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CCIR
Ziarulprahova.ro, preluată de Ziareaz.ro, Ziarelive.ro: Dezbateri pe tema
invatamantului profesional
Ziarulceahlaul.ro, preluată de Goldfmromania.ro, Comisarul.ro, Stirilazi.ro:
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ găzduiește dezbaterea „Opțiunile de
educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a“
CURTEA DE ARBITRAJ
Capital.ro, preluată de Newslist.ro, Ultimele-stiri.eu, News.ournet.ro: Top 5
probleme practice ale arbitrajului în jurisprudența 2015-2016
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro, preluată de I-ziare.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro:
CCINA vă invită la Salonul Nautic si Auto TOMIS YACHT
CCIA GALAȚI
Monitoruldegalati.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: Stagiu de formare
pe tema achiziţiilor publice
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, Ultimele-stiri.eu:
Impactul Noului Cod Vamal al UE, în dezbatere la Iaşi
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro: Targ de joburi la UPG Ploiesti
CCIA TIMIȘ
Allevents.in: Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europeana

Oradetimis.oradestiri.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: CCIAT lansează un curs
nou adresat entităților publice
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Bilanţul traderilor străini: afaceri de 2,1 mld. euro pentru top 5, cu
pierderi de 12 mil. euro
Economica.net: MADR: Sectorul românesc de creştere a porcilor este interesat să
poată participa la piaţa comună, fără restricţii
Capital.ro: Agricultura nu a mai fost profitabilă în 2015. Traderii de cereale au
trecut pe pierderi
Capital.ro: Misiunea românilor care vor primi 2.000 de euro pentru promovarea
agriculturii
ENERGIE
Zf.ro: Fără şef nou, Electrica îi prelungeşte cu 3 luni mandatul CEO-ului
interimar, Iuliana Andronache
Zf.ro: Cum transformi un leu din patru în profit pe o piaţă a petrolului în cădere
liberă: Americanii de la Cameron au lucrat la o marjă de 25%
Economica.net: Sute de mii de români, obligaţi să-şi pună senzori de gaze în
apartamente. Costă sute de lei, dar altfel rămân fără gaz
Economica.net: A două oară cu noroc? Transgaz a selectat un nou constructor
pentru gazoductul Giurgiu-Ruse
Capital.ro: Ministrul Energie: Fără o analiză tehnică pe tema liberalizării pieţei
gazelor, vom crea false dezbateri
Capital.ro: Gabriela Firea spune că sunt urgente semnarea contractului pentru
dezinsecţie şi aprobarea strategiei energetice
Capital.ro: Grigorescu: România ar trebui să susţină politic şi financiar
iniţiativele care întăresc securitatea energetică în UE
GUVERN
Economica.net: Cioloş: Până la sfârşitul mandatului aş vrea să vedem realizat un
program de dezvoltare economică durabilă la Roşia Montană

INVESTIȚII
Zf.ro: Fondul secret de 5 miliarde de dolari al McKinsey stârneşte controverse
Zf.ro: După 10 ani, banca elveţiană Julius Baer îşi lichidează deţinerea la
Braiconf Brăila pentru 6,2 milioane de lei
Zf.ro: Indexul imobiliar ZF. În mai, înainte de legea dării în plată, preţurile
apartamentelor au continuat să crească. Cele mai scumpe apartamente vechi din
Bucureşti se găsesc în continuare în zonele Aviaţiei, Victoriei şi Unirii
Zf.ro: Câştigătorii Bursei de la Bucureşti în mai: investitorii care au mizat pe
Comelf Bistriţa au câştigat 16,7%
Zf.ro: Concurenţa acerbă se vede în numărul de promoţii din retail: deşi au apetit
de consum, românii tot se uită la preţ
Zf.ro: Comerţul supermarketurilor din Grecia se prăbuşeşte din cauza declinului
cererii
Zf.ro: Cătălin Păduraru, critic de vin: Piaţa românească arată extraordinar, este
singura din zonă care este deschisă vinurilor din toată lumea
Zf.ro: Afacerile Skin Media au crescut cu 16% în 2015, la 209 mil. lei
Zf.ro: Producătorul de ambalaje Romcarbon Buzău vede o creştere de 19% a
afacerilor
Zf.ro: Nemţii de la Roland Erhard vând 692.500 de acţiuni la o firmă din
Hunedoara care produce caviar
Zf.ro: Mallurile din grupul Iulius au generat afaceri de 291 mil. lei, toate pe plus
Economica.net: Skoda vrea să intre pe piaţa din SUA
Economica.net: China va aloca SUA o cotă de 38 miliarde de dolari în cadrul
programului de investiţii pe pieţele străine
Economica.net: Nou site de anunţuri imobiliare, în urma unei investiţii de
500.000 de euro. Cum arată şi ce aduce nou
Economica.net: Investiţiile în economia românească au crescut cu 7,5%, la 12,85
miliarde de lei, în primele trei luni
Economica.net: În 2015 Umbrărescu a făcut profituri mai mici cu drumurile şi
pierderi mai mici cu banca

