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8 IUNIE 2016
CCI BUCUREȘTI
Business-adviser.ro: Ziua oportunităţilor de afaceri dedicată Bosniei şi
Herţegovinei
CCINA CONSTANȚA
Constantaexpress.ro: Salonului Nautic si Auto – TOMIS YACHT 2016 se
pregătește să își deschidă porțile
Intermodal-logistic.ro: Black Sea Ports&Shipping Conference, un real succes
CCI DOLJ
Saptamana.com: Târgul de Comerţ al Olteniei - cel mai mare târg regional
dedicat bunurilor de larg consum şi serviciilor
CCIA GALAȚI
Presagalati.ro, preluată de Comisarul.ro: Joi, 9 iunie: Conferinţa “Asociați în
afaceri. Experții alături de dumneavoastră”. Participare gratuită
CAMERA DE COMERȚ BRITANICO-ROMÂNĂ
Zf.ro, preluată de Presaonline.com, Ultimele-stiri.eu: CEO al Camerei de Comerţ
Britanico-Române: IT&C, industria textilă şi serviciile au atras cei mai mulţi
investitori britanici
CCI PRAHOVA
Max-media.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Cele mai de succes femei din
Prahova se intalnesc la Ploiesti Shopping City, joi, de la ora 12:30
ENERGIE
Zf.ro: Romgaz, Petrom şi Transgaz, verificate pentru presupuse înţelegeri privind
piaţa gazelor: “Telefoanele boardului Petrom au fost confiscate”. Transgaz:
Punem la dispoziţie toate documentele
Zf.ro: Transgaz confirmă prezenţa inspectorilor de la Concurenţă: Punem la
dispoziţie toate documentele
Zf.ro: Consiliul Concurenţei: Am efectuat demersurile astfel încât în caz de
obstrucţionare a acţiunii Comisiei Europene să poate interveni poliţia

Zf.ro: Greii din gaze, într-un dosar cu „parfum“ de cartel şi abuz de poziţie
dominantă
Bursa.ro: LA TERMENUL DE ASTĂZI Remus Borza: "Hidroelectrica iese din
insolvenţă 99%"
Bursa.ro: Preţul barilului de petrol a ajuns aproape de maximul ultimelor 10 luni
Bursa.ro: Gazprom va propune UE să aprovizioneze cu gaze sudul Europei prin
Marea Neagră
FISCALITATE
Bursa.ro: INIŢIATORII LEGII ŞI NOTARII SE ÎNTÂLNESC CU BIRIŞ
Impozitul pe darea în plată, în discuţii la Ministerul Finanţelor
GUVERN
Economica.net: Vasile Dîncu către Corina Crețu: După intrarea în Schengen vom
putea circula permanent pe 10 drumuri către Ungaria
Economica.net: "Plăteşti pentru cât arunci". Guvernul pune taxe europene să ne
forţeze să reciclăm
INVESTIȚII
Zf.ro: Teraplast Bistriţa ia un împrumut de 5 mil. lei de la Raiffeisen pe un an
Zf.ro: Economia în T1 2016: Statistica reconfirmă creşterea economică
spectaculoasă. Doar că, în vreme ce consumul creşte, avansul investiţiilor se
temperează
Zf.ro: Afacerile canadienilor de la Celestica au scăzut în 2015 cu 5%, la 882 mil.
lei
Zf.ro: Doi fraţi din Harghita fac peste un milion de euro cu o fabrică de
îmbrăcăminte premium de iarnă
Zf.ro: Un producător german de saltele şi-a deschis fabrică la Năsăud în 2015 şi
deja vrea să o extindă
Zf.ro: Afacerile Monsanto au scăzut cu 28%, iar profitul s-a evaporat în 2015
Zf.ro: Primul SRL-D care a obţinut ajutor de stat pentru o fabrică de jucării în
Tăşnad aşteaptă de şapte luni banii
Zf.ro: Diverta merge în mallul Mercur Center Craiova, renovat de SIF Oltenia
după investiţii de 8,5 mil. euro

