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MIHAI DARABAN
Zf.ro, preluată de News.antreprenor.su, Diacaf.com: ZF Antreprenorii
României. „Avem nevoie de stabilitate fiscală, legislaţie mai puţin
stufoasă şi de reducerea taxelor şi impozitelor
Agerpres.ro,

preluată

de

Stiri.tvr.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Ziarelive.ro:

Președintele Klaus Iohannis și-a început vizita oficială în Bulgaria
CCI BIHOR
Nordestnews.ro, preluată de Agendaprimarului.eu, Ziare.com, Iis.ro:
Seminar gratuit la Camera de Comerţ şi Industrie Bihor
CCI BRAȘOV
Brasov.ro: “Cum îmi fac un profil de Facebook?” Atelier gratuit la Brașov,
pentru persoane cu vârsta peste 60 ani
CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro, I-ziare.ro:
Balul oamenilor de afaceri din Constanţa
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Salonul Nautic şi Auto
„Tomis Yacht“, la linie de start
Ctnews.ro: Vrei o ambarcațiune sau o mașină nouă? Se deschide târgul
“Tomis Yacht” la Constanța
Estiri.ro: Azi, in Portul Tomis din Constanta, are loc deschiderea
Salonului Nautic si Auto - TOMIS YACHT 2016
CCI IAȘI
Nordestnews.ro: Curs de manager de proiect la Iaşi
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Realitatea.net, Ziare-pe-net.ro, Ultimelestiri.eu: Camera de Comerţ demarează două noi cursuri de calificare

CCI SUCEAVA
Svnews.ro: Sesiune de informare la CCI Suceava pentru accesarea de
fonduri europene destinate microîntreprinderilor
Nest-tv.ro: Facilități pentru mediul de afaceri
CCIA TIMIȘ
Telenova.ro: PROGRAME PENTRU FORMARE PROFESIONALA
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Doar patronii mai pot stopa exodul absolventilor
spre somaj!
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Irimescu despre criza laptelui: ”Comerciantul nu a înţeles
semnalul pieţei”
ENERGIE
Economica.net: Şeful Electromagnetica: Contoarele inteligente sunt
inutile pentru clienţii care au instalaţii vechi de 40 de ani
Bursa.ro: VIOREL GAFIŢA, ROMELECTRO: "Evoluţia tehnologică va
scădea preţurile sistemelor de stocare a energiei"
Capital.ro: ELCEN sistează reviziile la CET Sud începând de miercuri
Capital.ro: Fitch confirmă ratingurile Lukoil la ''BBB minus'' cu
perspectivă negativă
Capital.ro: Marea Neagră nu va fi o a doua Marea Nordului. Gazele
descoperite se vor epuiza rapid
Hotnews.ro: Contract de peste 12 milioane de euro: Cine va furniza
energie electrica catre Metrorex in urmatoarele 12 luni
FISCALITATE

Startupcafe.ro: Solutia liderului contabililor CECCAR: Formularul 088 sa
fie inlocuit cu declaratie pe proprie raspundere in scopuri de TVA. Bill
Gates n-ar fi putut face afaceri in Romania
GUVERN
Economica.net: Borc: Vom propune spre dezbatere un draft pentru
dezvoltarea economică a României
Bursa.ro: CONFERINŢA NAŢIONALĂ CYBERSECURITY / DAN NECHITA,
CONSILIER AL PREMIERULUI: "Guvernul are viziunea unui viitor digital
pentru România"
Capital.ro: Cioloş merge în Canada să discute problematica vizelor
pentru români
INVESTIȚII
Zf.ro: Goldman Sachs este acuzată că a oferit prostituate şi excursii
extravagante unor investitori libieni ca să „piardă“ bani
Zf.ro: Olandezii care au vrut să cumpere Carpatica Asig nu renunţă la
visul de a face o achiziţie pe plan local
Zf.ro: Brokerul cumpărat de cehii de la Renomia a vândut asigurări de 33
mil. lei în primele cinci luni
Zf.ro: Romcab Târgu-Mureş prelungeşte cu un an două credite de 2
milioane de euro de la Banca Feroviară
Zf.ro: Tabloul dividendelor plătite de cele mai mari companii listate.
Conpet Ploieşti duce 100% din profitul pe 2015 spre dividende. Cea mai
mică distribuţie, la SIF4 Muntenia
Zf.ro: Deficitul de candidaţi în industria prelucrătoare s-a accentuat în
zonele cu mulţi investitori
Zf.ro: FashionUP, retailer online: În trei luni am vândut cât în tot anul
trecut
Zf.ro: Frufru vrea să strângă 4,5 mil. lei de pe bursă pentru investiţii
Zf.ro: Chopard intră în mallul Băneasa cu un magazin monobrand

