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CCIA BRĂILA
Infoest.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Salonul auto Pro 2016, ediția a XVII-a,
26-29 mai 2016, Brăila
CCI IAȘI
Araratonline.ro: BILATERALE / Forumul economic al oamenilor de afaceri din
România și Republica Moldova
CCIA TIMIȘ
Opiniatimisoarei.ro: IT intalneste Automotivele, intr-un seminar de anvergura
organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Satele se pot moderniza pe bani europeni. Au la dispoziție 450 de
milioane de euro
Hotnews.ro: APIA avertizeaza: Fermierii nu vor primi niciun ban, daca nu-i cer
pana la noul termen
ENERGIE
Economica.net: Japonia şi Germania sunt principalele surse de finanţare a
cărbunelui din G7
Capital.ro: RADET Bucureşti susține că modalitatea de stabilire a preţului unei
gigacalorii, incorectă
Zf.ro: Patru miniştri, anchetaţi în privatizarea Petromidia. Cum explica Mihai
Tănăsescu de ce nu a luat banii de la Patriciu: ”Nu aveam ce să încasăm. Erau
nişte bani care trebuia plătiţi, dar nu însemnă că şi erau”
FISCALITATE

Capital.ro: Publicarea listei datornicilor de catre ANAF versus protectia datelor
personale
Agerpres.ro: Fiscul contestă amenda ANSPDCP; nu s-au constatat abateri
privind legalitatea publicării listei, ci probleme tehnice
Hotnews.ro: ANAF, amendat cu peste 3500 de euro pentru publicarea listei cu
datornicii persoane fizice. Oficialii institutiei: Vom contesta amenda!
GUVERN
Economica.net: Sindicatele din Educaţie ameninţă cu proteste pe 1 iunie, dacă
până joi Guvernul nu găseşte o soluţie la problema salariilor
Economica.net: MAI a pus în dezbatere proiectul referitor la Planul de acţiune
pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia
INVESTIȚII
Zf.ro: Bursele europene au deschis în creştere
Capital.ro: Enache Jiru: "Pentru noi, cel mai mare risc este cel de refinanţare.
Avem nevoie de foarte mulţi creditori"
Economica.net: Fiat Chrysler Automobiles discută un parteneriat cu Uzina
Mecanică Bucureşti pentru producţia unui model Jeep
Zf.ro: Rezervările pentru apartamentele din ansamblul The Park au crescut cu
50% anul trecut
Zf.ro: Enterprise Investors a mandatat grupul Citi să vândă supermarketurile
Profi
Economica.net: A doua etapă pentru refacerea plajelor din sudul litoralului
începe în 2017. Investiţia se ridică la 800 milioane de euro
Economica.net: Vânzările pentru jocurile LEGO şi Playmobil din Diverta au
crescut cu 60% în primele 5 luni ale anului
IT

Hotnews.ro: Sistemul cardului national de sanatate a picat din nou: CNAS a
primit trei oferte pentru mentenanta sistemului, printre ofertanti fiind Teamnet,
HP si Siveco
Economica.net: Bostan: Sper ca într-o lună-două să pot anunţa o iniţiativă
importantă pentru România în domeniul inteligenţei artificiale
Economica.net: Ministrul Comunicaţiilor: Am încredere că România va deveni
tigrul Europei, până în 2018
Economica.net: Un start-up românesc vrea să-i înveţe pe şefi să-şi monitorizeze
mai bine angajaţii
Capital.ro: Percheziţii la sediul Google într-o anchetă de fraudă fiscală
Mediafax.ro: Cota de piaţă a Windows Phone a scăzut sub 1%
Hotnews.ro: Grupul american HP s-a impartit in doua in noiembrie 2015 si are
doua firme in Romania/Reactiile HP si DNA in dosarul in care HP Romania este
urmarita penal pentru contracte incheiate in 2007-2009
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: INTERVIU Roatiș (ANSVSA): Manipularea medicamentelor
utilizate pentru tratarea animalelor este un fenomen scăpat de sub control; vom
modifica legislația
Capital.ro: Preşedintele Consiliului Fiscal: Efectul unor programe de pregătire
profesională, slab din punct de vedere economic
Capital.ro: Manea (BCR): În momentul acesta România creşte peste potenţial
Capital.ro: Auchan şi Systeme U, anchetate de Autoritatea pentru concurenţă din
Franţa
Capital.ro: Amenzi de 400.000 de euro pentru munca la negru
Economica.net: Consiliul Concurenţei lansează în consultare publică proiectul de
ghid privind participarea consorţiilor la licitaţii publice
Hotnews.ro: Doua mituri, o obsesie si o poveste de succes. Despre irosire si
educatie, sau despre irosirea Educatiei
Hotnews.ro: Noua Lege a achizitiilor publice in trei intrebari si raspunsuri

Agerpres.ro: Dijsselbloem: Eurogrupul exclude varianta continuării fără FMI a
planului de asistență convenit cu Grecia
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Noua ordine bancară: o altă bancă din sistem majorează avansul la
creditele ipotecare. Numărul băncilor de pe noua listă se ridică astfel la 15
Economica.net: Banca centrală a Turciei a redus dobânda de bază pentru a treia
lună consecutiv
TELECOM
Zf.ro: Vodafone numeşte încă un român în echipa de top management: noul
director de HR este Florin Petrescu de la Citi Rusia
TURISM
Zf.ro: Wizz Air a început să opereze cursele spre Lisabona şi Birmingham
Capital.ro: ROMATSA: Traficul în spaţiul aerian al României este în creştere din
cauza problemelor din Crimeea

