STUDIU CCIR
Gazetadambovitei.ro,

preluată

de

Stiri-muntenia24.ro,

Muntenia-news.ro,

Ziare.com, Stirimuntenia.net, Ziarelive.ro: Studiu la comanda Camerei de
Comerţ: Percepţiile mediului de afaceri asupra economiei
CCIA ARAD
Newsar.ro, preluată de Actualitati-arad.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro:
Seminarul „Auditul financiar – Premisa pentru dezvoltarea mediului de afaceri”,
organizat la CCIA Arad
CCI BRAȘOV
Infobrasov.ro: CCI Brasov a rasplatit din nou excelenta in afacerile din judet
CCI CARAȘ SEVERIN
Puterea.ro: Schimbarea la faţă a politicienilor din eşalonul doi. Azi, Sorin
Frunzăverde. Imagini cât mii de cuvinte
CCIA GALAȚI
Ziarulrealitatea.ro: YouthSpeak Forum Galaţi.
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro, preluată de Goldfmromania.ro: Expoziţia “Energii Regenerabile şi
Alternative” – ediţia a VI-a
CCI NEAMȚ
Ziarulevenimentul.ro, preluată de Ziare.com, Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu:
Intalnire a mediului de business
CCIA SIBIU
Tribuna.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Colaborare româno-turcă: Atelier de
creaţie antreprenorială, la CCIA Sibiu
CCI SUCEAVA
Obiectivdesuceava.ro: Zeci de mii de oameni au participat la “Hora Bucovinei”
de la Bucșoaia

CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Mediul de afaceri din Timiș confirmă relațiile bune cu sârbii
Gazetadinvest.ro: Oportunități de colaborare bilaterală între CCIA Timiș și
Camera de Comerț și Industrie Belgrad
Ziarultimisoara.ro, preluată de Ziaretimisoara.ro, Ziar.com: Salonul Industriei
Ușoare a ajuns la cea de-a XXVIII-a ediție
CCIA VASLUI
Vremeanoua.ro, preluată de Monitoruldevaslui.ro, Obiectivvaslui.ro, Ziarelive.ro,
Ziare-pe-net.ro, Ziare.com, Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro: Presedintele CCIA
Vaslui, votat de oamenii de afaceri pentru un nou mandat
Vaslui.comisarul.ro: Urgentiștii UPU-SMURD premiați de Camera de Comerț
Vasluion.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Adunare Generală la Camera de
Comerț
AGRICULTURĂ
Zf.ro: ZF Live. Nawaf Salameh, proprietarul Alexandrion Group: România ar
trebui să aibă un milion de hectare de livezi
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii susține înființarea unui monitor al prețurilor
la lapte pentru umărirea fluctuațiilor pieței
Capital.ro: Rusia vrea să devină un mare exportator mondial de porumb. La
grâu e numărul 1 mondial, după ce a devansat SUA
ENERGIE
Zf.ro: Compania din România care cu 8 angajaţi face afaceri de 330 mil. lei.
Fiecare dintre aceştia este plătit cu 8.000 de lei lunar
Zf.ro: Începe revoluţia Smart Meter: italienii de la Enel montează anul acesta
110.000 de contoare inteligente. În Bucureşti vor fi cele mai multe
Economica.net: OMV Petrom investeşte 40,5 milioane de euro în revizia şi
modernizarea rafinăriei Petrobrazi
Agerpres.ro: Guvernul israelian aprobă exploatarea imensului zăcământ de gaze
naturale Leviathan
Capital.ro: Gazele rusești sunt mai ieftine decât cele din producția internă