Zf.ro: Chiriac, Il Passo: Lansăm operaţiuni online pe pieţele vecine, iar din 2017
ne gândim să deschidem magazine fizice la Budapesta şi Sofia
Zf.ro: Gilles Roudy pleacă de la conducerea Metro Cash&Carrry România după
doi ani şi jumătate
Zf.ro: Call-center-ul înfiinţat de grecii de la OTE în România a avut afaceri de
11,1 mil. lei în 2015
Economica.net: Se înmulţesc birourile la Orhideea: Divizia imobiliară a Inter
IKEA începe lucrările la al doilea proiect din Bucureşti
Economica.net: Cumpărăturile online versus offline: diferenţele s-au diminuat studiu GfK
Zf.ro: Acţiunile Erste Group în scădere după ce o fundaţie Uniqa şi-a vândut
participaţia
Economica.net: Drumul naţional pe care se tot lucrează de 8 ani şi încă nu e gata:
Ce probleme acuză constructorii
Bursa.ro: Deutsche Börse nu renunţă la fuziunea cu LSE în caz de Brexit
Bursa.ro: Zona euro, susţinută de cheltuielile gospodăriilor şi investiţiile private
Bursa.ro: Napoca Construcţii vrea să-şi vândă baza de producţie din ClujNapoca pentru 25 milioane lei
Bursa.ro: SIF Transilvania a vândut Euxin Constanţa pentru 12,4 milioane de lei
Bursa.ro: BVB şi Raiffeisen Centrobank au lansat produse de tip warrant
IT
Zf.ro: Retailerul online evoMAG.ro a obţinut un profit net de 0,44 milioane de lei
în anul 2015. Afacerile au crescut cu 12%
Zf.ro: Afacerile distribuitorului Mida Soft Business au crescut în 2015 cu 37% la
51 mil. lei
Zf.ro: Businessul integratorului Romsys, -10% la 155 mil. lei
Zf.ro: Afacerile Luxoft au crescut cu 56% în 2015, la 222 mil. lei
Zf.ro: ZF Live. Raul Popa, TypingDNA: Îi sfătuiesc pe cei din corporaţii care au
minte antreprenorială să încerce să facă ceva pe cont propriu, să vină cu ceva
nou, un start-up inovator

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Producţia de ţigarete din România intră în blocaj. O OUG de
transpunere a Directivei Tutunului creează panică în industrie
Economica.net: Mâncarea românilor, la mâna parlamentarilor. Plenul Camerei
Deputaţilor dezbate acum Legea hipermarketurilor
Economica.net: Percheziţii la Daewoo Shipbuilding pe fondul suspiciunilor de
fraudă contabilă
Economica.net: Proiectul de ordonanţă privind salarizarea bugetarilor, în şedinţa
de Guvern de miercuri
Bursa.ro: ÎN ACEST AN ANPC a retras, temporar, de la comercializare zeci de
tone de fructe, legume şi peşte
Bursa.ro: Directiva tutunului: ieri proiect de lege, azi ordonanţă de urgenţă
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: „Crizele de după criză“ într-o lume riscantă pe
termen lung
Zf.ro: Bancherii au scăzut de trei ori dobânda medie la depozite din 2014 până în
prezent, dar au ieftinit mai lent creditele cu 25%
Zf.ro: BRD îşi face curaj să scoată la vânzare un pachet de credite neperformante
de câteva sute de milioane de euro
Zf.ro: România este una dintre ţările în care riscurile generate de necorelările
structurii pe valute între credite şi depozite sunt „semnificative“. BCE: Stocul
împrumuturilor în valută rămâne „considerabil“ şi reprezintă un risc
macroeconomic şi financiar
Zf.ro: Gherghescu, EY: Odată cu aplicarea noilor standarde contabile toate
activele financiare ale băncilor vor avea un provizion, inclusiv titlurile de stat
Zf.ro: ING: S-au redus şansele ca Fed să majoreze ratele pe termen scurt, un
aspect pozitiv pentru leu
Economica.net: Record: numărul restanţierilor la bancă a atins maximul
ultimilor trei ani
Economica.net: Rata economisirii în România a ajuns la nivelul maxim din anii
1990

Bursa.ro: AMENDAMENT LA LEGEA ANEI BIRCHALL Deputatul Zamfir
cere conversia creditelor din CHF în lei, la cursul istoric
Bursa.ro: RAPORTUL DE CONVERGENŢĂ AL COMISIEI EUROPENE:
"Legea dării în plată ridică îngrijorări privind economia României"
Bursa.ro: RĂDULESCU (BNR): "4.000 de oameni au cerut să-şi dea casa în baza
Legii dării în plată"
TELECOM
Zf.ro: Orange atacă şi piaţa business cu pachete fix - mobil
Zf.ro: Topul preliminar al retailerilor GSM de pe piaţa locală după cifra de
afaceri din 2015
Zf.ro: Alcatel-Lucent şi Nokia devin Nokia România: „România e o ţară
strategică în care vom continua să investim“
CCIR
Evz.ro, preluată de Presaonline.com, Ziar.com, Ultimele-stiri.eu, Findnews.ro,
Ziareaz.ro,

Romania.shafaqna.com,

organizează

conferința

„Top

5

Newslist.ro,
probleme

E-stireazilei.ro

practice
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:

