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ROMEXPO
Economica.net: Începe TIBCO 2016. 70 de producători şi importatori de
produse de larg consum din şase ţări se întâlnesc la Romexpo
CCIA ARAD
Gazetadeagricultura.info: CCIA Arad: Curs expert accesare fonduri
structurale si de coeziune europene
CCI ARGEȘ
Argesexpres.ro: Două familii argeşene invitate la Ziua Italiei
Ziare.com: Vesti bune pentru intreprinzatorii mici si mijlocii!
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistrita24.ro, preluată de Ziare.com, Bistritanews.ro: Pentru o Europa
mai sigură
CCIA BOTOȘANI
Stiri.botosani.ro, preluată de Ziareaz.ro: Statul, cel mai mare angajator
botoşănean. Cine cotizează la acest stat?
CCI BRAȘOV
Romaniapozitiva.ro, preluată de Kidspots.ro: Înscrie-ți copilul gratuit la
Crosul Copiilor din cadrul Maratonului DHL Ştafeta Carpaţilor
Monitorulexpres.ro, preluată de Ziare.com: Şcoală antreprenorială de
vară pentru copii, la CCI Braşov
CCI BUCUREȘTI

Bursa.ro, preluată de Ziareonline.ro, Revista-presei.com, Ziareaz.ro,
Ziareaz.ro: CCIB: Cooperarea pe terţe pieţe, soluţie pentru majorarea
schimburilor comerciale româno-bulgare
Business-point.ro, Amosnews.ro: Cooperarea pe terte piete, solutie
pentru majorarea schimburilor romano-bulgare
CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro: Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat
întreprinzătorilor din municipiu atinge 1,7 milioane de lei
CCIA GALAȚI
Monitoruldegalati.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: “Asociaţi în afaceri.
Experţii alături de dumneavoastră”
CCI MARAMUREȘ
Maramures.ro: Vreti civilizatie? Nu mai votati coruptii!
CCIA TIMIȘ
Profit.ro, preluată de I-ziare.ro: Percheziții DIICOT în 4 județe pentru
evaziune de 17 milioane lei. Vizat este și un om de afaceri din Siria, fost
partener de afaceri al lui Georgică Cornu
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Peste 3.000 de firme din Vaslui au datorii de 47 de
milioane de lei la stat
Monitoruldevaslui.ro,

preluată

de

Vasluion.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Ziarelive.ro: Birocratia saboteazã investitiile
Estnews.ro: Ionel Constantin: absolvenții sunt slab calificați și încurajați
să

nu

muncească

puturoșenia

–

Șomajul

acordat

absolvenților

încurajează

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Cigăran Viorel, proprietarul fabricii de sucuri de fructe Parmen:
Producţia românească de fructe nu acoperă nici măcar jumătate din
consumul intern
Capital.ro: Fermierii aşteaptă cadastrarea gratuită a terenurilor pentru a
se dezvolta
ENERGIE
Zf.ro: Hidroelectrica vrea să-i dea o nouă viaţă uneia dintre perlele din
portofoliu, centrala Vidraru. Bugetul este de 82 mil. euro pentru un activ
de 50 de ani
Zf.ro: În toamnă e gata gazoductul româno-bulgar
Zf.ro: Hidroelectrica debutează în posibilul an al listării cu afaceri şi
profit în scădere, dar ajunge să lucreze la o marjă de vis
Zf.ro: Comănescu câştigă un contract în Norvegia: „Industria petrolieră
dă semne de revigorare“
Zf.ro: Europa nu se mai dă în vânt după energie curată
Economica.net: Motorina s-a scumpit cu 17% în ultimele patru luni,
preţul benzinei a crescut cu 10%. Vezi preţurile din staţiile Petrom
Economica.net: OMV: austriecii şi arabii de la IPIC au semnat un nou
acord al acţionarilor
Economica.net: Statul a câştigat de la companiile din energie 1,5 miliarde
de lei în 2015. Topul plătitorilor de dividende
Agerpres.ro: 2015 un an record pentru investițiile în regenerabile: 286
miliarde de dolari
Bursa.ro: IONEL BLĂNCULESCU: "Este o utopie să credem că statul şiar îndeplini obiectivele dintr-o strategie"
Capital.ro: SOCAR este interesată de preluarea subsidiarei din Turcia a
OMV

FISCALITATE
Economica.net: Booking.com, acuzată că are datorii fiscale de 356 de
milioane euro în Franţa
Hotnews.ro: MedLife si Regina Maria, ingrijorate de tratamentul fiscal
aplicabil asigurarilor voluntare de sanatate
GUVERN
Agerpres.ro: Pîslaru: Problema sporurilor salariale va fi rezolvată în
Legea unitară a salarizării pe care o pregătim pentru finalul anului
Hotnews.ro: Sanatatea, cultura, educatia si reducerea saraciei, prioritare
pentru obtinerea de asistenta nerambursabila prin mecanismele SEE si
Norvegian din perioada 2014-2021
IMM
Startupcafe.ro: GHID PRACTIC: Pana la 200.000 euro pentru micile
afaceri. Cei 3 pasi de urmat pana la banii europeni
INVESTIȚII
Zf.ro: Un fond de investiţii al Băncii Transilvania a vândut 112.000 de
acţiuni din bancă
Zf.ro: Cu 1.550 de lei poţi cumpăra câte o acţiune la fiecare dintre cele 85
de companii listate
Zf.ro: Cei mai activi brokeri în mai. Raiffeisen Bank are o felie de 21% din
tranzacţii, Swiss Capital 20%, iar Wood 17%
Zf.ro: Brutăriile Paul se extind în Constanţa
Zf.ro: Retailerul italian Motivi intră în online şi vrea să se extindă în
franciză în România
Zf.ro: Lanţul de florării Magnolia estimează afaceri de 4,5 mil. euro în
2016, plus 20%
Zf.ro: Vinalcool Argeş încheie 2015 cu un profit de aproape 10 ori mai
mare

