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21 IUNIE 2016
CCI MARAMUREȘ
Actualmm.ro, preluată de Ziar.com: INSTRUIRE – Patronii de firme din
Maramureş invitaţi la dezbatere de Camera de Comerţ şi Finanţe
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Fonduri europene pentru fermieri: mulți vor, puțini primesc
Zf.ro: O fermă din Dolj a cumpărat o combină New Holland de 550.000 de euro
pentru a recolta rapiţă
ENERGIE
Zf.ro: Putin se gândeşte să vândă o perlă din coroana corporate pentru a face rost
de bani
Economica.net: 21 dintre cele 31 de termocentrale pe cărbune din România
funcţionează ilegal - Greenpeace
Economica.net: Gazprom vrea să încheie acorduri de schimburi de active cu Shell
şi OMV până la finele anului
Capital.ro: Hidroelectrica va furniza energie electrică pentru RATB
FISCALITATE
Economica.net: Timbrul de mediu s-ar putea transforma în taxă anuală.
Deputaţii jurişti dezbat azi legea. Cât vei plăti
Mediafax.ro: Fostul preşedinte al ANAF, Gelu Diaconu, audiat la DNA
GUVERN
Economica.net: Miniştrii transporturilor din ţările UE au semnat un document
pentru reabilitarea infrastructurii de căi navigabile pe Dunăre
Capital.ro: Premierul Cioloş a discutat cu preşedintele german despre
oportunităţile de investiţii în România
IMM
Capital.ro: CNIPMMR: Problemele din achiziţiile publice au fost rezolvate

INVESTIȚII
Zf.ro: Străinii şi-au redus în aprilie expunerea pe titluri de stat româneşti
Zf.ro: Contractoare Buzău oferă un dividend cu un randament de 0,61%
Zf.ro: Mecanica Ceahlău oferă un randament de 4,42% la dividende
Zf.ro: LG: Vânzările de televizoare vor depăşi 1,2 milioane de unităţi în 2016, o
piaţă de 350 mil. euro
Zf.ro: Şeful pe achiziţii al IKEA numeşte trei furnizori români „printre cei mai
buni la nivel global“
Zf.ro: Românii au cumpărat anul trecut online produse naturiste de 25 mil. euro
Zf.ro: Stelian Niţu, Custom Denim Crafters. A creat un start-up de nişă în
producţia de pantaloni şi cămăşi din denim
Zf.ro: O antreprenoare din Râmnicu Sărat a ajuns la 4,5 mil. euro din producţia
de lactate
Zf.ro: ZF Cei mai mari jucători din economie. Primii zece jucători din industria
băuturilor răcoritoare au vânzări de 4,6 miliarde de lei, impulsionate de
reducerea TVA
Zf.ro: Timişorenii de la Rus-Savitar caută oameni pentru fabrica de mobilă de
lângă Timişoara
Zf.ro: Vânzările distribuitorului din agrobusiness RodBun au scăzut cu 20%
Economica.net: BREXIT: 1.310 de firme britanice fac afaceri de 2,3 miliarde de
euro în România
Economica.net: Tronsonul de autostradă construit pe jumătate de Bechtel,
invadat de salcâmi
Capital.ro: Fabricile abandonate, mină de aur pentru stat: Vrea să facă locuinţe
în peste 150 de oraşe
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere. Dow Jones s-a apreciat cu
1,32%, Standard and Poor's 500 s-a apreciat cu 1,18%
Zf.ro: Holcim a făcut profit de 127 de milioane de lei, în creştere cu 76%
Zf.ro: „România nu mai poate atrage investitori pentru că nu mai are forţă de
muncă.“ Guvernul trebuie să ajute firmele să importe angajaţi din alte ţări
Agerpres.ro: BCG: Africa, o piață de consum foarte promițătoare