Economica.net: Cum s-au descurcat producătorii români din industria
alimentară în anul în care profiturile în retail s-au triplat
Bursa.ro: "Rothschild" preia "Compagnie Financiere Martin Maurel"
Bursa.ro: DUPĂ CE FONDUL "BT INVEST1" A PRELUAT PACHETUL
MAJORITAR: Acţionarii Sinteza Oradea, convocaţi să schimbe conducerea
Bursa.ro: Saxo Bank: Brexitul ar putea face România atractivă pentru capital
Capital.ro: INS: Construcţiile de locuinţe au crescut cu 25,5% în primul
trimestru
Capital.ro: Familia de investitori maghiari Futó revine pe piaţa imobiliară din
România
Capital.ro: An dificil pentru antreprenorul Valer Blidar: afacerile Astra Vagoane
au scăzut cu 200 mil. lei
Mediafax.ro: Romaero Băneasa cere acordul acţionarilor pentru un plan de
restructurare şi disponibilizări
Zf.ro: ZF CEI MAI MARI JUCĂTORI DIN ECONOMIE. Radu Timiş, CrisTim:
În România există o criză de supraproducţie în industria alimentară
Zf.ro: ZF Cei mai mari jucători din economie. Dacia şi Continental: Autostrăzile
trebuie să fie subiect de siguranţă naţională
Zf.ro: Bursa aduce pe piaţă 30 de produse noi de investiţii în parteneriat cu
Raiffeisen Centrobank
Zf.ro: ZF Cei mai mari jucători din economie. Graţiela Gheorghe, Consiliul
Concurenţei: Mediul de afaceri este interesat să acceseze produsele oferite de
către stat
IT
Zf.ro: Afacerile T-Systems ICT România, divizia de servicii IT a Deutsche
Telekom, au scăzut cu 22% anul trecut
Zf.ro: Afacerile distribuitorului ABC Data, aproape de o triplare în România
Zf.ro: Centrul de software din România pe care Intel ar urma să-l închidă a avut
afaceri de 16 mil. euro, în creştere cu 22% în 2015

Zf.ro: EBS, parte a gigantului japonez NTT, a investit 2 milioane euro într-un
nou sediu la Cluj
Zf.ro: Călin Fusu, Neogen: Suntem în discuţii cu o firmă de recrutare din Polonia
pentru o asociere care să permită extinderea Bestjobs
Zf.ro: Giganţii jocurilor video au pus pauză angajărilor din România
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Marile reţele atacă legea care cere magazinelor ca 51% din alimente să fie
„made in Romania“
Economica.net: Economia României a crescut cu 4,3%, în primul trimestru
Economica.net: Orice buticar care vinde baterii trebuie să-şi amenajeze punct de
colectare a bateriilor uzate. Amenzile sunt usturătoare
Economica.net: Pîslaru: Miercuri sperăm să avem adoptată ordonanţa privind
salarizarea bugetarilor
Economica.net: Primele creşteri salariale ale profesorilor vor intra în vigoare de
la 1 august - Ministrul Muncii
Bursa.ro: Calendele greceşti, noul orizont pentru creşterea dobânzii în SUA
Agerpres.ro: Bădescu (AMRCR): Amendamentele propuse la Legea 321/2009
urmăresc subminarea activității marilor lanțuri comerciale
Agerpres.ro: Grecia accelerează privatizările pentru a primi tranșa de 7,5
miliarde de euro din pachetul de asistență financiară
Agerpres.ro: INS: Salariul mediu net în România a crescut, în aprilie, cu 35 de
lei, până la 2.086 lei
Capital.ro: Polonia: Rata şomajului a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii opt
ani
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Opinie Dragoş Dragoteanu, Euroest Invest: Bancherii sunt mai aroganţi
decât funcţionarii publici
Zf.ro: Schimbare pe Wall Street: cea mai mare bancă americană renunţă la
costume şi fustele lungi pentru tricouri polo şi jeanşi ca să concureze cu Silicon
Valley. Nu sunt însă admişi şlapii şi hanoracele

