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CCIR
Agerpres.ro, preluată de Curielnational.ro, Amosnews.ro, Ziare-pe-net.ro,
Infoportal.rtv.ro, 008.ro: Dezbaterea publică privind documentul concept
'Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa
a VIII-a'
Adevarul.ro,

preluată

de

Baleares.ro,

Gazetarul.ro:

Au

început

consultările pentru sistemul de învăţământ profesional-dual
Cargomagazin.ro: Asii driftului vor incinge asfaltul la Auto Total
Business Show
AMCHAM
Wall-street.ro: Gabriel Dumitrascu: IPO-ul Hidroelectrica nu valoreaza
mai mult de 340 mil. euro. O listare nu se face pentru a mai duce un
premier la Londra sa se vada in Wall-Street Journal
Cabinet-particular.ro: Cadastrarea terenurilor agricole este majora pentru
agricultura; fara aceasta, agricultorul iși diminueaza posibilitatea de a se
finanța
CCIA ARGEȘ
Argesexpres.ro: Veşti bune pentru întreprinzătorii mici şi mijlocii!
CCI IAȘI
Evenimentebiz.ro: Conferinta #WebBiz – Dezvoltarea afacerilor de
succes în mediul online
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro: CCIAT lansează un curs nou adresat entităților publice
AGRICULTURĂ

Capital.ro: Guvernul a stabilit valoarea ajutorului pentru depozitarea
cărnii de porc
ENERGIE
Zf.ro: ArcelorMittal Galaţi a rămas pe minus pentru al şaptelea an
consecutiv: pierderi de 297 mil. lei în 2015
Zf.ro: Ruşii de la Petrotel-Lukoil ies pe profit după ce în ultimii cinci ani
au avut pierderi de peste 2,2 mld. lei. Toate rafinăriile locale sunt pe
plus
Economica.net: OPEC menţine cotele de producţie şi numeşte un nou
secretar general
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 rațiuni de eficiență
Hotnews.ro: Remus Borza spune ca Hidroelectrica va iesi din insolventa
pe 8 iunie
FISCALITATE
Zf.ro: Ultima armă în războiul dintre furnizorii de abonamente medicale şi
asigurători: sunt sau nu poliţele de sănătate deductibile?
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. Un antreprenor din Gorj: Producţia ar
trebui impozitată diferit faţă de servicii
Economica.net: Direcţia Antifraudă Fiscală: Prejudiciu de aproape cinci
milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei alimentar
GUVERN
Economica.net: Paşca Palmer: România este vizată de 16 proceduri de
infringement pe mediu

Economica.net: Ministrul Mediului: Cred că Programul Casa Verde este
mai aşteptat decât Programul Rabla Plus
Capital.ro: Cioloş: Generaţia nouă din România a început să se trezească
Bursa.ro: 500 de milioane lei alocate temporar pentru programe finanţate
din fonduri europene
IMM
Startupcafe.ro:

Gratuit: SRL, PFA si alte firme mici pot obtine

consultanta pentru banii europeni
INVESTIȚII
Zf.ro: Analiză ZF. Miliardarii economiei României: 15 companii au sărit
peste un miliard de euro în 2015
Zf.ro: Piaţa de factoring, 3,6 miliarde euro pe an. BRD şi UniCredit au o
cotă de 50%
Zf.ro: Piaţa de modă a primit zece nume noi în 2016. Revenirea
consumului îi încurajează pe retailerii străini să testeze o piaţă de 16 mld.
lei
Zf.ro: Avicola Slobozia plăteşte dividende cu un randament de 2,8%
Zf.ro: Magazinul de lux Vionnet din galeria JW Marriott a fost închis după
un an şi jumătate
Zf.ro: „Bulele“ Pepsi nu mai fac profit: îmbuteliatorul a raportat pierderi
de 11 milioane lei pentru 2015
Zf.ro: Producătorul îngheţatei Betty Ice: Există o criză acută de personal
calificat în ţară
Zf.ro: Comerţul alimentar a fost Făt-Frumosul economiei. Creşterea în
2015 a consumului cu aproape 9% a dus businessurile a cinci retaileri la
peste 1 mld. euro
Economica.net: România ar putea deveni membru al Băncii Asiatice
pentru Investiţii în Infrastructură

Economica.net: Banca Transilvania, Fondul Proprietatea şi Romgaz, cele
mai tranzacţionate titluri pe bursă, în mai
Economica.net: Toyota opreşte producţia la două fabrici din Japonia
Economica.net: Valeo cumpără FTE automotive pentru 820 milioane de
euro
Economica.net: Primul an pe profit pentru hotelul Mercure din Bucureşti,
o investiţie a unor medici stomatologi
Economica.net: Proiectele de la Drumuri care înghit zeci de milioane de
euro, dar rămân doar pe hârtie
Economica.net: Fosta Sidex Galaţi deschide prima linie nouă de
producţie din ultimii 40 de ani, cu o investiţie de 8 milioane de euro
Bursa.ro: Daniel Dăianu, BNR: "Bursa noastră este subţire, iar avantajele
short selling-ului nu sunt atât de mari"
Bursa.ro: CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 25 MAI-1 IUNIE
"Sinteza" Oradea a urcat pe prima poziţie, în topul randamentelor
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME Pieţele europene scad, în aşteptarea
şedinţei BCE
Capital.ro: Singurul producător de mici tradiționali din România a obținut
un profit impresionant
Capital.ro: Ion Ţiriac a intrat pe profit cu Stejarii, după cinci ani de
pierderi
Zf.ro: Hotelul Rembrandt din centrul istoric, scos la vânzare
IT
Zf.ro: Retailerul online Fashion Days a crescut în 2015 cu 6%, la 221 de
milioane de lei. Pierderile nete au depăşit 7 milioane de lei
Zf.ro: Afacerile cel.ro, al doilea mare retailer online IT&C, au crescut cu
20% la 173 mil. lei. Profitul net a scăzut cu 48% la 231.890 lei
Zf.ro: Retailerul elefant.ro a crescut cu 60% în 2015, la 78 mil. lei.
Pierderile nete au crescut până la aproape 10 milioane de lei

