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CCIR
Allevents.in: Curs responsabil cu gestionarea deseurilor : 07 si 08 iunie 2016
ROMEXPO
Autostiri.ro: Așii driftului vor încinge asfaltul la Auto Total Business Show
CCIA ARAD
Allbiz.ro: Curs Expert Accesare Fonduri Europene
CCI BRAȘOV
Bzb.ro: Dezbatere pe tema învăţământului profesional dual la CCI Braşov
CCIA BUZĂU
Newsbuzau.ro: Tiganie pe platoul Dacia - marca Chiru si Gagu. Salonul Auto
Buzau 2016, un eveniment incadrat la "ASA NU"!
News.ro: SALONUL AUTO BUZĂU 2016
CCIA TIMIȘ
Sursadevest.ro, preluată de Debanat.ro, Banatulmeu.ro, Gazetadinvest.ro,
Ziarelive.ro: Toți cei care au idei inovatoare se pot înscrie în Programul Climate
KIC
Allevents.in: Curs auditor intern calitate
RAPORT MONITORIZARE CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ITALIANĂ
Gazetadeagricultură.info: Expo Conferinta "Produsul romanesc si valoarea lui
pe piata" promoveaza gustul ales si responsabilitatea sociala in comunitate
AGRICULTURĂ
Economica.net: Încep plăţile pentru acciza la motorina utilizată în agricultură
pentru trimestrul I - APIA
Economica.net: Ulei de nucă presat la rece românesc, premiat la Bruxelles
Economica.net: România va solicita Bruxelles-ului deblocarea exportului de porci
vii în spaţiul comunitar
Bursa.ro: Kaufland organizează târguri pentru micii producători

Agerpres.ro: APIA: Continuă implementarea funcționalităților pe măsurile
compensatorii pentru asigurarea cât mai rapidă a plăților
Agerpres.ro: Ministerul Agriculturii: Plăți de peste 1,56 de miliarde de euro în
agricultură și dezvoltare rurală, în șase luni
ENERGIE
Zf.ro: Companiile din sectorul energetic au pierdut 13 miliarde de lei din
capitalizarea bursieră în ultimul an
Zf.ro: Campioni în business, campioni la concedieri. Unu din zece angajaţi ai
celor mai mari companii din energie a plecat. Peste 8.300 de oameni îşi caută loc
de muncă
Zf.ro: Cum s-au stins luminile în timp ce Transelectrica (7 directori generali în 2
ani) a devenit experiment politic de management, iar la CEZ consumatorii au stat
în întuneric 9 ore în 2014
Economica.net: Dosarul Rompetrol 2: ÎCCJ judecă luni ridicarea sechestrului de
3 mld. lei pus de procurori pe activele Petromidia
Economica.net: Azerii de la Socar trec pe profit cu benzinăriile din România
Bursa.ro: SINDICATELE DIN ENERGIE AU PROTESTAT CONTRA
VULNERABILITĂŢILOR SISTEMULUI. Dumitru Costin: "Ţara noastră nu
are o strategie energetică naţională"
Bursa.ro: "ArcelorMittal" vrea sprijinul "Cassa Depositi e Prestiti" în oferta
pentru "Ilva"
Bursa.ro: Importurile de ţiţei au crescut cu 1,3% în primul trimestru 2016
Agerpres.ro: OPCOM: 1.599 de certificate verzi tranzacționate în primele cinci
luni
Adevarul.ro: Grigorescu: Legea energiei va fi modificată de Guvern în perioada
următoare pentru a fi definiţi consumatorii vulnerabili
FISCALITATE
Bursa.ro: ADRIAN VASCU: "Impozitul pe darea în plată - perceput ca un
impediment în aplicarea legii"