Zf.ro: Fitch confirmă ratingul ProCredit Bank cu perspectivă stabilă
Zf.ro: Preşedintele bancherilor: Avem capacitatea să finanţăm creditarea din
economisirea internă
Zf.ro: Piaţa de leasing a crescut peste aşteptări în primul trimestru. Finanţările
au depăşit 450 mil. euro
Zf.ro: Daniel Badea, managing partner al Clifford Chance Badea: Fondurile de
investiţii străine au devenit mai interesate de oportunităţile de M&A din bănci.
Consolidarea va continua sub toate formele
Zf.ro: Garanti Bank, profitul a scăzut cu 30% în T1 2016, deşi creditarea şi
activele au crescut
Zf.ro: Topul băncilor cu cele mai mari reţele teritoriale
Bursa.ro: DEPUTATUL ZAMFIR ÎI RĂSPUNDE LUI MIHAI BOGZA "Sunt
prea multe schelete ale băncilor prin seifurile BNR"
Bursa.ro: TOATE BĂNCILE CARE AU CONTESTAT DAREA ÎN PLATĂ AU
RIDICAT EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE "Unele motive
invocate de bănci în contestaţii sunt de-a dreptul hilare"
Bursa.ro: BCE: Sectorul bancar din umbră nu trebuie lăsat să-şi asume riscuri
prea mari
Mediafax.ro: Lira sterlină a scăzut la minimul ultimelor trei săptămâni
Agerpres.ro: Isărescu: Trebuie să renunțăm la jargonul profesional și să explicăm
publicului deciziile de politică monetară în limbaj accesibil
TELECOM
Zf.ro: Radiocom şi-a bugetat afaceri de 271 de milioane de lei pentru 2016
Zf.ro: Compania care administrează serviciul de plăţi pe mobil M-Pesa al
Vodafone a avut afaceri de 0,4 mil. lei în 2015
Zf.ro: Profitul operatorului de telecom Ines Group a crescut de 7 ori în 2015, la
aproape 6 milioane de lei
TURISM
Zf.ro: Lidl intră pe piaţa de turism şi încearcă să mănânce o felie din cei 900 de
milioane de euro pe care românii îi cheltuie pe vacanţe anual
Capital.ro: Chinezii cumpără aeroportul Frankfurt Hahn

CCIR
Urbology.ro: Așii driftului încing asfaltul la Auto Total Business Show
CCIA ARAD
Fermierulargesean.ro: Agricultura – o prioritate a Camerei de Comerț Argeș.
Noua denumire a instituției este acum CCIA Argeș
CCINA CONSTANȚA
Evenimente-constanta.ro: Salon Nautic si Auto TOMIS YACHT in Portul Tomis
Allevents.in: Portul Constanta – oportunitati si proiecte de dezvoltare
CCI NEAMȚ
Radioimpactfm.ro: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ a organizat o miniexpoziţie dedicată makerilor din judeţ.
AGRICULTURĂ
Economica.net: Ministrul Agriculturii promite fermierilor că vor primi integral
subvenţiile până la finalul lunii iunie
Ziare.com: Protest cu talangi la Palatul Parlamentului: "Noi facem paine, nu
politica"
ENERGIE
Capital.ro: China demarează procesul de diminuare a excesului de capacitate la
oţelăriile sale
Capital.ro: Ministerul Energiei va desemna în perioada următoare compania care
va înfiinţa fondul de investiţii cu Rompetrol
Economica.net: Statul promite din nou să dea drumul la proiectul fondului de un
miliard de dolari, finanţat de kazahii de la Rompetrol
Capital.ro: Nicolescu, Deloitte: Avem foarte multe instituţii cu atribuţii în
domeniul energetic, dar mereu amânăm deciziile
FISCALITATE
Zf.ro: Unul dintre cei mai mari antreprenori români se revoltă: ANAF este cea
mai nereformată instituţie din România, acţionează la comandă