Mediafax.ro: Preţul pe litrul de benzină, mai ieftin cu 10% decât în primele luni
din 2015
FISCALITATE
Zf.ro: Economist-şef Raiffeisen Bank: Avem industrii care întâmpină probleme
odată cu creşterea salariului
GUVERN
Economica.net: O nouă schemă de ajutoare de stat, pentru proiecte de mici
dimensiuni, în lucru la Ministerul Economiei şi la Finanţe
Agerpres.ro: Pîslaru: Săptămâna viitoare vor fi lansate în dezbatere normele de
aplicare ale legii privind indemnizațiile pentru mame
Agerpres.ro: Pîslaru: Salariile vor crește la 7 ministere; circa 57 de instituții
asimilate administrației centrale nu vor beneficia de aceste creșteri
Agerpres.ro: Pîslaru: Pensiile vor crește când ne vom permite să crească; anul
acesta vor fi doar indexările uzuale
Agerpres.ro: Borc: Ministerul Economiei lucrează cu Finanțele la o nouă schemă
de ajutoare de stat, pentru proiecte de mici dimensiuni
Agerpres.ro: Olteanu (BNR): Nimeni nu-i împiedică pe cetățeni să apeleze la o
bancă nerezidentă dacă oferă condiții mai bune
Capital.ro: Hadăr (Alma Mater): Guvernul a propus majoararea salariilor din
învăţământ cu 10%, în medie, din august 2017
Mediafax.ro: EXCLUSIV - Dacian Cioloş: Cu vicepreşedintele Biden discutăm
despre oportunităţile energetice "enorme" din Marea Neagră
INVESTIȚII
Zf.ro: Chimcomplex Borzeşti vrea să-şi răscumpere 6% din capital si pune la
bătaie un buget de 10,695 mil. lei
Zf.ro: Pieţele europene au înregistrat săptămâna trecută creşteri
Zf.ro: Investitorii se revoltă împotriva salariilor prea mari acordate directorilor.
Critici dure privitoare la salariile şefilor au fost lansate şi de investitorii Goldman
Sachs şi Deutsche Bank

Zf.ro: Uniqa Asigurări şi-a propus stabilizarea afacerilor în acest an, profit de 4
mil. lei şi extinderea echipei cu 80 de oameni
Zf.ro: La extremele pieţei de asigurări - Metropolitan Life raportează o marjă de
profit de 76%, în timp ce Euroins a avut pierderi de 300 mil. lei, cât jumătate din
subscrieri
Zf.ro: Câte firme, atâtea obiceiuri: ce face bursa pentru a-i scoate pe investitori
din hăţişul raportărilor financiare emise de companiile listate
Zf.ro: Statul român a pierdut un miliard de euro din participaţiile la
Nuclearelectrica şi Romgaz. Investitorii amendează lipsa unor strategii
îndrăzneţe de expansiune. Directorii stau pe un munte de cash – 1,1 mld. euro şi
nu fac nimic cu el
Zf.ro: Retailul modern a ajuns să controleze 60% din comerţul alimentar faţă de
doar 40% în 2008
Zf.ro: Producătorul Borsec, profit record de 47 mil. lei
Zf.ro: Retailerul german Kaufland mai angajează 1.000 de oameni
Zf.ro: Arctic a trimis anul trecut frigidere de 1,2 mld. lei de la Găeşti în toată
lumea
Zf.ro: O cooperativă suedeză cumpără fostele fabrici Titan şi magazinele Casa
Brutarilor
Zf.ro: Britanicii de la Faist extind cu 20% capacitatea fabricii de componente din
Oradea
Economica.net: Cât a vândut primul lanţ de magazine hibrid din România.
Carrefour a pierdut 1,8 milioane de euro cu Supeco
Bursa.ro: GABRIELA MACOVEIU, ADR NORD EST: "Am scăpat de statutul
de cea mai săracă regiune din Europa"
Bursa.ro: Fuziunea London Stock Exchange - Deutsche Börse naşte temeri
privind concurenţa
Agerpres.ro: Fitch a scos Ungaria din categoria "junk", pentru prima dată în
ultimii cinci ani
Agerpres.ro: Numărul firmelor cu capital străin nou înființate a scăzut cu 15,2%,
în primul trimestru din 2016

Agerpres.ro: UE va aproba preluarea SABMiller de către AB InBev (surse)
Capital.ro: Daewoo Shipbuilding a prezentat noi măsuri de restructurare, după
ce a înregistrat pierderi record de 4,24 miliarde de dolari în 2015
Capital.ro: Proprietarul mallului din Cotroceni a raportat un venit operaţional
net de 10,8 mil. euro în primul trimestru
IT
Zf.ro: Fashion Days: 20% dintre comenzile de anul acesta au fost achitate cu
cardul
Zf.ro: Businessul integratorului IT&C Vertivi (fostul Novensys) a căzut cu 97%,
la 1,5 mil. lei, în 2015
Zf.ro: Afacerile şi profitul Electro Distribution s-au redus anul trecut cu peste
30%
Zf.ro: Veronica Savanciuc: Consumatorul de astăzi este mai smart, mai conectat,
dar are mai puţină răbdare să recepteze şi să interpreteze mesajele brandurilor
Zf.ro: VIDEO ZF Live. Mureşanu, Veridian: România ar putea avea 5 operatori
mobili virtuali în 3 ani
Agerpres.ro: Nokia anunță un nou val de concedieri
Capital.ro: Reţelele 3G vor dispărea în următorii patru ani
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Parlamentul European vrea un registru public pentru
obligaţiunile garantate cu active
Economica.net: Raport Consiliul Concurenţei 2015: 37 de operaţiuni de
concentrare economică, autorizate. Valoarea taxelor, 2 mil. lei
Bursa.ro: AŞA CUM A ANUNŢAT, "Alro" contestă, în instanţă, amenda de la
Consiliul Concurenţei
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Ewald Nowotny, guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei: România este în
topul priorităţilor pentru comunitatea bancară din Austria