Zf.ro: Putere sau vulnerabilitate? Din top 100 angajatori din economie, 36
sunt din industria auto: Firmele din auto au nevoie de sute de oameni, pe
care îi aduc din alte zone. „A început declinul, cu astfel de costuri firmele
nu mai fac bani“
Zf.ro: Afacerile din comerţul cu ridicata au crescut la patru luni
Zf.ro: INS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă pentru întreprinderi a
crescut în aprilie cu 6,7%
Bursa.ro: PETER STRACAR, DIRECTOR EXECUTIV GE PENTRU CEE.
"România este una dintre ţările cheie pentru noi în Europa Centrală şi de
Est"
Capital.ro: Directorul general: Avtovaz nu va reveni pe profit înainte de
2018
Capital.ro: EXCLUSIV Şeful CNADNR, Cătălin Homor: „Corpul porţiunii
de autostradă reconstruită, Orăştie-Sibiu va fi cât patru etaje ale unui
bloc”
Capital.ro: Finanțare norvegiană de 1,1 mil. euro pentru dezvoltarea
infrastructurii de colectare a deșeurilor
Capital.ro: Piaţa românească de combustibili pentru transportul rutier de
marfă şi persoane, estimată la 2,5 miliarde de euro
Agerpres.ro: Lupta împotriva corupției în domeniul achizițiilor publice,
tema discuțiilor între specialiștii BERD și DNA
Economica.net: Primele reduceri la magazinul COS din România: între 30
şi 50%
Startupcafe.ro: Cum iti deschizi restaurant, bar, fast-food.
IT
Zf.ro: Cele 24 de pagini care valorează 26 de miliarde de dolari, prin care
Microsoft arată ce planuri are cu LinkedIn. INFOGRAFIC complet
Zf.ro: Ce se întâmplă cu acţiunile unei companii preluate de gigantul
Microsoft: cresc până la cer, chiar cu aproape 50% într-o singură şedinţă

Zf.ro: Conferinţă ZF & Go4IT.ro. Revoluţia dronelor din România. Inovaţie
în tehnologie: Piaţa dronelor este încă la început în România, dar
legislaţia restrictivă afectează puternic dezvoltarea
Zf.ro: Conferinţă ZF & Go4IT.ro. Reglementările dure riscă să blocheze
dezvoltarea pieţei de drone din România
Zf.ro: Peste 13.700 de instituţii şi-au publicat veniturile şi cheltuielile pe
transparenta-bugetară.ro
Bursa.ro: CONFERINŢA NAŢIONALĂ CYBERSECURITY / CĂTĂLIN
PĂTRAŞCU, CERT-RO: 12 bănci din România, atacate cibernetic
Bursa.ro:

CONFERINŢA

NAŢIONALĂ

CYBERSECURITY

/

FLORIN

COSMOIU, CYBERINT: "Nu există prevederi cu caracter intruziv în noua
lege a securităţii cibernetice"
Bursa.ro: CONFERINŢA NAŢIONALĂ CYBERSECURITY / BOGDAN
MATACHE, S&T ROMÂNIA: "Suntem într-un război cibernetic"
Bursa.ro:

CONFERINŢA

NAŢIONALĂ

CYBERSECURITY

/

ADAM

WOLMAN, VP SALES CYBERX ISRAEL ŞI PARTENER SAFETECH "Cea
mai comună parolă este 12345..."
Bursa.ro: CONFERINŢA NAŢIONALĂ CYBERSECURITY / CĂLIN RANGU,
ASF: "România are cel mai slab securizat card de identitate din zona
euro"
Bursa.ro: CONFERINŢA NAŢIONALĂ CYBERSECURITY / MIHAELA
CRACEA, PACHIU ŞI ASOCIAŢII: "Companiile vor trebui să facă un audit
privind protecţia datelor, până în 2018"
Bursa.ro: CONFERINŢA NAŢIONALĂ CYBERSECURITY / LIVIU CODÎRLĂ,
DEPUTAT:"Toate legile din domeniul informaţional sunt vechi"
Bursa.ro:

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

CYBERSECURITY

/

RĂZVAN

/

MIRCEA

BOLOGA, ASE: "Dorim să şcolim specialişti, nu utilizatori"
Bursa.ro:

CONFERINŢA

NAŢIONALĂ

CYBERSECURITY

URSACHE, ASF: Cea mai mare parte a investiţiilor ASF - către sectorul IT
Capital.ro: Cum să-ţi transformi sistemul informatic într-o fortăreaţă
digitală

Zf.ro: Vodafone atacă zona de vârf a pieţei cu Smart platinum 7, un
smartphone îmbrăcat în aluminiu, cu ecran de 5,5 inchi, senzor de
amprentă şi 4G Plus
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Dispută la vârf: cât de sustenabilă este creşterea economică
actuală
Economica.net: FMI propune ca salariul minim să fie diferenţiat în funcţie
de regiune
Economica.net: Ministrul britanic de Finanţe avertizează că un Brexit ar
duce la majorarea impozitelor
Economica.net: Lecţia dată de retailerii români lanţurilor internaţionale:
Noua lege a hipermarketurilor se poate aplica fără mari probleme
Mediafax.ro: Regia Autonomă de Activităţi Nucleare Mehedinţi, oficial, în
faliment
Ziare.com: Romanii si ceilalti straini care lucreaza in Marea Britanie, in
"purgatoriu" din cauza votului pe Brexit

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Clienţii Alpha Bank vor primii detalii despre tranzacţiile efectuate
direct pe telefon
Zf.ro: Italienii de la Veneto Banca au schimbat discret şeful operaţiunilor
din România
Zf.ro: Românii au cheltuit cu cardul în străinătate de două ori mai mult
decât străinii pe plan local
Economica.net: Guvernul nu va mai acorda garanţii pentru Prima Casă,
ci doar realocări, în iulie. Legea "Prima Casă" ar putea fi schimbată
Bursa.ro:

CONFERINŢA

NAŢIONALĂ

CYBERSECURITY

/

RADU

DORCIOMAN, MINISTERUL COMUNICAŢIILOR: "Băncile au devenit ţinte
ale criminalităţii informatice"

Bursa.ro:

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

CYBERSECURITY /

FLAVIUS

NISTOR, IGPR: "70 de bănci - implicate în 800 de tranzacţii frauduloase,
în UE"
Bursa.ro:

CONFERINŢA

NAŢIONALĂ

CYBERSECURITY

/

RODICA

TUCHILĂ, ARB: "Pentru acordarea creditelor online trebuie îndepărtate
unele bariere legislative"
Capital.ro: Banca Angliei a injectat în instituţiile financiare 2,46 miliarde
de lire sterline înainte de referendum
Capital.ro: Lobby-ul bancar atrage atenţia Uniunii Europene asupra
noilor norme prudenţiale
Agerpres.ro: Isărescu: CA al BNR a decis să deruleze, în 2017, un
exercițiu de evaluare a activelor din sistemul bancar pe metodologia
europeană
Hotnews.ro: Domnul Popescu, darea in plata si firmele de recuperare.
Caz real
TELECOM
Zf.ro: Ernst & Young va fi auditorul RCS Management, vehiculul prin care
Zoltan Teszari controlează compania de cablu RCS&RDS. Dividende de
11 mil. lei pentru acţionari
TURISM
Economica.net: Marius Cristescu, Arsenal Park Orăştie: Turismul de
aventură poate aduce milioane de turişti în România
Zf.ro: Wizz Air lansează o cursă aeriană Suceava - Milano Bergamo din
august
Bursa.ro: Țara noastră, procent superior mediei europene din venituri
pentru vacanţa de vară
Capital.ro: Studiu: Cum își cheltuiesc europenii banii în vacanța de vară

Mediafax.ro: Uber lansează o cursă cu avionul până la mare, biletul costă
500 de lei
MIHAI DARABAN
Agerpres.ro,

preluată

de

Stiri.tvr.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Ziarelive.ro,

Eoficial.ro, Ziaruldeiasi.ro, News.ournet.ro: Președintele Klaus Iohannis
și-a început vizita oficială în Bulgaria
Rador.ro: Discuţii oficiale la Sofia între preşedintele Iohannis şi omologul
său bulgar, Plevneliev
Romaniatv.net: Klaus Iohannis, vizită oficială în Bulgaria
CCIR
Juridice.ro: Parteneriatul public-privat, în contextul noii legislaţii privind
achiziţiile publice / 7 iulie 2016, București
CURTEA DE ARBITRAJ
Capital.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Stiri-presa-online.ro, Pescurt.ro,
Pfinance.ro, Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro, Discard.ro, Revistapresei.eu,
Ziar.com: Importanţa arbitrajului ca metodă alternativă de rezolvare a
litigiilor comerciale
Evz.ro, preluată de Presa-online.com, News.ournet.ro, Newslist.ro,
Ziareonline.com, Stiri.astazi.ro, Index-stiri.ro: CCIR: Cum poate deveni
arbitrajul o metodă tot mai folosită de rezolvare a litigiilor
CCIA ARAD
Prosport.ro, preluată de Stiri-live.ro, Ziare-pe-net.ro: Mercedes-Benz SL
Roadster, vedeta unui spectacol automobilistic anual
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro,