GUVERN
Zf.ro: MFE a primit peste 1.100 de schiţe de proiecte pentru finanţare din
fonduri europene
Economica.net: Corpul de Control al premierului, acţiuni în desfăşurare la RAAPPS, Loteria Română, DSU şi Aeroporturi Bucureşti
Economica.net: Prună: Avem un deficit de 9.500 de locuri în penitenciare, două
penitenciare noi nu vor rezolva problema
Economica.net: Guvernul pregăteşte o ordonanţă care să permită plata unor
datorii ale TVR către EBU - surse
Economica.net: Datoria de 17 milioane franci a SRTv către Uniunea Europeană
de Radio şi Televiziune va fi achitată de la bugetul de stat
INVESTIȚII
Zf.ro: ZF Cei mai mari jucători din economie. Dragoş Damian, Terapia Cluj:
România trebuie regândită administrativ
Zf.ro: ZF Cei mai mari jucători din economie. Dan Ostahie, CEO Altex: Prin
investiţii în educaţie şi sănătate, putem atrage proiecte şi dezvoltatori străini
Economica.net: PwC: Circa 80% dintre directorii generali din România se
concentrază pe profitabilitatea pe termen lung
Economica.net: Italienii toarnă din nou asfalt pe autostrada Timişoara-Lugoj,
inaugurată cu doar şase luni în urmă
Bursa.ro: Proiect de peste 31 de milioane de euro pentru reabilitarea unor
porţiuni din DN 1C şi DN 19
Economica.net: România are potenţial de creştere a investiţiilor imobiliare, dar
capitalul caută locuri noi în ECE - specialişti
Zf.ro: ZF CEI MAI MARI JUCĂTORI DIN ECONOMIE Cătălina Porojan,
BCR: Infrastructura defectuoasă ne poate scoate de pe harta investiţiilor străine
Capital.ro: Preşedintele Klaus Iohannis: Există oportunităţi bune pentru afaceri
în România
Zf.ro: Mall-ul SIF5 Oltenia din Craiova se deschide joi, 9 iunie după ce au fost
investite 8,5 milioane de euro

Capital.ro: Ovidiu Şandor a cumpărat terenul fostei fabrici ILSA de la Tender şi
face un cartier de lux
Capital.ro: IIC Group nu mai preia Carpatica Asig
Capital.ro: CFR deschide şantiere feroviare pentru lucrări de reparaţii în valoare
de 10,2 mil. lei
IT
Economica.net: UPDATE Avarie la internetul mobil de la Orange. Compania dă
vina pe lucrări de modernizare
Capital.ro: Noi soluţii tehnologice vor fi prezentate la Bucureşti, în cadrul Nokia
Innovation Days
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: România, campioana creşterii economice în UE
Economica.net: FGA a aprobat la plată 25,65 milioane de lei pentru creditorii de
asigurări ai Astra Asigurări
Agerpres.ro: Raport de Convergență 2016: România îndeplinește trei din cele
cinci condiții necesare pentru aderarea la euro
Zf.ro: Carrefour vrea să cesioneze trei supermarketuri din Brăila pentru a
respecta legea concurenţei
SISTEM BANCAR
Economica.net: Toţi debitorii care îşi dau casa în plată vor fi raportaţi la Biroul
de Credit
Economica.net: Euro scade la 4,50 lei. Francul atinge maximul ultimelor trei luni
- curs BNR 7.06.2016
Economica.net: Rezervele valutare ale Băncii Centrale a Elveţiei au crescut până
la 620,34 miliarde de dolari
Economica.net: Societe Generale trebuie să îi plătească 450.000 de euro fostului
trader Jerome Kerviel
TELECOM
Hotnews.ro: Seful Nokia Romania promite ca uriasul plan de restructurare la
nivel mondial va avea impact minim asupra operatiunilor locale

TURISM
Zf.ro: Orange lansează oferta de pachete fix - mobil pentru start-up-uri şi IMMuri pe baza acordului cu Telekom
Capital.ro: ”Brandul Bucureştiului ţine mai mult de viaţa de noapte decât de
calitatea urbană”
Zf.ro: Hotelul Pullman din Capitală are un nou director general
Capital.ro: Lucrările de protecţie a plajelor de pe Litoralul românesc intră în
faza a doua a unui proiect de 3,43 mld. lei
Capital.ro: Grecia va debloca privatizarea aeroportului Hellenikon din Atena
pentru a primi noi credite de la UE