Zf.ro: Cifra de afaceri a distribuitorului IT&C Omnilogic, cândva liderul
pieţei locale, a scăzut în 2015 cu 66% la 58 mil. lei. Pierderile nete au
crescut până la aproape 19 mil. lei
Zf.ro: F64, cel mai mare retailer de echipamente foto video din România,
a crescut cu 8% în 2015 la 101 mil. lei, pe o piaţă în scădere
Zf.ro: Businessul nemţilor de la SAP din România a avansat în 2015 cu
6%, la 184 milioane de lei
Zf.ro: Google Bucharest SRL, venituri în scădere raportate la Finanţe
pentru 2015: 15,9 mil. lei
Zf.ro: Microsoft în România: afaceri de 238 mil. lei cu un profit de 33 mil.
lei
Zf.ro: Românii de la Qualitance integrează un start-up american în cadrul
companiei
Hotnews.ro: Google pastreaza toate comenzile vocale facute de
utilizatorii care spun "Ok Google!"
Capital.ro: REVOLUŢIE: Peste 400 de oraşe chinezeşti se vor transforma
în oraşe inteligente

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Suciu: Ordonanţa privind salarizarea bugetarilor este în
avizare. Vrem s-o aprobăm miercuri în şedinţa de Guvern
Agerpres.ro: O agendă europeană pentru economia colaborativă
Agerpres.ro: Putin majorează salariul minim, dar nu ajunge la pragul de
sărăcie
Economica.net: Bundesbank a înrăutăţit estimările privind evoluţia
economiei în 2016 şi 2017
Agerpres.ro: Franța: Creșterea economiei va accelera în 2016
SISTEM BANCAR

Zf.ro: BCE intră cu achiziţiile de active pe teritoriul companiilor şi trimite
mesaje optimiste
Zf.ro: Rubla rusească, yen-ul japonez şi dolarul canadian s-au apreciat
cel mai mult faţă de leu în primele cinci luni ale anului. Analiştii
anticipează continuarea presiunilor de depreciere a leului faţă de euro,
însă spun că nu putem vorbi de consolidare
Zf.ro: CEC Bank a făcut profit de 11 milioane de lei anul trecut, în
creştere cu peste 40% faţă de 2014
Zf.ro: Ciprioţii de la Marfin Bank, pierderi de 7 milioane de lei în 2015 în
România
Zf.ro: Dobânzile negative apasă din ce în ce mai greu asupra băncilor
Zf.ro: Banca Transilvania şi OTP se uită la Veneto Banca
Zf.ro: Printr-o tranzacţie în Bulgaria, un grup financiar leton preia TBI
Bank. Grupul este condus din mai de fostul CEO al Bancpost
Zf.ro: BNR lucrează în secret la un plan de investiţii şi măsuri pentru
următorii 5 ani, care să ducă România la o creştere economică de peste
5%/an fără a dezechilibra ceilalţi indicatori macro. Planul trebuie
prezentat preşedintelui Iohannis până la sfârşitul lunii iunie
Economica.net: BCE amână accesul băncilor greceşti la finanţarea sa
ieftină
Bursa.ro: OPINII Asaltul ultimei redute: Banca Naţională a României
Bursa.ro: Băncile vor raporta darea în plată ca informaţie negativă la
Biroul de Credit
Bursa.ro: BCE jonglează cu tiparniţa între două dezastre

TELECOM
Zf.ro: Veniturile UPC în România au crescut cu 9% în 2015
Zf.ro: Arsis Trading, cea mai mare reţea de magazine telecom controlată
de un antreprenor român, a ajuns la afaceri de 138 milioane de lei în 2015

Zf.ro: Noul director comercial rezidenţial al Telekom îşi începe mandatul
cu o scumpire a abonamentelor TV
Zf.ro: Afacerile Vodafone au crescut în 2015 cu 6%, la 3,3 mld. lei, cu un
profit de 180 mil. lei
TURISM
Agerpres.ro: Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au
crescut cu 15% în primele patru luni
Zf.ro: Tarom lansează curse pe Bucureşti-Alicante
Capital.ro: INS: Cei mai mulţi turişti străini care se cazează în România
sunt italieni
Capital.ro: Romanii platesc 800 de euro pentru circuitele turistice. Africa
de Sud, Thailanda si China, destinatiile preferate

