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CCIR
Evz.ro: Gong final în „Afacerea Rostok”. Curtea de Apel Constanţa a salvat bugetul
statului de la plata a 13 milioane de euro
Bucurestifm.ro: Patronii români angajează, dar salariile rămân mici
ȘTEFAN DEACONU
Hotnews.ro: Cine sunt noii membri ai comisiei CNATDCU care va da verdictul in cazul
sesizarii de plagiat a doctoratului lui Ponta
CCINA CONSTANȚA
Timpul.info: “HOSPITALITY REAL ESTATE – Romanian Expo-Conference”, pe 22 iunie
2016, în stațiunea MAMAIA: PRIMUL eveniment dedicat... EXCLUSIV pieței imobiliare
HOTELIERE românești !
Ziuaconstanta.ro, preluată de Comisarul.ro, Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziar.com: Cinci
doamne, premiate de CCINA „Balul oamenilor de afaceri din Constanţa”, la cea de-a doua
ediție (galerie foto)
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziuanews.ro, Comisarul.ro, E-politic.ziuanews.ro, Presaonline.com, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, Ziar.com: UPDATE. În această seară, are loc Balul
oamenilor de afaceri din Constanţa, organizat de CCINA
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ROMÂNO-SUEDEZĂ
Mediafax.ro, preluată de Azipescurt.ro, Stiri-presa-online.ro, Newslist.ro, News.ournet.ro,
Ultimelestiri.com, E-politic.ziuanews.ro, Contabilitate-iasi.ro, Fluierul.ro, Ultimele-stiri.eu,
Ziare-pe-net.ro, Stiri-live.ro, Diacaf.com, Presa-online.com, Ziar.com, I-ziare.ro, Ziareromanesti.info, Iis.ro, Revistapresei.eu, Cronicavip.ro, News.ournet.ro, Ultimele-stiri.eu,
Adevarul.ro,

Baleares.ro,

Ziaruldeiasi.ro,

Comisarul.ro,

Gazetarul.ro,

Newslist.ro,

Newlist.ro, Infoziare.ro: Ambasadorul Suediei, Anneli Lindahl Kenny, a inaugurat prima
Cameră de Comerţ şi Industrie Româno-Suedeză din România

Prwave.ro: Camera de Comert Olandeza in Romania (NRCC) a desemnat Board-ul Director
2016-2017
Actualdecluj.ro: Cameră de Comerț Româno-Suedeză la Cluj. Primul mesaj către
companiile de aici: angajați în România cerșetori romi din Suedia!
Allaboutjobs.ro: România, o atracție pentru investitorii suedezi
Gazetadecluj.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Camera de comerț Româno-Suedeză
inaugurată ieri la Cluj
CCI PRAHOVA
Mujer.ro: Lady's Golf & Fashion Day, Clubul de Golf Lac de Verde Breaza, 24 Iunie a.c
CCI SUCEAVA
Vivafm.ro: Radio Viva FM, program live la Salonul Auto Bucovina 2016 !
Radioimpactfm.ro: A început Salonul Auto Bucovina
AGRICULTURĂ
Economica.net: Asociaţiile de fermieri stau pe milioane de euro de la UE. Se pot promova
aproape gratis. Niciun proiect anul acesta
Economica.net: Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de peste 110 milioane euro pentru
agricultori
Bursa.ro: ÎN 2015 FAŢĂ DE 2014 MADR: A crescut suprafaţa cultivată cu tutun şi a scăzut
producţia
Capital.ro: Michael Scuse (USDA): România exportă în SUA mai multe produse agricole
decât importă
Capital.ro: Irimescu: Solul foarte bun şi condiţiile climatice favorabile sunt avantajele
agriculturii româneşti
Capital.ro: Cioloş, după ce moţiunea pe Agricultură a trecut de Cameră: O să am o discuţie
cu ministrul şi voi lua o decizie

Hotnews.ro: Numarul doi pe agricultura din Guvernul american: Pentru SUA este
inacceptabil sistemul european de protectie a produselor traditionale. Organismele
modificate genetic sunt o solutie pentru hranirea populatiei. PLUS: Ce a patit americanul
cand a mancat romaneste
ENERGIE
Zf.ro: Familiile din boardul Romgaz aduc acasă 55.000 de lei lunar
Economica.net: Fostul ministru de Finanţe Mihai Tănăsescu, la DIICOT. Este urmărit penal
în dosarul Rompetrol 2
Economica.net: Lukoil se gândeşte să vândă rafinăriile din Europa, între care şi Petrotel
Ploieşti
Economica.net: Ministrul Energiei, dispus să discute cu Firea şi consilierii în cazul ELCENRADET: "Sunt luate în calcul mai multe scenarii"
Economica.net: Ministrul Energiei: Guvernul e pregătit să ia o decizie privind preţul
gazelor, vom avea consultări marţi şi miercuri
Economica.net: Preşedintele Iohannis a vizitat şantierul interconectorului de gaze GiurgiuRuse
Capital.ro: Producţia de ţiţei creşte până la 3,89 milioane tep, în 2019;importurile urcă la
7,61 milioane tep
Capital.ro: Petrolul şi pieţele financiare înregistrează pierderi, pe fondul dezbaterii privind
Brexit. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Lukoil este interesat de dezvoltarea zăcămintelor din Iran
Hotnews.ro: Ministerul Energiei: Modul in care RADET livreaza agentul termic nu intra sub
nicio forma in sarcina ELCEN
FISCALITATE
Economica.net: Fiscul ar putea avea încă un post de vicepreşedinte pentru coordonarea
activităţii vamale - proiect
Capital.ro: Efectele reducerii TVA: a crescut consumul, a scăzut evaziunea

