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Evz.ro, preluată de Presaonline.com, Ziar.com, Ultimele-stiri.eu, Findnews.ro,
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Autostiri.ro: Fanii F1 pot intra în pielea unui pilot de curse în weekend, la AUTO
TOTAL BUSINESS SHOW
CCIA ARAD
Stirialert.ro: Gheorghe Seculici decorat de Patriarhul României
Aradon.ro, preluată de Comisarul.ro: CCIA Arad a marcat Ziua Mondială a
Expoziţiilor
CCI BRAȘOV
Monitorulexpress.ro: Finanţări nerambursabile pentru microîntreprinderile din
mediul urban
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu: Expoziţia Electrică
Demonstrativă, la Pavilionul Expoziţional Constanţa
Urban-constanta.blogspot.com: Expozitia Electrica Demonstrativa 9-11.06.2016
CRISTIAN DOBRE, CCI DOLJ
Indiscret.ro: Dobre - Polystart: 1,2 milioane de euro prejudiciu în dosarul „Water
Park“
CCI IAȘI
Comunicatedepresa.ro: Cel mai complex eveniment de dezvoltare a afacerilor de
succes în mediul online are loc la Iași!
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro: Pentru Dumneavoastra, Doamnelor!

CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Sursazilei.ro, preluată de Ziare-live.ro: Dragoş Anastasiu, ales preşedinte al
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane
Legalmagazin.ro: Dragoş Anastasiu este noul Preşedinte al AHK România
CCIA TIMIȘ
Sursadevest.ro, Banatulmeu.ro, preluată de Ziaretimisoara.ro: Noi serii de
cursuri autorizate de ANC la CCIAT
Banatulazi.ro: Noi cursuri organizate de mediul de afaceri din Timiș, până la
începerea vacanței
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Mişcări în agrobusiness: Trei grupuri străine au pariat în ultimul an pe
producţie „made in România“ după ce piaţa locală a fost raiul traderilor de
cereale
Zf.ro: România exportă puţin şi ieftin. „Aceasta este imaginea noastră încă de
dinainte de ’89 şi încă trimitem peste graniţă camioane întregi de vin vrac“
Economica.net: Prohibiţia pescuitului s-a încheiat în Delta Dunării
Economica.net: Ministerul Agriculturii: Plata subvenţiilor în agricultură se
realizează într-un ritm accelerat
Capital.ro: EXCLUSIV Terenurile agricole vor fi cadastrate cu prioritate
Agerpres.ro: APIA: Suma totală plătită fermierilor pentru Campania 2015
depășește 1,2 miliarde de euro
Capital.ro: România a importat cu 55,1% mai mult lapte în primele patru luni
ENERGIE
Zf.ro: Rompetrol Services se apucă de comerţul cu ridicata al produselor chimice
Zf.ro: Transelectrica pune pe masa societăţii de servicii de mentenanţă 20,5 mil.
lei pentru modernizarea staţiei de la Dumbrava, Bacău
Zf.ro: Energy Holding ţine în şah ieşirea din insolvenţă a Hidroelectrica. Decizia
se amână cu o săptămână

Zf.ro: Unii dintre cei mai puternici antreprenori români care au pariat pe energia
verde au scos câştig din solare, chiar şi cu schimbările legislative
Zf.ro: Adrem vrea să ajungă la 48 mil. euro, cu 40% mai mult, şi-şi face firmă de
soluţii energetice inteligente: „Sperăm ca aceasta să fie starul nostru“
Zf.ro: Polonia se alătură revoluţiei electrice
Economica.net: Tariful de transport al energiei electrice scade cu 10,8%, de la 1
iulie. Factura consumatorului final scade uşor
Agerpres.ro: IEA reduce estimările privind piața gazelor naturale din cauza
supraproducției
Hotnews.ro: Dan Suciu, despre investigatia Comisiei Europene la Transgaz,
Romgaz si Petrom: Privim si noi cu interes si preocupare aceasta actiune de
control
Bursa.ro: RĂZVAN NICOLESCU: "ÎN CADRUL ANRE, PREA PUŢINI
OAMENI ÎŞI FAC TREABA, DEŞI EXISTĂ MAI MULŢI ANGAJAŢI DECÂT
ÎN TRECUT". Salariaţii ANRE, în conflict cu Deloitte România
Zf.ro: Fostul director general al Complexului Energetic Oltenia, trimis în
judecată de DNA
GUVERN
Agerpres.ro: Ministrul Mediului: Pentru România, economia verde este o
oportunitate de dezvoltare și stimulare a competitivității în noi sectoare de
creștere economică
Economica.net: Dragu: Pentru anii următori estimăm o creştere economică
medie de 4,5% anual
INVESTIȚII
Zf.ro: O divizie a UniCredit, cel mai mare chiriaş al clădirii UBC 6 din ansamblul
Palas Iaşi
Zf.ro: Cum au ajuns veştile proaste din economie să fie raiul investitorilor.
Traderii se bat să cumpere orice oferă un randament
Zf.ro: BCE a intrat pe piaţa obligaţiunilor corporate, iar analiştii se tem de
distorsiuni grave

