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CCIR
Agerpres.ro, preluată de Amosnews.ro, Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro,
Stiripesurse.ro, Rador.ro: Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului și
Guvernul României au dat startul demersurilor pentru pregătirea preluării de
către România a președinției Consiliului Uniunii Europene în 2019
AMCHAM
Bursa.ro: RADU FLORESCU, AMCHAM: Proiectul privind statutul ANPC îngrijorare majoră pentru oamenii de afaceri
CCIA ARAD
Arq.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Ambasadorul Romaniei în Republica Cuba,
în vizită la CCIA Arad
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: CCINA organizează
un curs de iniţiere în ocupaţia de arhivar
CAMERA DE COMERȚ ITALIANĂ ÎN ROMÂNIA
Tion.ro, preluată de Realitatea.net, Caon.ro, Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu:
Camera de Comert Italiana in Romania vrea sa sprijine firmele din Banat
Banatulazi.ro: Italienii au pus ochii pe București și Timișoara. Dar mai ales pe
Timișoara…
Telenova.ro: CAMERA DE COMERT ITALIANA PENTRU ROMANIA A
INAUGURAT O NOUA SUCURSALA LA TIMISOARA

Radiotimisoara.ro: Camera de Comerț Italiană din România are filială la
Timișoara
Timisoaraexpress.ro, preluată de Bzt.ro: Italienii au cumparat peste 300.000 ha
de teren arabil in Romania. Adica de vreo 20 de ori teritoriul administrativ al
Timisoarei!...
Banatulmeu.ro: Camera de Comerţ Italiană pentru România şi-a inaugurat sediu
la Timişoara
CCI SUCEAVA
Agerpres.ro, preluată de Amosnews.ro: Dezbatere publică 'Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienți'
CCIA VASLUI
Invaslui.ro: Un adevar tinut ascuns vreme de 20 de ani de sefii de la Consiliul
Judetean! Buzatu nu s-a dus la intalnirea cu premierul Ciolos! Iata de ce!
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Mihai Anghel, Cerealcom Dolj: „Pentru rapiţă a fost un an excepţional ca
producţie“. Antreprenorul român spune că dacă nu se va instala seceta, şi
culturile de floarea-soarelui vor fi „cel puţin mulţumitoare“
Economica.net: Rusia interzice cultivarea organismelor modificate genetic
Capital.ro: Cadastrarea terenurilor agricole poate opri valul de investitori străini
Capital.ro: Reguli noi pentru străinii care vor să cumpere terenuri agricole
Agerpres.ro: Exporturile de miere, în creștere cu aproape 10% în primele trei
luni

ENERGIE
Zf.ro: Oil Terminal cheamă acţionarii să aprobe garanţiile pentru prelungirea
creditului de 5 mil. lei pe un an
Zf.ro: Al cincilea cel mai mare trader de energie, un business de 115 mil. €, este de
vânzare
Zf.ro: Comănescu câştigă un nou contract: după Norvegia, pleacă în Tunisia să
profite de uşoara revenire a pieţei
Economica.net: BERD cere organismelor de reglementare să nu standardizeze
piaţa "certificatelor verzi"
Economica.net: Instanţa supremă a respins contestaţia fostului ministru de
Finanţe Mihai Tănăsescu privind sechestrul din dosarul Rompetrol2
Bursa.ro: Linia electrică aeriană 400 kV Iernut - Gădălin a fost redată în
exploatare
FISCALITATE
Economica.net: Propunerile Comisiei Europene împotriva spălării banilor
GUVERN
Economica.net: Cioloş anunţă remanierea miniştrilor Adrian Curaj, M. Bostan şi
D. Stoenescu. Ministrul Transporturilor a demisionat
Economica.net: Marius Bostan şi-a făcut bilanţul la Comunicaţii: Realizările din
mandatul meu nu au fost suficient de bine comunicate
Bursa.ro:

PROIECT

DE

ŢARĂ

Superficialitatea "României profunde"

SAU

CAMPANIE

ELECTORALĂ?

Bursa.ro: Dragu: "Legea redevenţelor va intra în dezbatere, cu siguranţă, la
începutul sesiunii parlamentare"
Bursa.ro: ANCA DRAGU: "Până acum nu a fost făcută o analiză a impactului
Programului Prima Casă"
Bursa.ro: VICEPREMIERUL VASILE DÎNCU: "Haideţi să dăm un «like» ţării
noastre"
Capital.ro: Dragoş Pîslaru, ministrul Muncii: Nu ştim care sunt salariile în
administraţie, creşterea nu trebuie făcută cu orice preţ
Capital.ro: Cine este MIRCEA DUMITRU, noul ministru al Educaţiei
Capital.ro: SORIN BUȘE, fost șef al Renault Technologie Roumanie și propus la
Tarom, va fi noul ministru al Transporturilor
Capital.ro: DRAGOŞ TUDORACHE, şeful Cancelariei lui Cioloş, e ministru
interimar la Comunicaţii
Capital.ro: Cine este MARIA LIGOR, noul ministrul delegat pentru Relațiile cu
Românii de Pretutindeni
Capital.ro: PATRU ministri din cabinetul Cioloş au fost schimbaţi! Care sunt
motivele
Agerpres.ro: Bostan: Am primit deja suport de la peste 45 de companii pentru a
construi la Alba Iulia un exemplu de Smart City
Ziare.com: Mai putine hartii, mai putine drumuri intre institutii: Cum vor fi
implementate masurile pentru reducerea birocratiei
Ziare.com: Gata cu drumurile: Putem plati de acasa taxele pentru pasapoarte,
permise auto si numere de inmatriculare
Ziare.com: Exercitiul de autoritate al lui Dacian Ciolos

