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CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare.com: CCINA Constanţa te instruieşte
să fii arhivar
CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro, preluată de Stirionline24.ro, Ziare.com: Curs
interactiv privind noua legislație a achizițiilor publice, la CCI Covasna
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Bursa.ro,
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Ziarulprahova.ro, preluată de Realitatea.net, Presaonline.com, Ziare-penet.ro, Ziarelive.ro: 25% dintre firmele cu capital strain din Prahova
reprezinta investitii italiene

CCIA TIMIȘ
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preluată
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Ultimele-stiri.eu,

Ziarelive.ro:

Inspectorii de la Garda de Mediu vin sa discute cu patronii din Timis
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preluată
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AGRICULTURĂ
Zf.ro: Ferma de vaci Agroindustriala Pantelimon a trecut de afaceri de un
milion de euro
Capital.ro: O fermă din Dolj a cumpărat cea mai mare combină din lume
ENERGIE
Zf.ro: Hidroelectrica a iesit astazi din insolventa
Remus

Borza,

administratorul

judiciar

al

Hidroelectrica:

Astăzi

Hidroelectrica nu mai datorează un leu nimănui
Zf.ro: Unul dintre cele mai mari grupuri de administrare a activelor la
nivel mondial mizează pe creşterea preţului petrolului
Zf.ro: Nuclearelectrica a semnat un contract de 42,28 milioane lei cu
Electrica Furnizare
Zf.ro: Hidroelectrica a ieşit din insolvenţă. Remus Borza: „Astăzi
compania stă pe 400 mil. euro. Vrem să o listăm ca să o punem la
adăpost, să fie supusă transparenţei totale. Noiembrie este un termen
fezabil“.
Zf.ro: ZF Live. Karoly Borbely, director de strategie: Hidroelectrica, listare
duală, la Londra şi Bucureşti. Se mai discută modalitatea, majorarea de
capital sau vânzarea de acţiuni de către stat

Economica.net: Grigorescu, despre Hidroelectrica: Următoarea etapă
este selecţia unui Consiliu de Supraveghere profesionist şi integru
Bursa.ro:

REMUS

BORZA

DUPĂ

IEŞIREA

DIN

INSOLVENŢĂ

A

PRODUCĂTORULUI DE ENERGIE: "Voi paria banii pe care i-am câştigat
la Hidroelectrica tot la această companie"
Hotnews.ro: Transelectrica: Furtunile au doborat mai multi stalpi din
reteaua de transport a energiei electrice in judetul Mures. Cum s-a ajuns
in aceasta situatie
Hotnews.ro: Exclusiv Cum a ajuns Transgaz sa atribuie un contract
controversat unei firme poloneze, in cadrul proiectului european BRUA
Romanialibera.ro: Hidroelectrica iese din insolvență. Ce capcane și
provocări trebuie să înfrunte
Agerpres.ro: INTERVIU

Chirica

(EnergoNuclear):

Orice

investiție

nouă în producția de energie în România și în UE necesit ă ajutor
de stat
FISCALITATE
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Reducerea TVA a împins inflaţia pe o pantă
accentuat negativă, dar riscul de deflaţie este exclus
GUVERN
Capital.ro: Guvernul ar putea modifica normele de aplicare a Ordonanţei
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Capital.ro: Planul Guvernului pentru Bucureşti: Metrou în Bragadiru şi
Voluntari, aeroport în sud şi tunel sub Palatul Parlamentului
Zf.ro: Ministerul de Finanţe a fost reorganizat şi i s-a alocat încă un post
de secretar de stat