Zf.ro: Strategia Ministerului de Finanţe pentru managementul datoriei publice
până în 2018. Vrem să reducem valoarea nominală a titlurilor de stat pentru
populaţie ca să fie mai accesibile
Zf.ro: UniCredit vrea să facă din România al doilea centru de servicii pentru
grup. ”Când am intrat pe piaţa românească ne-am dorit oameni tineri şi
entuziaşti şi costuri reduse cu personalul. Astăzi, România nu mai este pentru
grup doar un centru near-shore, ci o locaţie strategică”
Zf.ro: Cel mai dur atac al Băncii Naţionale la adresa unui partid politic. Adrian
Vasilescu, consilierul guvernatorului: “Îşi asumă liberalii amputarea Statutului
Băncii Naţionale?”
Zf.ro: Cum a ajuns Spania în clubul ţărilor cu datorii mai mari decât economia
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, director editorial ZF
Liniştea BNR începe să fie tulburată pas cu pas. Un front de luptă se deschide de
acolo de unde Isărescu se aşteaptă mai puţin: partidele politice, Palatul Victoria şi
chiar Palatul Cotroceni, aliaţii lui cei mai importanţi
Zf.ro: Reuters: CEO-ul grupului UniCredit ar putea demisiona
Zf.ro: România rămâne în topul priorităţilor pentru bancherii austrieci
Ewald Nowotny, guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei, avertizează: Dinamica
creditelor este clar legată de siguranţa juridică, a legilor
Economica.net: Băncile au început procese cu clienţii care au depus cereri de dare
în plată
Economica.net: Darea în plată îi îngrijorează pe bancherii austrieci: România
rămâne în topul priorităţilor, dar sunt "riscuri legislative"
Economica.net: Noul regulament de creditare al BNR, care limitează accesul
românilor la împrumuturi, dă bătăi de cap şi bancherilor
Economica.net: Georgescu-CFO Network: Se discută de un an despre darea în
plată, dar la primul client s-a blocat
Bursa.ro: Magicieni fără cămăşi de forţă la BCE
Bursa.ro: RESPINGÂND IDEEA LUI DONALD TRUMP, Lobbyiştii bancari din
SUA nu vor abrogarea legii Dodd-Frank
Bursa.ro: BCE nu are în plan să mai taie dobânda la depozite

Agerpres.ro: Băncile vor fi obligate să elimine o serie de comisioane aferente
contului de plăți, inclusiv de depunere/retragere de numerar și administrare
(proiect)
TELECOM
Zf.ro: Afacerile AKTA, cel mai mare jucător independent din cablu, au crescut cu
13%, la 226 mil. lei
Zf.ro: Analiza ZF. Cu ce preturi vine Orange pe fix. Orange intră prudent pe
teritoriul serviciilor fixe, cu preţuri asemănătoare celor ale partenerilor de la
Telekom pentru pachetele convergente
Capital.ro: Operatorul telecom care oferă cel mai scurt timp de instalarea a
serviciilor din România
TURISM
Economica.net: Ryanair reduce cu 7% preţul biletelor în acest an fiscal, după ce
profitul net a urcat cu 43%
Bursa.ro: EXIMTUR: Vânzări de 1,5 milioane de lei prin vouchere de vacanţă
Bursa.ro: ÎN ULTIMII ANI, "Delta Dunării - zona cu cea mai puternică explozie
de turişti din ţara noastră"
CCI BUCUREȘTI
Business-adviser.ro:

In iunie, Ziua oportunitatilor de afaceri dedicata

Bosniei si Hertegovinei
AGRICULTURĂ
Economica.net: Guvernul SUA îşi sfătuieşte producătorii cum să exporte în
România. Au găsit şi o nişă: carnea de vită
Agerpres.ro: Direcția Silvică Gorj va comercializa peste zece tone de flori de soc
Economica.net: DNA anchetează modul în care APIA a atribuit contractele
pentru sistemul informatic
ENERGIE
Agerpres.ro: Dificultăți de aprovizionare cu carburanți în Franța, după blocarea
depozitelor și rafinăriilor
Economica.net: Chiriţoiu: Liberalizarea pieţei gazelor se justifică, preţurile
interne sunt apropiate de cele internaţionale

