grave la adresa
RA-APPS
INVESTIȚII
Zf.ro: Florăria Magnolia deschide un magazin în Constanţa
Zf.ro: Afacerile retailerului de lux Armani au crescut cu 4,5% anul trecut

Economica.net: Mallul din Craiova, renovat de SIF Oltenia, se deschide
săptămâna viitoare
Economica.net: Un fost director al Coca-Cola investeşte în retailul
alimentar. Vinde online produse de la ţărani
Agerpres.ro: Autoklass Group a inaugurat două noi showroom-uri
Mercedes-Benz, în București
Economica.net: Ce proiecte vrea să finanţeze Compania de Drumuri prin
POIM 2014-2020
Economica.net: Bucureștiul va pierde 187 de milioane euro de la UE dacă
nu va fi demarat de urgenţă un proiect de reabilitare la RADET
IT
Capital.ro: Bitdefender investeşte masiv în dezvoltarea tehnologiilor de
securitate pentru mari companii
Zf.ro: Comisia Europeană şi giganţii media anunţă codul de conduită:
Combaterea incitării la ură în Online
Capital.ro: Compania pentru care vor să lucreze 7 români din 10
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Angajaţii din educaţie nu sunt de acord cu ultima
variantă de salarizare propusă de Guvern
Agerpres.ro: OECD: Creșterea economiei mondiale se va situa la 3% în
2016, similar cu nivelul din 2015
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Arabia Saudită invită bancherii în Riyadh pentru emisiunea de
obligaţiuni de 15 miliarde de dolari
Economica.net: Euro rămâne la 4,51 lei. A zecea şedinţă consecutivă cu
moneda europeană peste pragul de 4,50 lei - curs BNR 1.06.2016
Agerpres.ro: BNR: Rezervele valutare au crescut cu 1,2 miliarde de euro
în mai, datorită împrumutului extern al MFP de un miliard de euro

Economica.net: Prima Casă: Finanţele au alocat băncilor garanţiile de
500 de mil. lei. 18 bănci vor putea acorda credite
Capital.ro: Când va fi următoarea recesiune şi cum ne pregătim pentru
ea?
TURISM
Capital.ro: România şi Bulgaria fac demersuri diplomatice comune
pentru eliminarea vizelor necesare în Canada