Mediafax.ro: Ministerul Finanţelor va avea un secretar de stat în vederea
preluării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene
Hotnews.ro: Guvernul a aprobat bugetele de venituri si cheltuieli pentru
2016 a sase societati de stat
INVESTIȚII
Zf.ro: Investitorii din întreaga lume aşteaptă noi date privind Brexitul
Zf.ro: Producătorul lactatelor Monor şi-a bugetat afaceri mai mari cu 8%
Zf.ro: Producătorul de hârtie Vrancart Adjud şi-a bugetat investiţii de 43
mil. euro
Zf.ro: Retailerul român „Preţuri pentru tine“ a intrat pe piaţa din Bulgaria
Zf.ro: Mobexpert investeşte 20 mil. euro în extinderea reţelei de magazine
Economica.net: BVB şi Sibex au semnat, marţi, un document ce
stabileşte detaliile unei posibile fuziuni
Capital.ro: APIA: Producţia auto s-a diminuat cu 6,9% în primele 5 luni
Capital.ro: Ministerul Transporturilor promovează la Rotterdam proiecte
de infrastructură pentru finanţare prin Planul Juncker
Capital.ro: Primul hotel ibis Styles din România se va deschide peste un
an
Capital.ro: Producătorul unei mărci foarte cunoscute de ciocolată și-a
dublat profitul de peste 5 ori
Bursa.ro: BREXIT/LIDERII DIN AFARA EUROPEI SUSŢIN MENŢINEREA
MARII BRITANII ÎN UE Premierul Japoniei Shinzo Abe: "Ieşirea Marii

Britanii din UE ar face ţara mai puţin atractivă pentru investiţiile
japoneze"
Bursa.ro: BREXIT/BURSELE DIN LUME Optimism pe pieţele europene,
înainte de referendumul pentru Brexit
Agerpres.ro: Bursa de Valori București a lansat Carta Albă a comunicării
Companiilor Listate
Startupcafe.ro:

Cei 3 romani care vor pleca in America, la Summitul

Global al Antreprenoriatului, unde este asteptat si Barack Obama
Startupcafe.ro: A inceput batalia pentru Copenhaga: Antreprenorii
romani isi pot prezenta ideea de business la Cupa afacerilor creative
Capital.ro: Milionarii care fac profit din producția de carne Capital.ro:
Acord de coordonare între BVB și SIBEX. Încă un pas către fuziune
Capital.ro: Saxo Bank: Dacă Marea Britanie pleacă, piaţa nu cade mai
mult de 5%
Capital.ro: Dolarul face un pas înapoi înainte referendumului privind
Brexit. Pieţele financiare, răvăşite. Ultimele evoluţii
Zf.ro: Peste jumătate din afacerile Symmetrica vin din proiectele publice
Bursa.ro: Olympia Group, noul acţionar majoritar al companiei SoftOne
Technologies
Agerpres.ro: Crăciun (BCR Pensii): În caz de Brexit, trebuie să ne
așteptăm ca investitorii să vândă activele românești, inclusiv leii

IT

Zf.ro: Microsoft organizează pentru prima oară la Bucureşti un program
de accelerare pentru start-up-urile din regiune
Zf.ro: Sergiu Neguţ a preluat 20% din acţiunile Softelligence, compania
preşedintelui ANIS
Zf.ro: Afacerile Mobile Distribution s-au redus cu aproape 30% în 2015, la
127 mil. lei
Zf.ro: Dan Boabeş, proprietar Simplus: Ne-am restructurat la sânge după
intrarea în insolvenţă. În 3 ani sper să plătim cât mai mult din datorii
Zf.ro: Mădălin Dumitru, Cyber Smart Defence: Acum se fură şi se
tranzacţionează orice fel de date, dar cea mai mare vulnerabilitate pentru
securitatea unei companii este omul
Economica.net: Samsung va investi 1,2 miliarde de dolari în "The
Internet of Things"
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Dacă Marea Britanie iese din UE, s-ar modifica dramatic echilibrul
puterilor în Europa, spre încântarea Rusiei
Zf.ro: Pensiile speciale pentru aleşii locali, legiferate
Zf.ro: Controale ANSVSA în fiecare judeţ pe carnea de pasăre
Economica.net: AMRCR: Comisia de Agricultură a adoptat o prevedere
care ar putea interzice TVA-ul
Economica.net: Efectele perverse ale legii hipermarketurilor de pe masa
lui Iohannis. Marii retaileri speră creşteri, consumatorul plăteşte
Economica.net: BREXIT şi România: Şoc de încredere pe termen scurt,
pericol pe termen lung