Zf.ro: Abatorul Carmeco Constanţa, cu o capitalizare de 22 mil. lei, a avut
afaceri de 110.000 lei în T1 cu şase angajaţi
Zf.ro: „Ana“ lui Copos dispare din producţia industrială: fabrica de
motoare din Piteşti preia brandul Nidec, al noului acţionar japonez
Economica.net: An mai prost pentru viticultorul Isărescu: Profitul firmei
sale, Măr SRL, a scăzut cu 25% în 2015
Agerpres.ro: Coca-Cola cumpără divizia de băuturi din soia a Unilever
Agerpres.ro: Asocierea Strabag - Straco va construi un sector al
Autostrăzii Brașov - Oradea; contractul depășește 251 milioane lei
Bursa.ro: DRAGOŞ IRIMESCU: "În 2015, Wetterbest a înregistrat o cifră
de afaceri de 150 milioane de lei"
Bursa.ro: Real Foods estimează o cifră de afaceri de 5 milioane de lei în
2017
Bursa.ro: BVB/MARCEL MURGOCI, ESTINVEST FOCŞANI: "«Banca
Transilvania» şi «Fondul Proprietatea», vedetele zilei"
Bursa.ro: SOLUŢIE INEDITĂ, DUPĂ FURTURILE DE ACŢIUNI DIN 19981999 - Acţionarii actuali pot să-i despăgubească pe cei furaţi de acţiunile
Bucur Obor
Capital.ro: Dan Costescu: «Infrastructura are nevoie până în 2020 de 13,2
mld. euro»
Capital.ro: Legea dării în plată aduce primele scăderi de preţuri la
apartamente după şase luni de scumpiri
Capital.ro: Antreprenorul Ovidiu Buluc a ajuns la afaceri de peste 1,7
mld. euro cu Farmexim
Capital.ro: Cum vor antreprenorii să elimine sărăcia de la sate
Startupcafe.ro: Uber primeste o investitie record din Arabia Saudita
IT
Zf.ro: Sibienii de la Smart Bill au trecut pe profit anul trecut
Zf.ro: Dezvoltatorul de soft Accesa IT din Cluj şi-a majorat profitul cu
peste 1.000% în 2015, la 2,5 mil. lei

Zf.ro: Firma locală 123ContactForm şi-a majorat veniturile cu 160% în
2015
Zf.ro: Afacerile francezilor de la Atos au depăşit 200 milioane de lei anul
trecut în România
Zf.ro: Dragoş Stanca, fondatorul ICEE Fest: Google şi Facebook fac
minimum 100 milioane euro de pe piaţa românească, 65% din piaţa de
digital
Zf.ro: Şeful Bitdefender: Şansa uriaşă a antreprenorilor IT din România e
să dezvolte soluţii inteligente pentru industria auto
Capital.ro: Bogdan Padiu, Teamnet Group: «Extinderea internaţională,
una dintre cheile succesului»
Capital.ro: Ce trebuie să ştie clienţii eMAG. Nu toate produsele sunt
vândute de magazinul online
Hotnews.ro: Xiaomi cumpara de la Microsoft 1.500 de brevete de inventie
Hotnews.ro: Ce fac online copiii si cati dintre ei cauta continut legat de
alcool, tutun si droguri - raport

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Index alimentar ZF. Retailerii au „mâncat“ o treime din reducerea
TVA la alimente de la 24% la 9%
Bursa.ro: OCDE: "Brexit-ul ar genera costuri semnificative întregii lumi"
Bursa.ro: Conducerea Avicola Slobozia, amendată pentru încălcarea legii
de desfiinţare a Rasdaq
Bursa.ro: ANTON HADĂR, PREŞEDINTELE FEDERAŢIEI SINDICALE DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR : "Dragu este primul ministru de finanţe din
istorie care nu vine la discuţii"
Capital.ro: Încă o ŢARĂ BOGATĂ din Europa îşi deschide graniţele:
Românii vor putea pleca SĂ FACĂ BANI!
Capital.ro: Inspecţia Muncii a dat amenzi de peste 2 milioane de lei în
cinci zile. 900.000 de lei,sancţiuni pentru muncă la negru

Hotnews.ro: Romania se alatura statelor care lucreaza cu OECD la
masurile privind combaterea erodarii bazei de impozitare si transferul
profiturilor
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Prima contestaţie de notificare la darea în plată pleacă de la
Bancpost
Zf.ro: Vigroux a primit aprobarea BNR pentru un loc în consiliul de
administraţie al BRD
Zf.ro: Alpha Bank a crescut creditarea ipotecară cu 10% în ultimul an.
Finanţările pentru consum şi companii în scădere
Zf.ro: BCR aşteaptă până pe 15 iunie oferte de la recuperatori de credite
pentru neperformante de circa 500 mil. euro
Zf.ro: Bancherul italian care a contribuit din umbră la creşterea
spectaculoasă a Băncii Transilvania a murit
Economica.net: Topul băncilor cu procese pe rol din cauza legii dării în
plată
Economica.net: Reuters: Şanse reduse ca băncile din Grecia să obţină
săptămâna aceasta acces la finanţarea BCE
Bursa.ro: De ce fug băncile de bancnotele uzate?
TELECOM
Zf.ro: Vlad Doicaru, Huawei România: Direcţia strategică a investiţiilor
din telecom este convergenţa fix-mobil
Economica.net: Statul francez nu va ieşi din acţionariatul Orange în
perioada următoare

TURISM
Bursa.ro: Un operator de turism de pe litoral vrea să cumpere două
hoteluri în Poiana Braşov

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