Zf.ro: Magazinul online de ceasuri whatchshop.ro a avut venituri de peste 6 mil.
lei în 2015, plus 40%
Zf.ro: Nemţii de la Roland Erhard au mai vândut 739.000 de acţiuni dintr-o
companie producătoare de caviar
Zf.ro: G Canale&C, tipografia care realizează în România cărţi pentru gigantul
Disney, a avut vânzări de 16,2 milioane de euro în 2015 şi vrea să urce cu 20%
Zf.ro: Un offshore cu sediul într-o căsuţă poştală devine majoritar la cel mai mare
producător de cămăşi din România
Zf.ro: Unul dintre cei mai puternici executivi din comerţul modern pleacă din
România
Economica.net: De ce nu se lucrează încă pe ciotul de 3 km din Autostrada
Bucureşti-Ploieşti
Capital.ro: MedLife: Suntem în discuții cu trei-patru operatori și dacă finalizăm
tranzacțiile putem atinge afaceri de 150 mil. euro
Capital.ro: Dolarul tot mai slăbit. Petrolul se menţine la peste 50 de dolari
barilul. Exporturile Germaniei, în scădere uşoară. Ultimele evoluţii
Hotnews.ro: Ambasadorul SUA Hans Klemm: Ţine de România să asigure un
mediul de afaceri atractiv pentru investitorii americani
Bursa.ro: Corneliu Bodea, Adrem: "Listarea - o iniţiativă riscantă"
Bursa.ro: BVB Marcel Murgoci, Estinvest Focşani: "Aprecierile de la BVB s-au
datorat creşterii pieţelor externe"
Bursa.ro: Zero investiţii noi pentru judeţul Giurgiu
Bursa.ro: DEŞI SUNT ATRAŞI DE PIAŢA NOASTRĂ Investitorii imobiliari,
puşi în expectativă de condiţiile externe
Bursa.ro: CIPRIAN KORE, COLEX IMOBILIARE: "Majoritatea proiectelor
din Prahova se dezvoltă în Buşteni"
Bursa.ro: TEAMĂ DE BREXIT Investiţiile în birourile din centrul Londrei au
scăzut cu 52%
Bursa.ro: Wienerberger România a cumpărat fabrica de cărămidă de la Buzău
Zf.ro: Două noi numiri în conducerea a două dintre cele mai mari companii din
Group Renault România

Zf.ro: Soros revine! Unul dintre cei mai celebri investitori din lume anticipează o
nouă criză
Economica.net: BCE a început să cumpere obligaţiuni ale marilor corporaţii din
Europa. Primele achiziţii: Engie, Telefonica, Generali
Agerpres.ro: Chiper: Dorim să intrăm în parteneriat public privat pe fondurile
Planului Juncker pentru reabilitarea rutei Constanța - Mangalia
Capital.ro: Avram (CLDR): România şi Bulgaria, ţările care nu au atras nimic
important din Fondul de investiţii strategice
IT
Zf.ro: Afacerile celor mai mari 30 de distribuitori IT&C au stagnat sub 1 mld.
euro
Zf.ro: Călin Tatomir - fost şef al Compaq şi Microsoft, Cristian Călinescu şi
Cezar Golumbeanu - acţionari la firme IT&C cunoscute pentru afacerile cu
statul, reţinuţi de DIICOT pentru evaziune fiscală de 12 mil. lei şi “spălarea” a 13
mil. lei
Zf.ro: Cu un business de 5,2 miliarde de dolari, noul lider mondial al biscuiţilor
este prezent şi în România
Bursa.ro: DIRECTIVA PE TUTUN - LEGIFERATĂ PE DOUĂ CĂI. JTI:
"Situaţie fără precedent în industria tutunului"
Zf.ro: Cea mai mare mişcare din istoria Apple: Împarte cu cei care dezvoltă
aplicaţii o bună parte din venituri
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Rapoarte de convergenţă ale UE şi BCE - 2016: România nu îndeplineşte
criteriul legislativ şi pe cel al cursului de schimb pentru aderarea la euro
Zf.ro: Legea lui 51% produse româneşti pe rafturi merge la promulgare
Economica.net: Aderarea la euro, condiţia cursului de schimb şi paşii înapoi
Economica.net: Exporturile de produse româneşti au accelerat în aprilie, cu un
avans de 6,9%, dar importurile cresc în continuare mai repede