Capital.ro: Comercializarea produselor alimentare – un coșmar logistic și
legal
Bursa.ro: DIRECTIVA TUTUNULUI Transpunerea întârzie, controversele
cresc, producţia riscă să fie blocată
Bursa.ro: BREXIT Brexit, sau nu, face parte dintr-un cadru mai amplu
Bursa.ro: DIRECTIVA EUROPEANĂ - MĂRUL DISCORDIEI DINTRE
INDUSTRIE ŞI AUTORITĂŢI Producătorii: "Din cauza bâlbelor legislative,
situaţia este fără precedent"
Bursa.ro: "Când eşti al doilea mare contribuabil, te aştepţi să fii
consultat, nu sfidat"
Bursa.ro: IN ULTIMII OPT ANI, PMI - investiţii de 2 miliarde dolari în
produsele cu potenţial redus de risc
Bursa.ro: BAT solicită un calendar de implementare a Directivei care să
nu încurajeze contraband
Bursa.ro: "Directiva UE şi legislaţia românească - ameninţări reale
asupra industriei"
Bursa.ro: Parlamentul a interzis fumatul în locurile publice Mediafax.ro:
Guvernul intenţionează să transfere Loteria de la Finanţe la Economie,
prin OUG
Economica.net: Servtrans Invest ar putea ieşi din insolvenţă în
iulie, iar Uztel Ploieşti în august
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Analiştii: 4,5 lei/euro dacă Marea Britanie rămâne în UE şi 4,6
lei/euro în caz de Brexit

Zf.ro: Decizie neaşteptată luată de cei care au grijă de finanţele
României: Comitetul pentru Stabilitate Financiară, unde preşedinte este
Isărescu, spune BNR că nu este necesară restricţionarea creşterii
creditului
Zf.ro: Analiştii: BNR va menţine dobânda cheie la 1,75% la şedinţa din
iunie indiferent de rezultatul Brexitului
Zf.ro: Topul băncilor după productivitatea angajaţilor. Restructurările şiau spus cuvântul
Economica.net: Creditorii aflaţi în executare silită a părţilor sociale riscă
vânzarea pe nimic a patrimoniului firmelor - avocat
Bursa.ro: BREXIT Brexit-ul nu va reuşi niciodată să-l ajungă din urmă pe
Mario Draghi
Bursa.ro:

DANIEL

ZAMFIR:

"Lucrez

la

un

amendament

pentru

modificarea Programului Prima Casă"
Bursa.ro: Surse: RBS vrea să taie încă 900 de posturi
Bursa.ro: BREXIT Yellen, Fed: "Temerile globale şi inflaţia redusă
justifică politica noastră precaută"
Mediafax.ro: Restricţii la transferuri de lire sterline în contextul
referendumului din Marea Britanie
Mediafax.ro: Preşedintele BCE: Suntem pregătiţi pentru o eventuală
ieşire a Marii Britanii din UE
Mediafax.ro: Lira sterlină îşi continuă creşterea înaintea votului pentru
Brexit
Evz.ro: ȘOC VALUTAR! Leul poate ajunge la 4.75 lei/euro, de POIMÂINE

TELECOM
Zf.ro: Telekom aruncă în luptă pe piaţa prepaid 1 GB de trafic de date
gratuit pe săptămână
TURISM
Bursa.ro: Profit de 2,2 milioane de euro pentru Castelul Bran în 2015
Zf.ro: Cum arată cel mai frumos aquapark din ţară: se întinde pe o
suprafaţă de 7 hectare - GALERIE FOTO
Capital.ro: Plajele de pe litoralul românesc vor fi controlate pe toată
perioada sezonului estival
Stiri.tvr.ro: Vacanţe mai scumpe cu 20% pe litoral. În staţiunile din sud
preţurile la cazare rămân neschimbate până la 1 iulie
Capital.ro: ANAR va controla sectoarele de plajă administrate pe toată
perioada sezonului estival
CCIR
Evz.ro, preluat de antena24.ro, ziar.com, ultimele-stiri.eu, yamnews.ro, palo.ro,
romania.shafaqna.com: CCIR: Infrastructura si resursele naturale, interesele
Chinei in Romania
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Care sunt principalii producători de fructe şi legume din UE
Capital.ro: Schimbări pentru agricultorii români
ENERGIE