Bursa.ro: Ministrul Comunicaţiilor: Din septembrie taxele ANAF vor putea fi
plătite cu cardul
GUVERN
Capital.ro: CFR Marfă alunecă spre faliment. Cu trei ani în urmă, trebuia să fie
privatizată
INVESTIȚII
Zf.ro: Avocaţii Zamfirescu şi Tîrnoveanu au vândut acţiuni Banca Transilvania
de 172.000 de lei
Zf.ro: Argus Constanţa vrea să ia credite de 110 mil. lei pentru capital de lucru
Zf.ro: Profitul Grawe a crescut de patru ori anul trecut deşi afacerile au scăzut
Zf.ro: Acţionarii Băncii Transilvania: Cele patru SIF-uri şi-au majorat deţinerile
la 17,34%
Zf.ro: Uniqa Asigurări figurează cu profit în România în T1, însă cu pierderi în
rapoartele de la Viena
Zf.ro: Decathlon a încheiat 2015 cu un profit record de aproape 15 mil.lei
Zf.ro: Compania Farmacia Tei îşi extinde afacerea, după ce anul trecut a avut
afaceri de 26 mil.euro
Zf.ro: Un inginer craiovean a proiectat un tractor de sub 10.000 de euro
Zf.ro: Românii cheltuie anual 23 de milioane de lei pe instrumente de scris şi pe
papetărie de lux
Zf.ro: O familie care face 10 mil. euro din agricultură a deschis primele două
cafenele Caffé Ritazza în mallurile Anchor
Zf.ro: Producătorul biscuiţilor Croco are în plan investiţii de 6-8 mil. euro în
fabrica din Oneşti
Zf.ro: Pierderile producătorului European Food s-au adâncit de şapte ori în 2015,
la 387 mil. lei
Zf.ro: Lidl: În cinci ani de prezenţă în România am lucrat cu 50 de constructori
români şi străini. Ne uităm la servicii, portofoliu şi preţ când alegem
Zf.ro: Prima investiţie mare din criză capitulează. Producătorul apei minerale
Bilbor, o investiţie de 10 mil. € a acţionarilor Tuborg, a intrat în faliment

Zf.ro: Dedeman, cea mai mare afacere antreprenorială românească, vrea să facă
1 mld. euro anul acesta
Zf.ro: Consumul continuă să fie vedeta economiei. Încrederea populaţiei rămâne
la cote înalte: vânzările nealimentare cresc cu 19%
Zf.ro: Topul centrelor comerciale din Capitală pe 2015. Mallurile Băneasa şi AFI
Cotroceni au strâns profituri de 90 de milioane de lei anul trecut
Economica.net: Tranzacţiile cu acţiuni au crescut cu 6,9% în primele 5 luni, pe
segmentul principal al BVB
Economica.net: Numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate a scăzut cu
10,6%, în primele 4 luni
Bursa.ro: ÎN ANUL 2016, Hercesa: "Bugetul pentru achiziţionarea unei locuinţe între 60.000 şi 100.000 de euro"
Bursa.ro: DELOITTE: "Peste jumătate din firmele din România vor să crească
investiţiile în cercetare şi dezvoltare"
Bursa.ro: Romarm a primit peste 13,5 milioane lei pentru derularea unor
investiţii la filialele sale
Agerpres.ro: Bulgaria a demarat procedura pentru concesionarea aeroportului
din Sofia pe 35 de ani
Agerpres.ro: Veniturile totale pe gospodărie au fost de 2.687 lei lunar, în 2015
Capital.ro: Un mare retailer a trecut de la pierdere la profit, în timp ce afacerile
s-au apropiat de 1 mld. euro
Capital.ro: Carrefour a ajuns la afaceri de 1,144 miliarde de euro în România
Capital.ro: CNADNR a atribuit contractul de servicii privind Strategia de
dezvoltare a Sistemelor de Transport Inteligente
Capital.ro: Iulian Dascălu a încasat 67,7 mil. euro de la chiriaşi în 2015
Capital.ro: Viorel Cataramă a adus Elvila pe creştere și a dublat profitul
Mediafax.ro: Broker: Numărul investitorilor la bursă va continua să scadă până
la sfărşitul lui 2016
Mediafax.ro: Director Wetterbest: Românii sunt consumatori de produse puţin
verificate şi controlate