Economica.net: Bilderberg 2016: Cei mai puternici oameni din lume se întâlnesc
să-ţi decidă soarta, speriaţi de Brexit şi de Trump
Agerpres.ro: Pro Agro: Adoptarea modificărilor la Legea 321/2009, un vot de
încredere pentru producătorii agricoli din România
Agerpres.ro: Deficitul comercial crește cu 763 milioane de euro, la 2,79 miliarde
de euro, după primele patru luni
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BNR nu ştie câţi români şi-au ”dat în plată” locuinţa
Zf.ro: Ponderea mare a creditelor în valută păstrează cursul de schimb în primplan. Evoluţia cursului de schimb va continua să primească „atenţia cuvenită“
atât din partea populaţiei, cât şi a BNR
Zf.ro: Francezii de la grupul Société Générale sunt obligaţi să îi achite 450.000 de
euro lui Jerome Kerviel
Zf.ro: Francul elveţian, la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni
Zf.ro: Depozitele în lei ale populaţiei au ajuns la maximul istoric de 95 de
miliarde de lei
Zf.ro: Banca Mondială reduce previziunile de creştere economică pentru
România în 2017 şi 2018
Zf.ro: UniCredit a primit până în prezent 41 de cereri de dare în plată. Circa
4.000 de români au transmis la bănci că vor să predea casa, estimează Rădulescu,
BNR
Zf.ro: Creştere neaşteptată a numărului de restanţieri la bănci în aprilie
Zf.ro: Băncile au ţinut la BNR 11 mld. lei în fiecare zi lucrătoare din mai, de 12
ori peste nivelul de acum un an
Zf.ro: Umbra dobânzilor negative a ajuns în Cehia, iar în Japonia creează
tensiuni între bănci şi guvern
Economica.net: Băncile germane se gândesc să depoziteze miliarde de euro în
seifuri în loc să îi depună la BCE
Hotnews.ro: Finantele vor plati la sfarsitul lunii primele dobanzi pentru titlurile
de stat din cadrul programului Fidelis

Bursa.ro: CIRCUL BĂNCII NAŢIONALE PE DAREA ÎN PLATĂ BNR se
leapădă de estimările propriului director de la Stabilitate Financiară
Bursa.ro: Zamfir şi Piperea i-au învins pe Dragu şi Biriş
Bursa.ro: Ponderea euro în rezervele mondiale, la cel mai redus nivel din ultimii
16 ani
Zf.ro: Fondul care gestionează garanţiile Prima casă trece printr-o perioadă
dificilă. „Ne confruntăm cu o creştere semnificativă a solicitărilor de Prima casă”
Economica.net: Saxo Bank: Piaţa a decis să împingă dolarul american puţin mai
sus în ultimele săptămâni
TELECOM
Zf.ro: RCS&RDS va plăti 0,8 mil. euro pentru o nouă licenţă de comunicaţii
mobile în Ungaria
Zf.ro: Bucureştiul cere grupului OTE să aprobe la AGA din 23 iunie o creştere cu
0,4 milioane de euro a achiziţiilor făcute de fostul Cosmote de la Deutsche
Telekom
TURISM
Capital.ro: Apetitul pentru vacanţe al românilor duce businessul din turism la un
record în 2016
Agerpres.ro: Ministrul Turismului: Bulgaria va atrage între patru și cinci
milioane de turiști străini în această vară
Agerpres.ro: Programul estival de transport Trenurile Soarelui 2016 se lansează
joi
CCIR
Ziarpiatraneamt.ro: Așii nemțeni ai driftului, cascadorii și demonstrații extreme
la Auto Total Business Show
Legalmagazin.ro: Data protection – soluţii şi responsabilităţiComunicatedepresa.ro: Top 5 probleme practice ale arbitrajului în jurisprudența
2015-2016
CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro: 45 de firme cauta joburi la UPG Ploiesti