INVESTIȚII
Zf.ro: Acţionarii IOR Bucureşti au aprobat prelungirea creditului de 2,5 mil.
euro de la Piraeus Bank
Zf.ro: Două fabrici din Sibiu trimit dividende de 2 mil. euro către proprietarul
Louis Vuitton
Zf.ro: Metro Cash&Carry: Peste 70% din furnizorii de produse proaspete provin
din România
Zf.ro: Prima mutare a acţionarului Starbucks: aduce un administrator polonez
peste operaţiunile locale
Zf.ro: Dr. Oetker a ajuns la 66 mil. € din budinci şi prafuri pentru prăjituri
Zf.ro: Ecopack Ghimbav, afacerile cu ambalaje din carton au ajuns la 13 mil.
euro în semestrul 1
Zf.ro: Harta exporturilor României: Argeşul, cât 19 judeţe
Zf.ro: Acţionarii producătorului de îngheţată Kubo Ice Cream negociază
vânzarea businessului
Economica.net: Aurul atinge un nou vârf pe fondul îngrijorărilor cu privire la
Brexit
Bursa.ro: DUPĂ CE A FRÂNAT BRUSC, ÎN IANUARIE Fondul Proprietatea
vrea să accelereze răscumpărările, prin ofertă publică
Bursa.ro: Comisia de referendum va încheia analiza fuziunii LSE-Deutsche Börse
în câteva luni
Bursa.ro: Acţionarii Conpet nu au aprobat majorarea capitalului cu terenurile
statului

Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
Capital.ro: Mai multe oraşe europene au intrat în cursă pentru a găzdui agenţiile
UE cu sediul la Londra
Capital.ro: Fondurile de investiţii din Marea Britanie sunt speriate de Brexit: au
început retragerile masive
Zf.ro: Aurul a crescut la maximul ultimilor doi ani; Petrolul a scăzut la 46 de
dolari barilul
Zf.ro: Acţiunile asiatice au scăzut din nou în şedinţa de miercuri
Economica.net: Costin Bănică, JLL: Livrări record de spații logistice și
industriale pe piaţa românească în 2016
Zf.ro: Cel mai mare „deal” din industria alimentară, pe ultima sută de
metri. Acţionarii Albalact au primit avizul Consiliul Concurenţei pentru a
vinde compania către gigantul francez Lactalis
IT
Zf.ro: Portalul evaluare.edu.ro a atins un prag record de 900.000 de accesări
simultane
Zf.ro: Furnizorul local de soft Zitec şi-a dublat anul trecut profitul, la 2,7 mil. lei
Zf.ro: Firma care administrează reţeaua de fibră optică din Cluj a avut cea mai
mare creştere a afacerilor din grupul RCS&RDS
Zf.ro: Irlandezii de la Payzone au făcut un profit de 1 mil. lei în România
Zf.ro: Kingston: Piaţa de hard disk-uri SSD continuă să crească. Vânzările vor
avansa cu 50% anul acesta, aproape de pragul de 200.000 unităţi
Zf.ro: Tema Energy ajunge la 6 mil. euro din soluţii pentru centre de date

Startupcafe.ro: Un startup britanic de securitate informatica a primit 65 milioane
dolari finantare
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Asociaţia Marilor Reţele protestează faţă de declaraţiile ministrului
agriculturii: „Sunt o ofensă la adresa consumatorilor, comercianţilor şi
producătorilor”
Capital.ro: Ministrul german al Agriculturii: După Brexit, Marea Britanie ar
putea face parte dintr-un acord de liber schimb cu UE, prin Spaţiul Economic
European
Capital.ro: Câţi bani pierdem dacă românii vor fi daţi afară din Marea Britanie
Capital.ro: Canada, obligată de români să-şi deschidă graniţele: Nu ne daţi vize,
nu vă dăm acordul!
Ziare.com: In timp ce toti ochii sunt atintiti spre Marea Britanie, bomba cu ceas e
la o alta tara din UE
Capital.ro: Românii se pregătesc de o veste bună! Vine din Parlament
Capital.ro: BREXIT: Măsură importantă de care ar putea beneficia românii din
Marea Britanie
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Două treimi din companiile româneşti nu ar lua un credit oricât de jos ar fi
dobânda
Zf.ro: CEO-ul Eurobank spune că decizia de a investi în România a fost
„înţeleaptă“
Zf.ro: IFN-urile au adus 1,4 mil. € la capital în luna mai

Zf.ro: „Este o epidemie, iar Italia este cel mai bolnav pacient”. Problemele
băncilor italiene se pot transforma într-o criză europeană
Economica.net: Declinul unui imperiu, ilustrat într-un singur grafic. Decăderea
de 100 de ani a lirei sterline
Bursa.ro: PREMIERĂ ÎN INSTANŢA ROMÂNEASCĂ Tribunalul Dolj
sesizează ÎCCJ într-un dosar pe îngheţarea cursului
Zf.ro: Lira sterlină îşi continuă scăderea în şedinţa de miercuri
Zf.ro: Analiştii valutari: Dolarul se va aprecia după Brexit
TELECOM
Hotnews.ro: Chirila Sorin Adrian, varul sotiei deputatului Sebastian Ghita, a fost
numit administrator special al Asesoft Technologies
TURISM
Economica.net: Transportul cu avionul nu e un "lux". Companiile aeriene bat
CFR la preţ şi cresc numărul de zboruri pe rutele interne
Capital.ro: Un oraş din România, cel mai activ pe piaţa de turism online