Mediafax.ro: CEO Dumagas: Sunt antreprenori care vor să-şi cumpere două-trei
camioane şi să plece cu ele în Europa
Zf.ro: Sobolewski, şeful bursei de la Bucureşti, constată: Orice scădere a
numărului de investitori este un lucru rău pentru bursă. Orice creştere are un
efect bun
Capital.ro: Profit de aproape 15 ori mai mare pentru compania deținută de
Mohammad Murad
Hotnews.ro: Posta Romana a revenit pe pierdere in 2015: Peste 7,4 milioane de
euro. Personalul s-a redus cu peste 400 de angajati
IT
Zf.ro: Depanero, firma de service a eMAG, a ajuns la afaceri de 23 mil. lei, în
creştere cu 40%
Zf.ro: VIDEO ZF Live: Nu a făcut nicio facultate, dar conduce o companie cu
afaceri de 700.000 de dolari. Cine este Alexandru Dumitru, CTO InkyDeals
Zf.ro: Ministrul Comunicaţiilor: Până la sfârşitul anului sperăm să listăm câteva
companii de IT&C
Zf.ro: eJobs şi-a majorat afacerile şi profiturile cu peste 20% în 2015
Zf.ro: Platforma de recrutare online bestjobs.ro a generat venituri de 17,5 mil. lei
pentru grupul Neogen în 2015, plus 13%
Zf.ro: Afacerile furnizorului local de servicii IT Class IT au crescut cu 15% în
2015, la 8 mil. lei
Zf.ro: Evolio, unul dintre cei mai mari jucători locali de pe piaţa de telefoane şi
tablete, a revenit pe profit. Businessul a crescut cu 23%
Zf.ro: Topul câştigurilor din IT&C pe 2015. Orange şi Vodafone conduc
clasamentul, iar cel mai bine plasat business românesc este Bitdefender al familiei
Talpeş, cu un profit net de 57 mil. lei
Zf.ro: Ce cifră de afaceri şi ce număr de angajaţi au raportat în România firmele
controlate de HP INC şi Hewlett Packard Enterprise
Zf.ro: ZF Live. Răzvan Pătrunoiu, country manager accenture: Angajaţii români
nu sunt foarte flexibili la mutarea dintr-un oraş în altul

Economica.net: 400.000 de români aşteaptă să ajungă internetul şi la ei în sat.
Cine blochează reţeaua construită pe bani europeni
Agerpres.ro: Costul orar al forței de muncă a crescut cu 9,73%, în primul
trimestru din acest an comparativ cu T1 2015
Mediafax.ro: Preţul recrutării unui IT-st: Echivalentul a 1,8 salarii brute ale
candidatului plasat. Comisionul este mic în comparaţie cu practicile din Vest
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Avertisment OECD: Lumea are în faţă o criză a pensiilor. Dobânzile
ultrascăzute ruinează veniturile
Zf.ro: Şi mai multă durere pentru zona euro? Franţa şi Germania, cele mai mari
economii, se luptă să crească
Economica.net: Iohannis trimite Legea privind introducerea sistemelor moderne
de plată înapoi la Parlament
Bursa.ro: Planul UE de taxare a tranzacţiilor financiare ar putea fi anulat
Agerpres.ro: Cameron avertizează în legătură cu o creștere a costurilor ipotecilor,
în cazul unui Brexit
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Ţara care ar putea renunţa complet la cash în cinci ani
Zf.ro: Majorarea dobânzilor la dolari în iunie nu mai este atât de sigură: raportul
de muncă din SUA a ieşit dezamăgitor
Zf.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat săptămâna trecută 320,5 mil. lei, la un
cost în creştere, de aproape 4%
Zf.ro: BCR a obţinut o suplimentare cu aproape 90 de milioane de lei a plafonului
pentru Prima casă
Zf.ro: Veneto Banca trebuie să facă rost de 1 mld. euro ca să se salveze
Zf.ro: BCR, BRD, Banca Transilvania şi Raiffeisen vor vinde titluri de stat către
populaţie
Zf.ro: Banca lui Umbrărescu, pierderi de 27,5 mil. lei anul trecut
Economica.net: BRD are acum cei mai mulți bani disponibili pentru programul
Prima Casă