Economica.net: Încă o şansă pentru RCS&RDS. Distribuitorii de energie ar
putea fi obligaţi să subcontracteze pe bucăţi managementul reţelei
Economica.net: Statul român ar trebui să fundamenteze o nouă schemă de sprijin
pentru energia regenerabilă - secretar de stat
Economica.net: Traderii de petrol se împrumută de la bănci pentru a stoca ţiţei
pe nave
FISCALITATE
Economica.net: Ministrul Finanţelor susţine că nu este necesară eliminarea
impozitării în cazul dării în plată
Economica.net: Inspectorii de la Antifraudă au aplicat amenzi de 1,9 milioane lei
în weekend-ul 21-22 mai
GUVERN
Mediafax.ro: Dîncu: Funcţionarii publici au o structură aberantă, 5% debutanţi,
62% funcţionari superiori
Economica.net: Companile de stat sunt defavorizate prin reglementări încâlcite şi
controale abuzive - secretar de stat
Capital.ro: Dragu, MFP: "Noua schemă de ajutor de stat, pe care o analizăm,
vizează proiectele de peste 2 milioane de euro"
Economica.net: Finanţele au împrumutat, luni, 400 de milioane lei de la bănci, la
un randament mediu de 2,68% pe an
INVESTIȚII
Mediafax.ro: Cei mai mulţi antreprenori sunt foşti muncitori. Anual, doar 3,5%
din afacerile noi sunt înfiinţate de foşti manageri
Zf.ro: O firmă germană de arhitectură sparge gheaţa pe piaţa din România
Zf.ro: Openville Timişoara, proiectul lui Iulian Dascălu, atrage un nou chiriaş pe
o suprafaţă de 3.500 mp
Zf.ro: Un investitor din Dubai vrea să deschidă prima rafinărie de aur în Monaco
Economica.net: Profit de aproape patru ori mai mare pentru lanţul de farmacii
Sensiblu în 2015
Economica.net: Parcări subterane în centrul Bucureştiului, la Cişmigiu şi Piaţa
Dorobanţi. Contracte de 17 milioane de euro

Economica.net: Gura de metrou de la Tineretului, investiţie de 17 milioane de lei,
ar putea fi gata până la sfârşitul anului
Economica.net: Depozitarul Central va distribui dividende pentru BRD-Groupe
Societe Generale
IT
Hotnews.ro: Facebook recruteaza experti pentru divizia europeana de realitate
virtuala
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Consiliul Concurenţei a finalizat anul trecut 21 de investigaţii, amenzile
totalizând 54 mil.euro
Agerpres.ro: Chirițoiu: Medicii prescriu medicamente mai scumpe, influențați și
de bugetele mari ale firmelor farmaceutice
Economica.net: UE va debloca fonduri de 11 miliarde de euro pentru Grecia
după revizuirea celui de-al treilea program de asistenţă
SISTEM BANCAR
Economica.net: Olteanu: Percepţia publică asupra băncilor ar fi fost mai bună
dacă acestea ar fi fost empatice
Agerpres.ro: BCE: Costurile legale au anulat o treime din profiturile băncilor
europene, în perioada 2008 - 2015
Economica.net: Croitoru: Un om va lua un credit într-o perioadă de euforie după
principiul "dacă iau ceilalţi iau şi eu"
Zf.ro: IFC şi Kruk cumpără un portofoliu de credite neperformante de 600 mil.
euro de la Bancpost şi alte sucursale Eurobank
TELECOM
Hotnews.ro: TOP 10 realizari cu care se mandreste seful Vodafone dupa 2 ani in
Romania: Vom imbogati oferta de continut video pe mobil si vor veni lucruri noi
pana in acest an
Zf.ro: Ravinder Takkar, CEO Vodafone România: Anul acesta vom avea o
investiţie “masivă” în reţea, cum nu am mai avut din perioada Connex

Zf.ro: Şeful Vodafone România: Nu cred că există cineva în România care are
nevoie ca Vodafone să lanseze TV prin satelit
Economica.net: Orange implementează serviciul de apel 4G pe sistemele de
operare iOS
TURISM
Mediafax.ro: Peste 20.000 de turişti români îşi vor face vacanţa în Malta
Profit.ro: "Litoralul pentru toți" nu mai contează pentru nimeni