CAMERA DE COMERȚ ROMÂNIA – CHINA
Romanian.cri.cn: România, prezentă la Târgul de Comerț și Investiții China –
ECE de la Ningbo
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Tirmagazin.ro: Dragoș Atanasiu, președinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane
Eazi.ro, preluată de News.ournet.ro: Dragoş Anastasiu, noul şef al Camerei de
Comerţ şi Industrie Româno-Germane
Romanialibera.ro, preluată de Presaonline.com, Ultimelestiri.com, News.yam.ro:
Dragoş Anastasiu este noul Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ITALIANĂ
Agerpres.ro: RETAIL-UL va fi prezent la expo-conferinta RO.aliment 15-16
iunie, Poiana Brasov
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro: Un nou curs pentru Manageri de Proiect, organizat la
CCIAT. Cand are loc?
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Pensionarii canadieni au cumpărat o parte din cel mai mare
comerciant agricol din România
ENERGIE
Agerpres.ro:

Elcen:

Capacitățile

de

producție

depășesc

solicitarea

consumatorilor; furnizarea apei calde corespunde cererii zilnice a RADET
Agerpres.ro: ELCEN: Acuzațiile RADET, o încercare de presiune pentru
ridicarea popririi pe conturile regiei
Economica.net: Procesul de intrare în insolvenţă a CEH a fost amânat.
Sindicatele sunt nemulţumite
Hotnews.ro: Revolutia argilelor continua in Statele Unite
Economica.net: UE finanţează cu 373 milioane de euro infrastructura de
termoficare, gaze şi curent din România

FISCALITATE
Economica.net: Ministrul Finanţelor nu ţine cont de FMI: "Nu avem motive să
amânăm măsurile de ralaxare fiscală prevăzute pentru 2017"
Economica.net: Dragu: Lucrăm la o OUG pentru exceptarea de la plata
impozitului pentru o proprietate dată în plată
Capital.ro: Inspectorii antifraudă intensifică acţiunile de control, inclusiv în
weekend!
GUVERN
Economica.net: Ministrul Muncii afirmă că nu este posibilă creşterea punctului
de pensie
Economica.net: Dorian Filote se va ocupa de comunicare în Guvernul Cioloş. Dan
Suciu se întoarce la BNR
Capital.ro: Ministrul Muncii: Nu au fost suficienţi bani pentru a creşte salariile
mai multor bugetari
INVESTIȚII
Zf.ro: Carrefour deschide al patrulea supermarket în Craiova şi ajunge la 109
unităţi în formatul Market
Economica.net: Iulian Alexe preia conducerea UTA România
Zf.ro: Scandal imens în familia Adamescu pentru celebrul magazin Unirea, o
companie care face pe bursă 167 mil. lei
Agerpres.ro: Un ministru german vrea bariere în calea preluării companiilor
europene de către investitorii care nu sunt din Europa
Zf.ro: Constructorul de automobile Ford „testează“ piaţa europeană cu un
concurent pentru Dacia Sandero. Următorul pas? Compania ar putea începe
producţia de Ford Ka+ la Craiova
Agerpres.ro: ArcelorMittal ar putea achiziționa oțelăria Ilva din sudul Italiei
IT
Economica.net: Începe ICEEfest 2016, cel mai important eveniment dedicat
internetului
Hotnews.ro: Hackerii rusi au pus la vanzare pe internet date de autentificare
pentru 33 de milioane de conturi de Twitter

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Germanii devin mai bogaţi în timp ce Europa de Sud rămâne în
urmă - studiu
Zf.ro: ASF respinge dosarul IIC de preluare a Carpatica Asig şi spune că
holdingul nu avea forţa financiară de a redresa asigurătorul
Zf.ro: Ce a decis ASF în şedinţa săptămânală: Asiguratorii vor plăti cu 10% mai
puţin pentru poliţele RCA
Capital.ro: Valdis Dombrovskis (comisar european): UE nu va izola statele din
afara zonei euro
SISTEM BANCAR
Hotnews.ro: Viata din interiorul bancii (II). Executari silite, recuperari si dari in
plata. Ce spun documentele interne din banci?
Zf.ro: Piraeus Bank România a trecut pe profit în T1
Capital.ro: Statul a împrumutat 349 mil. lei de la bănci
TELECOM
Economica.net: 350.000 de români au fugit cu mobilul în altă reţea de la
începutul anului