Economica.net: Fitch menţine ratingul Rompetrol, dar şi perspectiva negativă, cu
ochii pe ancheta DIICOT şi deal-ul cu chinezii
Capital.ro: Tranzacţii de circa 250 milioane lei derulate în mai pe Piaţa pentru
Ziua Următoare
Ziare.com: Brexit: Pretul petrolului se va prabusi - Dar pentru cat timp?
Adevarul.ro: Barilul de petrol a trecut de 50 de dolari, după scăderea
stocurilor în SUA
Hotnews.ro: ANRE a aprobat o metodologie prin care se va evita aparitia
cazurilor in care se construiesc locuinte la distante mari fata de retelele electrice
de distributie
GUVERN
Bursa.ro: GUVERNUL

ROMÂNIEI:

Documentele

de

studii

pentru

învăţământul preuniversitar vor fi însoţite de un supliment de tip
Europass
Capital.ro: Pîslaru: Pensiile speciale erodează sistemul de pensii, să nu sărim
pârleazul cu măsuri nesustenabile
INVESTIȚII
Economica.net: Iohannis: România îşi propune un nou model de dezvoltare
economică, axat pe inovaţie şi competitivitate
Jurnalul.ro: Cum și-au împărțit străinii România
Capital.ro: Şantierul Naval Mangalia are prevăzut pentru 2016 un profit brut de
315.000 lei
Capital.ro: Life Care a avut vânzări de peste 100 milioane de dolari în cei 11 ani
de activitate

Capital.ro: Investiţie de 90 de mii de euro într-un nou magazin 1 Minute
Capital.ro: "Regina Maria" investeşte 700.000 euro într-o nou ă
policlinică la Piteşti
Zf.ro: Cum va arăta piaţa muncii în 2019, după prognozele oficiale:
România va avea o jumătate de milion de salariaţi în plus, iar
angajaţii din Gorj, Ilfov şi Bistriţa vor avea parte de cele mai mari
creşteri salariale
Startupcafe.ro: Cu cat cresc vanzarile magazinelor online dupa listarea pe
marketplace
Economica.net: Tarom zboară pe pierderi şi 2016. Compania vrea să
înlocuiască avioanele A310 şi ATR 42/72
Economica.net: Kaufland deschide mâine la polul sărăciei bucureştene:
Ferentari. Se pregăteşte de alte patru deschideri, una tot în
Capitală
Romanialibera.ro: Ce proiecte mai are Ministerul Transporturilor:
Autostradă pentru americanii de la Ford
Digi24.ro: Fan Courier deschide al doilea hub în țară
Zf.ro: Cu o zi înainte de Brexit, pieţele din lumea întreagă sunt
uşor pe plus. Prudenţa domină atmosfera
Agerpres.ro: Suedia, cea mai

performantă

economie

din

Uniunea

Europeană (studiu)
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Prin Axele 3.1 și 6.1 din POSDRU s-au făcut proiecte într-un timp
scurt, apărând dificultăți

Economica.net: 1.286 de români consiliaţi de EURES şi-au găsit de muncă în ţări
UE, în 2015 - ANOFM
Economica.net: Concurenţa a autorizat preluarea spitalului Ponderas
de către reţeaua privată de sănătate Regina Maria
Bursa.ro: Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Delta Health
de către Centrul Medical Unirea
Capital.ro: Amenzi de peste 400.000 de euro pentru munca la negru
Agerpres.ro: Pahonțu: Din bugetul Romsilva putem începe cadastrul
pentru pădurile statului; trebuie însă modificată legislația
SISTEM BANCAR
Capital.ro: BNR: Dolarul a trecut din nou de 4 lei
Capital.ro: BCE va restabili accesul băncilor greceşti la finanţarea
sa ieftină
Hotnews.ro: Brexit sau Brexin? Cu ce scenarii lucreaza Banca Nationala?
TELECOM
Hotnews.ro: Cat de des au picat retelele telecom in 2015 si cati abonati au fost
afectati: Taierea cablului de fibra optica din Novodari a afectat peste 25.000 de
conexiuni