Zf.ro: Companiile care compun indicele BET oferă 56.548 de locuri de muncă, iar
un angajat aduce în medie 115.957 lei profit
Zf.ro: Sun Plaza se extinde cu 11.000 mp. Ce magazine noi vin în mallul din sudul
Capitalei
Zf.ro: Producătorul Tuborg a adus în România un brand de bere realizat în cea
mai veche berărie activă din lume
Economica.net: Retailerul american Forever 21 deschide al doilea magazin din
România în Sun Plaza din Bucureşti
IT
Zf.ro: Centrul de dezvoltare al Deutsche Bank a recrutat anul trecut peste 200 de
persoane în România
Zf.ro: Încă un an de declin pentru Softnews Net, firma din spatele softpedia.com:
afacerile au scăzut cu 35%, profitul net cu 70%
Zf.ro: Afacerile Teamnet Solutions International au scăzut cu 33% la 56 mil. lei
Zf.ro: Compania Software Scope din Ploieşti în 2015: afaceri de 103 mil. lei, în
scădere cu 40%, şi niciun angajat
Zf.ro: Afacerile Konica Minolta de pe piaţa românească au crescut cu 12%, la 96
mil. lei
Zf.ro: Cristina Toncu, Ricap: Singurul criteriu de selecţie pentru start-up-uri este
ca antreprenorul să intenţioneze să dezvolte businessul
Zf.ro: Valentin Radu, CEO al Marketizator: Degeaba ai trafic dacă nu îl
converteşti în vânzări
Zf.ro: Numărul de angajaţi ai centrului de servicii operat de americanii de la Dell
în România a stagnat în 2015
Zf.ro: Afacerile grecilor de la Intrarom au scăzut în 2015 cu 14%, la 105 mil. lei,
iar pierderile s-au adâncit
Startupcafe.ro: Twitter a cumparat cu 150 milioane dolari un startup britanic de
inteligenta artificiala din domeniul foto-video
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Pentru clasa muncitoare Brexitul ar fi o răzbunare pe bancheri şi
politicieni. „Nu m-ar deranja să văd câţiva bancheri fără loc de muncă.“

Bursa.ro: MINISTRUL MUNCII: "Salariile ar putea fi tăiate, după reducerea
CAS"
Economica.net: Estimări Erste pentru România: Creştere economică de 3,8% şi
un deficit bugetar de 3,5% în 2017
Economica.net: Noul sistem de achiziţii publice, SICAP, va fi supus testării în
perioada 27 - 31 iulie 2016
Capital.ro: PIB-ul potențial: cheia descifrării creșterii economice
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Garanti Bank, majorare de capital de circa 30 mil. euro
Zf.ro: Buget revizuit pentru 2016. Banca Carpatica vrea să-şi reducă pierderile şi
trece la restructurare şi reducerea costurilor
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, Director editorial ZF
România, burnout: Actualul model de creştere, bazat pe investiţii străine şi
împrumuturi externe, forţă de muncă ieftină şi bine calificată, pe reduceri de taxe
şi macrostabilizare, s-a epuizat şi nu există un altul
Zf.ro: ZF Bankers Summit 2016: Ce cred principalii bancheri despre viitor şi
încotro se îndreaptă sistemul bancar românesc?
Zf.ro: Băncile de stat trebuie să-şi recruteze management privat
Zf.ro: Erste va încasa de la BERD şi statul maghiar 248 mil. euro pentru 30% din
subsidiara din Ungaria. Valoarea Erste Bank Ungaria depăşeşte 820 mil. €
Zf.ro: BNR: Evaluarea calităţii activelor băncilor din România după criteriile
BCE a fost amânată pentru 2017
Zf.ro: ZF Bankers Summit 2016: Ce cred principalii bancheri despre viitor
Zf.ro: MoneyGram vrea să ajungă la 5.000 de puncte de lucru în România în
următorii doi ani. Italia şi Spania, ţările de unde vin cei mai mulţi bani în ţară
Economica.net: Azi, deputaţii trebuie să discute legea conversiei creditelor la
cursul istoric al francului
Economica.net: Mai sunt garanţii de doar 380 mil. lei pentru "Prima Casă".
Dragu: Continuăm consultările cu băncile

Economica.net: Deşi sunt încă puţine, creditele neperformante Prima Casă se
înmulţesc: 462 de garanţii executate, 0,3% din total
Economica.net: Soros spune că după Brexit lira va cădea mai mult decât după
speculaţiile sale din1992
Hotnews.ro: Pana se clarifica apele "Brexitului", leul ar putea fluctua in fata
euro in intervalul 4.4-4.6
TELECOM
Hotnews.ro: ANALIZA Propuneri si comentarii la Strategia ANCOM privind
comunicatiile digitale 2020
AMCHAM
Agro-business.ro: Prioritățile agriculturii românești: cadastrul, irigațiile,
educația și cercetarea
CCI NEAMȚ
Zch.ro: Salonul Auto Neamț: Cybernet Auto Center prezintă noul VW
Tiguan
CAMERA DE COMERŢ OLANDEZĂ ÎN ROMÂNIA
Bursa.ro,

preluată

de

Stiri-presa-online.ro,

Revista-presei.com,

Ziareonline.com, Stiri.astazi.ro: Camera de Comerţ Olandeză în România
(NRCC) a desemnat Board-ul Director 2016-2017

CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ITALIANĂ
Agerpres.ro: În prima zi a Expo Conferinței ro.Aliment "Produsul
românesc și valoarea lui pe piață"

CCIA TIMIȘ
Telegrafonline.ro: Vrei să fii arhivar? Curs autorizat de iniţiere
Opiniatimisoarei.ro: Problemele de mediu, dezbatute in cadrul unui nou
seminar, la CCIAT
Pressalert.ro, preluată de Ziarelive.ro: Comisari de la Garda de Mediu
discută cu patronii din Timiș despre protecția mediului și gestionarea
deșeurilor. Când are loc seminarul gratuit
Sursadevest.ro: Totul despre normele de igienă și sănătate din unitățile
publice, la un seminar organizat de CCIAT
Banatulazi.ro: Sfârşit de iunie, bogat în activităţi, pentru mediul de
afaceri din Timiş
ENERGIE
Economica.net: Hidroelectrica a ieşit din insolvenţă
Zf.ro: Hidroelectrica a ieşit din insolvenţă după patru ani de la una din
cele mai controversate decizii luate de un guvern, care a stârnit revolta
bancherilor şi a ”băieţilor deştepţi” din energie.
Zf.ro: FP: Trebuie accelerată numirea Consiliului de Supraveghere al
Hidroelectrica
Economica.net: Stocurile minime de ţiţei şi produse petroliere pentru
2016, calculate la 1,2 milioane de tone echivalent petrol
Agerpres.ro: Grigorescu, despre Hidroelectrica: Următoarea etapă este
selecția unui Consiliu de Supraveghere profesionist și integru
Agerpres.ro: Borza (Hidroelectrica): Am tăiat în carne vie pe toate
palierele de costuri, pentru a deveni cea mai profitabilă companie

FISCALITATE
Economica.net: Statele UE au ajuns la un compromis referitor la
combaterea evaziunii fiscale a multinaţionalelor
GUVERN
Economica.net: Curaj: Vor fi modificări privind învăţământul profesional
dual care vor intra în vigoare din septembrie
INVESTIȚII
Zf.ro: Grupul polonez Orbis începe construcţia primului hotel ibis Styles
din ţară, la Arad
Zf.ro: Pizza Hut a deschis un restaurant la Bacău, ajungând astfel la 20
de unităţi
Economica.net: Un grup arab face o fabrică de reciclare a uleiurilor la
Olteniţa, de 56 mil. euro. Coordonator e un fost director Rompetrol
0-100.hotnews.ro:

Seful

Volkswagen

pune

la

indoiala

viitorul

tehnologiilor diesel si se intreaba daca merita sa investeasca in ele
Zf.ro: Piaţa auto a crescut cu 6,9% la cinci luni, avansul fiind de doar
0,9% la autoturisme
IT
Economica.net: BitTorrent îşi face canal de ştiri ce va fi disponibil în
platforma sa de streaming
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Mitroi, despre Brexit: Pentru România este o situaţie
favorabilă imediată

Economica.net: Efectul Brexit asupra românilor
Capital.ro: Grecia a primit marți un transfer de 7,5 miliarde de euro
Zf.ro: Prelungirea cu şase luni a sancţiunilor impuse Rusiei de UE,
aprobată de ambasadorii statelor membre
Capital.ro: Retailerii: Noua Lege 321, un pericol pentru toți operatorii
comerciali
SISTEM BANCAR
Economica.net: Un român din trei regretă că nu a plecat definitiv din ţară
- studiu Provident
Capital.ro: BNR: Dolarul scade puternic
Economica.net: Lira sterlină va plonja în gol în cazul Brexit-ului - Saxo
Bank
Economica.net: S&P: Politica monetară relaxată a BCE a încetinit
reformele în zona euro
Economica.net: Sumele refuzate de bănci la plată au crescut de trei ori în
mai faţă de aprilie, la 490 de milioane de lei
Economica.net: Justiţia germană a validat programul de achiziţii de
obligaţiuni al BCE
Hotnews.ro:

Oficial

din

sistemul

bancar:

Exceptiile

de

neconstitutionalitate invocate de banci privind darea in plata tin de
neretroactivitate, respectarea dreptului la proprietate si predictibilitatea
legii

TELECOM
Hotnews.ro: Cum vede Huawei drumul complicat al tehnologiei 5G catre
lansarea comerciala din 2020
Zf.ro: ANCOM: Numărul incidentelor de securitate a scăzut cu peste 20%
în 2015
TURISM
Zf.ro: Parcul Dino Parc din Râşnov a avut 350.000 de vizitatori în primul
an de la deschidere