Hotnews.ro: Investitorii straini si romani: Accesul ANAF la informatii trebuie facut prin
interconectarea bazelor de date, nu prin poveri administrative suplimentare pentru
contribuabili
GUVERN
Economica.net: Dispare şi copia xerox în relaţia cu autorităţile, nu doar copia legalizată
Economica.net: Statul nu va mai cere taxă de timbru pentru cazier şi cartea de identitate
Bursa.ro: MINISTERUL FINANŢELOR A PUS ÎN DEZBATERE PROIECTUL DE OUG: Darea
în plată nu va fi impozitată
MM
Zf.ro: Dobânzile s-au redus cu o treime în doi ani, dar creditarea IMM-urilor întârzie să se
dezgheţe
INVESTIȚII
Zf.ro: Banca Europeană de Investiţii, finanţare de 300 de milioane de euro pentru proiecte
de mediu
Zf.ro: Dobândă bancară vs. randament la bursă: ce câştigi şi ce pierzi
Zf.ro: România va împrumuta 175 de milioane de euro pentru construcţia de locuinţe ANL
pentru tineri
Zf.ro: Topul celor mai performante fonduri mutuale. Fondurile româneşti de obligaţiuni
afişează randamente de maximum 4%. Doar două fonduri de acţiuni au randamente
pozitive
Zf.ro: Marius Bîcu, De la Ferma: Consumul se schimbă radical din cinci în cinci ani
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. Nicuşor Şerban, Agroserv Mariuţa: În agricultură nu
avem strategie. Exportăm materie primă în loc de produse finite, iar investiţii nu avem
Zf.ro: Secuiana: În primul trimestru am avut capacitatea de producţie acoperită în
întregime cu contracte la export
Zf.ro: Bricolajul a prins puteri. Hornbach a trecut pe profit şi a ajuns la vânzări de 540 mil.
lei

Zf.ro: Antreprenorii locali îşi pot înscrie proiectele într-un accelerator de start-up-uri
româno-elveţian
Economica.net: Construcţia magistralei de metrou spre Aeroportul Otopeni va începe anul
viitor
Economica.net: Apartamentele vechi s-au scumpit în ultimul an. Ce apartamente se caută
în Bucureşti
Economica.net: Apartamente prin Prima Casă cu facturi lunare zero: Proiectul primului
cartier fotovoltaic ar putea demara anul acesta
Economica.net: Licitația pentru Pasajul Domnești: Contestaţiile depuse de Cășuneanu și
italienii de la Maltauro, respinse de CNSC
Bursa.ro: Sectorul energetic - cel mai potrivit pentru a atrage investitorii români în Africa
de Sud
Bursa.ro: PÂNĂ SĂ AJUNGEM LA STATUTUL DE PIAŢĂ EMERGENTĂ Ponderea României
în indicele pieţelor de frontieră MSCI ar putea creşte
Capital.ro: Chinezii pregătesc investiţii masive inclusiv în România
Capital.ro: Cehia va investi 200 milioane de euro într-un fond pentru investiţii în CEE creat
de o bancă chineză
Ziare.com: Tranzactie de sute de milioane de dolari pe piata cosmeticelor: Revlon cumpara
Elizabeth Arden
Ziare.com: De ce se scumpesc apartamentele dupa Legea darii in plata
IT
Zf.ro: Oren Gershtein, cel care a făcut strategia Israelului în IT: Un program de sprijinire a
start-up-urilor hi-tech, finanţat de stat dar în care să-şi asume riscuri şi privaţii este şansa
de dezvoltare a României
Zf.ro: VIDEO ZF Live. Mihai Vînătoru, DWF: Serviciile dedicate căutărilor pe Google (SEO)
generează circa 30 mil. euro în România
Hotnews.ro: EXCLUSIV Faceti ordine in SEAP! Haos in datele care apar in sistemul
electronic de achizitii publice

Hotnews.ro: Gigantul chinez online Tencent, aproape de cea mai mare tranzactie din
istoria jocurilor pentru mobile. Tinta este o companie din Finlanda
Startupcafe.ro: Firmele IT&C pot primi lectii gratuite de atras bani de pe bursa romaneasca
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: ASF include în planul de redresare al City Insurance măsuri concrete de redresare
Bursa.ro: Suedia a uitat lecţiile crizei financiare din anii "90 şi este condamnată la
recesiune
Capital.ro: Lege pentru românii care muncesc în străinătate
Mediafax.ro: Elveţia şi-a retras cererea de aderare la Uniunea Europeană
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cui îi este frică de Brexit: Marile bănci centrale spun că referendumul britanic este
periculos, iar băncile europene se pregătesc de şocuri
Zf.ro: Bătălia fără sorţi de izbândă împotriva celei mai puternice monede a lumii
Zf.ro: Străinii au mai scos 1 mld. euro din depozitele bancare româneşti într-un an
Zf.ro: Leul se află la minimul ultimelor şase luni după ce posibilitatea reală a unui Brexit îşi
arată efectele distructive pe care le poate avea
Zf.ro: Document BNR: Băncile străine au retras 13 mld. euro din România. Finanţarea
băncilor străine de la centru a fost înlocuită cu banii românilor economisiţi în criză
Bursa.ro: ANPC CÂŞTIGĂ UN NOU PROCES COLECTIV Instanţa consideră abuziv
comisionul de risc de la Volksbank
Bursa.ro: "National Bank of Greece" a finalizat vânzarea "Finansbank"
Bursa.ro: Lira, la cursul minim al ultimelor două luni
TURISM
Economica.net: Oferte speciale pentru weekend-ul prelungit de Rusalii. Ce tarife vor găsi
turiştii pe litoral şi Valea Prahovei

Capital.ro: FPTR: Mediul de afaceri cere reînfiinţarea Ministerului Turismului