preluată

de

Ziuanews.ro,

E-politic.ziuanews.ro,

Comisarul.ro, Ziare-pe-net.ro: Constănţenii sunt aşteptaţi la Salonul
Nautic şi Auto „Tomis Yacht“ din Portul Turistic Tomis Constanţa

Agerpres.ro: Comunicat de presă - Camera de Comerț, Industrie,
Navigație și Agricultură Constanța
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO–GERMANĂ
Antenasatelor.ro: Legea vânzării terenurilor sau cum se desființează o
țară pe timp de pace
Juridice.ro: Noile reglementări privind achizițiile publice sectoriale și
contractele de concesiune de lucrări și concesiune de servicii / 22 iunie
2016, București

AGRICULTURĂ
Economica.net: Asociaţia retailerilor: Legislaţia care prevede un comerţ
pe baze neconcurenţiale nu va rezolva criza agriculturii
ENERGIE
Agerpres.ro: Ministerul Energiei: Nu am primit de la ANRE nicio solicitare
pentru abrogarea sau modificarea calendarului de liberalizare
Economica.net: Ieşirea din insolvenţă a Hidroelectrica a fost amânată
pentru marţi, 21 iunie
Capital.ro: ENI şi Rosneft vor explora zăcămintele din Marea Neagră
FISCALITATE
Capital.ro: DNA: Afacerist chinez trimis în judecată pentru evaziune
fiscală de peste un milion de euro
GUVERN
Economica.net: Copia legalizată dispare
INVESTIȚII

Zf.ro: Apetitul românilor pentru maşini exotice este tot mai mare, însă
piaţa auto pierde din turaţie fără Rabla
Zf.ro: UniCredit şi Fondul Proprietatea au devenit membri ai Asociaţiei
Administratorilor de Fonduri
Zf.ro: Coca-Cola HBC România va distribui produsele Monster Energy
Economica.net: Miele a ajuns la afaceri de 3,5 mil. euro în România, în
2015
IT
Capital.ro: Cea mai mare problemă a companiilor IT din România
Zf.ro: De ce este achiziţia LinkedIn de către Microsoft sortită eşecului?
Ultimele tranzacţii gigant ale Microsoft: Nokia, Skype şi Yammer, au fost
toate nişte eşecuri răsunătoare
Capital.ro: Cine îți mai folosește serverele? Piața neagră pe care se vând
peste 70.000 de servere
Startupcafe.ro:

Domeniul

IT&C,

motorul

principal

al

exporturilor

europene de servicii. Unde a exportat cel mai mult Romania pe piata
extracomunitara a serviciilor
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: România are cele mai mici preţuri la pâine din Uniunea
Europeană şi Europa
Agerpres.ro: Dean Thompson: Acordul TTIP ar fi un motor pentru
creșterea economică și competitivitate
Agerpres.ro: Borc: Un TTIP "diluat" nu ar fi un sprijin pentru cei
implicați; sper ca echipele de negociere să identifice soluțiile optime
Economica.net: Turcia continuă să nu îndeplinească toate criteriile
pentru a putea obţine liberalizarea regimului de vize - CE
SISTEM BANCAR

Economica.net: Georgescu, BNR: Darea în plată obligă băncile la
calcularea

de

capital

suplimentar

şi

poate

duce

la

creşterea

neperformanţei
Economica.net: Leul se depreciază. Euro ajunge la 4,53 lei. Francul
atinge maximul anului - curs BNR 15.06.2016
Economica.net: România ar putea să îşi reducă, în doi ani, creditele
neperformante sub media ţărilor afectate de criză - FMI
TELECOM
Capital.ro: Cel mai mare operator telecom din România oferă utilizatorilor
de cartelă de 10 ori traficul de internet inclus în opțiune
Capital.ro: STS-ul cheltuieşte aproximativ 100.000 euro pentru un turn
metalic
TURISM
Zf.ro: Lidl lansează astăzi un nou pachet de oferte turistice. Cât costă un
sejur în Republica Dominicană, Maroc sau la Mamaia
Economica.net: CFR Călători introduce în circulaţie un tren direct spre
Salonic