CCIR
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în

jurisprudența 2015-2016”
CCIA ARAD
Specialarad.ro: Gheorghe Seculici a primit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin
și Elena”
CCIA ARGEȘ
Allevents.in: Atribuțiile Agenției Regionale de Mediu și ale Gărzii Naționale de
Mediu și impactul acestora asupra activității mediului de afaceri
CCI DÂMBOVIȚA
Gazetadambovitei.ro: Consultare publică privind opțiunile de formare a elevilor
în sistemul profesional-dual
CCI PLOIEȘTI

Adevarul.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, News.ournet.ro: Târg de joburi, pe 9
iunie, la UPG Ploieşti. 260 de locuri de muncă disponibile
CCIA SIBIU
Turnulsfatului.ro: Investitorii germani din Sibiu: ”suntem deschiși la orice
colaborare”
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Agerpres.ro,

preluată

de

Stiri-presa-online.ro,

Stiri-live.ro,

Diacaf.com,

Observatoraradean.ro: Dragoș Anastasiu, noul președinte al Camerei de Comerț
și Industrie Româno-Germane
Qmagazine.ro: Dragoş Anastasiu, noul preşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie Româno-Germane
Cariereonline.ro, preluată de Index-stiri.ro: Dragoş Anastasiu este noul
Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane
Secundatv.ro: Dragoș Anastasiu este noul președinte al Camerei de Comerț și
Industrie Româno-Germane
Ziuacargo.ro: Dragoș Anastasiu, noul președinte al AHK România
Rador.ro, Amonsnews.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Dragoş Anastasiu este noul
Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Comisarul.ro: Noi serii de cursuri autorizate, la
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Inundaţiile din Franţa ar putea afecta recolta de grâu a Uniunii
Europene din acest an
Agerpres.ro: Deputații au aprobat moțiunea simplă pe agricultură
ENERGIE

Capital.ro: Disponibilizări la Complexului Energetic Hunedoara. 840 de oameni
ar urma să fie concediaţi colectiv
Capital.ro: Hidroelectrica, profit și afaceri în scădere
Economica.net: Putin spune că Rusia nu a abandonat proiectele Turkish Stream
şi South Stream
Economica.net: România va finaliza în doi ani investiţiile necesare pentru
furnizarea de gaze naturale Ungariei
Economica.net: Remus Borza: Insolvența a fost singura perioadă în care s-a creat
valoare adăugată pentru acționarii Hidroelectrica
Hotnews.ro: ANRE considera ca afirmatiile fostului ministru al energiei sunt
nefondate
Zf.ro: Decizia privind ieşirea din insolvenţă a Hidroelectrica se amână cu o
săptămână
Capital.ro: ANRE: Atacurile repetate la adresa noastră pot afecta integritatea şi
autonomia instituţiei
FISCALITATE
Economica.net: Codul fiscal se modifică din cauza legii dării în plată. O parte din
debitori nu vor mai plăti impozit
Agerpres.ro: Parlamentul European creează o comisie de anchetă pentru
'Panama Papers'
Economica.net: Doroş, şeful ANAF: Măsura scăderii TVA a fost benefică pentru
economie. Văd că vom depăşi încasările de anul trecut
Economica.net: ANAF rambursează în iunie TVA în valoare de peste 900
milioane lei
Capital.ro: Doroş: Lista cu datornicii persoane fizice s-a înjumătăţit de la
începutul lunii aprilie până în momentul publicării
GUVERN
Capital.ro: Guvernul României vrea să participe la implementarea 'Iniţiativei
privind viitorul muncii' lansată de OIM

Agerpres.ro: Daniel Constantin: Activitatea ministrului Agriculturii, susținută
numai de 11 deputați; sper ca premierul să țină cont
Economica.net: Instituţiile publice şi agenţiile vor raporta datele bugetarilor întrun registru de evidenţă, similar REVISAL
Economica.net: Logan, Duster şi Sandero, în top 25 al celor mai bine vândute
maşini în Rusia
Economica.net: Pîslaru: Impactul bugetar al ordonanţei privind salarizarea
bugetarilor este în jur de 870 milioane de lei în 2016
IMM
Startupcafe.ro: 26.000 Euro - 55.000 Euro pentru PFA, SRL, fabricute. Se
apropie banii de la stat pentru micile afaceri la orase si sate
Economica.net: Guvernul a aprobat patru programe prin care subvenţionează
circa 700 de IMM-uri
INVESTIȚII
Capital.ro: Ministrul Transporturilor: Noul termen pentru a circula cu metroul
din Drumul Taberei este jumătatea anului 2017
Capital.ro: Treabă românească: lucrările la podul Giurgiu – Ruse blochează
traficul și în această vară
Zf.ro: ZF Birouri şi Rezidenţiale Eduard Uzunov, Regatta Estate: Investiţia în
infrastructură este cel mai important lucru pentru imobiliare, iar fără o strategie
pe termen lung nu putem face nimic
Zf.ro: Omer Susli, proprietar Praktiker: Legea dării în plată a tăiat vânzările din
piaţa de bricolaj exact ca un cuţit
Zf.ro: ZF BIROURI & REZIDENŢIAL Attila Peli, JLL: Pe piaţa de birouri din
Bucureşti se acţionează după modelul „dai o lovitură şi fugi”. Dezvoltatorii vor să
construiască şi apoi să fugă din ţară
Zf.ro: ZF Birouri & residential Geo Mărgescu, Forte Partners: Avem mai multe
terenuri în Bucureşti, ne-am făcut un stoc în zone pe care le considerăm cu
potenţial