Economica.net: BCR îşi anunţă clienţii care dau în plată că vor fi raportaţi la
Biroul de Credit
Bursa.ro: "Iniţiatorii Legii Dării în plată aveau responsabilitatea întocmirii
studiului de impact"
Zf.ro: ING: Cum alegerile locale au trecut, ne aşteptăm ca euro/leu să se
tranzacţioneze în zona de sus a intervalului de stabilitate pentru moment
Zf.ro: Fitch Ratings a confirmat ratingurile de credit ale ProCredit Bank
România
TELECOM
Zf.ro: Afacerile Combridge, operator deţinut indirect de Deutsche Telekom, au
crescut cu 5%, la 66 mil. lei
Zf.ro: Nextgen Communications, compania de cablu a grupului Telekom
România, şi-a redus pierderile în 2015
Zf.ro: 2K Telecom, firma deţinută de fratele politicianului Sebastian Ghiţă şi
partenerul RCS&RDS pentru 4G, a înregistrat afaceri de 95 mil. lei în 2015, mai
mici cu 20%
TURISM
Economica.net: Ryanair topește prețurile: 5 euro pentru un zbor de la București
la Milano
Economica.net: Lidl intră pe piaţa operatorilor de turism. Vinde vacanţe online
românilor
CCI IAȘI
7est.ro, preluată de Ziare-pe-net.rp, Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu: Impactul
Noului Cod Vamal al Uniunii Europene, prezentat de DELOITTE la Camera de
Comerţ şi Industrie Iaşi
7est.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Conferinţa #WebBiz 2016: „Dezvoltarea
afacerilor de succes în mediul online”
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNIA-ISRAEL
Agroteca.ro: Legea vânzării terenurilor sau cum se desființează o țară pe timp de
pace

ENERGIE
Economica.net: Profitul Lukoil s-a înjumătăţit din cauza scăderii preţului
petrolului
FISCALITATE
Capital.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat luni 500 milioane de lei de la
bănci, la un randament mediu de 2,25% pe an
Capital.ro: Marea Britanie: Vânzările Dacia au crescut cu 4,45% în mai
Adevarul.ro: Afacerile InterAgro au scăzut cu 80%, după condamnarea
patronului Ioan Niculae
Hotnews.ro: SNR, operatorul care transmite posturile publice de radio si
televiziune, a inregistrat anul trecut o pierdere de 16 ori mai mare decat in 2014:
Peste 6,3 milioane euro
Economica.net: Fiscul începe să scoată la licitaţie apartamente cumpărate prin
"Prima Casă"
Startupcafe.ro: Masina pe firma? Cum faci cu TVA si cheltuielile, in 3 situatii
INVESTIȚII
Capital.ro: Care este profitul obţinut anul trecut de Kaufland având afaceri de
peste 2,03 miliarde euro
Zf.ro: Banca elveţiană de investiţii Julius Baer şi-a lichidat participarea la
Braiconf Brăila prin vânzarea pachetului de 25%
Bursa.ro: Vânzări de peste 22 milioane euro intermediate de Premier Estate
Management
Bursa.ro: Bridgestone achiziţionează Speedy
IT
Startupcafe.ro: De ce este tot mai greu pentru companiile IT sa-si pastreze
angajatii buni si ce ar trebui sa faca sa nu le plece specialistii

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Economica.net: A intrat în vigoare primul tratat mondial de luptă împotriva
pescuitului ilegal
Adevarul.ro: Proiectul cu 51% produse româneşti în magazine: Consiliul
Concurenţei are dubii că ar fi o măsură de succes
Zf.ro: AVERTIZARE FĂRĂ PRECEDENT
Marile lanţuri de magazine ameninţă: daca legea care obligă retailerii să
comercializeze 51% produse româneşti intră în vigoare, ne putem gandi la
închiderea hiper/ supermarketurilor
Capital.ro: SUA avertizează China în privinţa supracapacităţilor de producţie în
industria oţelului
Economica.net: Monitorul preţurilor a intrat în faza probelor tehnice
SISTEM BANCAR
Economica.net: Dolarul scade cu aproape 2% într-o singură şedinţă. Opt bani, de
la 4,05 lei, la 3,98 lei - curs BNR 6.06.2016
Hotnews.ro: Bancile romanesti ar vrea clientii educati financiar. Problema e ca si
reciproc
Capital.ro: GfK: Jumătate dintre românii care au depozite, credite, acţiuni sau
obligaţiuni nu cunosc bine aceste produse
Capital.ro: Oprescu (ARB): Raportul credite-depozite a ajuns la 87 de puncte în
martie; avem capacitatea să finanţăm creditarea din economisirea internă
Capital.ro: Abraaj Group intră pe piaţa bancară din Turcia achiziţionând
aproape 10% din Fibabanka
Capital.ro: Piaţa de leasing financiar a crescut cu 30% în prima parte a acestui
an
TURISM
Capital.ro: Cum fac profituri alte țări din turism