Zf.ro: ZF Birouri şi Rezidenţial Alexandru Preda, Knight Frank: Următorul hub
de birouri va fi zona Bucureştii Noi-podul Constanţa
Zf.ro: ZF Birouri&Rezidenţial 2016 Silviu Savin, Ascenta Partners: Trebuie să ne
focusăm pe impactul pe care îl au proiectele mari dezvoltate în oraşele mari, cum
e Bucureştiul
Bursa.ro: EUCLID TSAKALOTOS: "Grecia se va califica curând pentru
programul de relaxare cantitativă al BCE"
Zf.ro: ZF BIROURI ŞI REZIDENŢIALE Diana Coroabă, PwC România: Anul
trecut a fost cel mai bun an ca număr de tranzacţii pe piaţa de rezidenţial după
2007
Zf.ro: ZF Birouri & Rezidenţial Mihai Rohan, Cirom: Construim mult, dar prost.
În Pipera s-au ridicat case alandala si nu se poate circula
Zf.ro: ZF Birouri şi Rezidenţial Gabriel Voicu, Coldwell Banker: Cererea pe
rezidenţial este în sfârşit sănătoasă, 99% din cumpărători sunt clienţi finali
Zf.ro: ANALIZĂ Topul celor mai profitabile businessuri de pe bursă: Care sunt
companiile care ştiu cel mai bine secretul transformării afacerilor în câştig
Agerpres.ro: Comisarul european Corina Crețu a semnat eșalonarea proiectului
privind extinderea Liniei 4 de metrou
Zf.ro: Fiat vrea să se alieze cu Uber pentru a câştiga teren în cursa maşinilor fără
şofer
IT
Economica.net: Google depăşeşte Apple şi redevine cel mai valoros brand din
lume
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: Noile modificări aduse legii privind concediu și indemnizația pentru
creșterea copilului întra în vigoare de la 1 iulie
Hotnews.ro: Bugetarii vor putea beneficia de concediul de odihna, chiar daca au
lipsit de la serviciu un intreg an calendaristic, din diverse motive
Economica.net: Ordonanţa privind salarizarea în sectorul bugetar a fost adoptată
de Guvern

Bursa.ro: Consiliul Concurenţei analizează preluarea Romgreen Universal
Limited de către Gren Holdings Limited
Zf.ro: A fost adoptată legea care îi obligă pe comercianţi să expună la raft 51%
produse româneşti
Zf.ro: George Stamate, Arabesque: Parteneriatul public-privat este soluţia
pentru rezolvarea problemei infrastructurii în România
Zf.ro: Marile reţele de magazine se revoltă: În România politicul vrea să decidă
ce alimente se cumpără şi de unde, iar consumatorul trebuie doar să plătească
Economica.net: Din august se aplică OUG privind salarizarea bugetarilor. Iată
noile salarii şi sporuri din sănătate şi educaţie
Capital.ro: AMRCR: Adoptarea proiectului de lege privind comercializarea
produselor alimentare, o lovitură dată consumatorului
SISTEM BANCAR
Economica.net: Rădulescu, BNR: Dacă mai apare o năzbătie precum Legea dării
în plată, sigur vom avea o scădere a rating-ului
Agerpres.ro: Românii pot transfera bani din străinătate în conturi bancare în lei,
prin serviciul 'Cash to account'
Zf.ro: ZF Birouri & Rezidenţial 2016 Andreea Comsa, Premier Estate
Management: Deocamdată nu simţim efectele legii dării în plată, dar este foarte
probabil ca acest lucru să se întâmple de anul viitor
Capital.ro: Ponderea euro în rezervele valutare mondiale a ajuns la cel mai scăzut
nivel din ultimii 16 ani
TELECOM
Zf.ro: RCS&RDS şi Vodafone şi-au adjudecat licenţele de comunicaţii mobile
scoase la vânzare de statul ungar. Compania de cablu va plăti 0,8 mil. euro pentru
spectrul radio
TURISM
Economica.net: Profitul Booking.com în România a crescut de peste şase ori în
trei ani

