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CCINA CONSTANȚA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Se deschide Târgul Expoagroutil
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Stomatologii din Constanţa,
invitaţi de CCINA la expoziţia „Denta & Pharma“
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ITALIANĂ
Capital.ro: Italienii cumpără produse agroalimentare românești de sute de
milioane de euro în fiecare an
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-MAGHIARĂ
Agerpres.ro: CONFERINTA 'SOLUTII DE ACCES PE PIETE EXTERNE
PENTRU IMM-URI'
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: AFIR: 453 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii din
mediul rural și protejarea patrimoniului cultural, în 2016
Mediafax.ro: Monteagro Invest: „Anul acesta, cei care au pus grâu nu vor câştiga
foarte mulţi bani“
Capital.ro: Fondurile europene pentru modernizarea satelor s-au epuizat în șase
minute
ENERGIE
Hotnews.ro: Exclusiv Gigant energetic romanesc, intr-o situatie greu de imaginat:
Romgaz functioneaza cu acorduri de exploatare petroliera expirate
Zf.ro: Românii ar putea plăti mai puţin la întreţinere? RADET şi Primăria
Capitalei au acţionat în instanţă ANRE pentru un preţ mai mic al gigacaloriei
Zf.ro: Gazele de şist în Polonia: o bulă spartă
Zf.ro: Transgaz „ieftineşte“ acţiunile ca să le facă mai atractive

Capital.ro: Motivul pentru care petrolul s-ar putea prăbuşi la 25 de dolari barilul
Zf.ro: JPMorgan şi HSBC au fost alese de saudiţi pentru vânzarea Armco
FISCALITATE
Agerpres.ro: Grecia: Zona euro a ajuns la un acord asupra unei noi tranșe de
împrumut de 10,3 miliarde de euro
Agerpres.ro: ANAF: 25 mai, termenul limită pentru depunerea Declarației 200
privind veniturile realizate în România în 2015
Hotnews.ro: ANAF a publicat Ordinul care clarifica procedura restituirii TVA,
diferita de cea a rambursarii TVA
GUVERN
Economica.net: Cioloş: Statele Unite o să ne sprijine pentru a dezvolta calitatea
managementului companiilor de stat
Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Ordonanța privind salarizarea bugetarilor
vizează 6.136 de persoane din ministere
Jurnalul.ro: Schemă de ajutor de stat pentru afacerile de minim 2 milioane euro
Economica.net: Premierul Cioloş se întâlneşte cu secretarul american al Energiei
IMM
Bursa.ro: CNIPMMR: "Pentru mediul de business, resursa umană este
principala limitare"
INVESTIȚII
Agerpres.ro: Crețu: Aproape 800 de milioane de euro din fonduri UE au fost
alocate României pentru modernizarea administrației publice
Zf.ro: Acţionarii Cocor au respins propunerea de vânzarea a magazinului
Agerpres.ro: UE aprobă preluarea SABMiller de către AB InBev, cu condiția
vânzării operațiunilor din Europa
Startupcafe.ro: Roman cu afaceri de 100 milioane euro, catre candidati: Coruptia
ne blocheaza! 10 cerinte de baza pentru administratia locala.

Zf.ro: Economia germană a accelerat, dar aşteptările investitorilor scad. Din
Ungaria vin temeri de recesiune
Zf.ro: Bistriţenii de la RAAL şi-au propus să crească de două ori profitul din
exploatare în următorii cinci ani
Zf.ro: Benvenuti a vândut în primele trei luni încălţăminte de aproape 20 mil. lei.
„Piaţa a fost influenţată pozitiv de luna martie“
Economica.net: Legea dării în plată nu afectează planurile Impact: începe
construcţia a 39 de blocuri cu 900 de locuinţe în Bucureşti
Economica.net: Strategia Kaufland România: comerţul online este "deosebit de
important pentru noi"
Adevarul.ro: Au produs tancuri, dar apoi timp de 22 de ani angajaţii Uzinei
Mecanice Bucureşti au făcut doar mentenanţă. Acum vor să scoată Jeep-uri
militare
Gandul.info: Premierul Cioloş, propunere de afaceri pentru Ford
Hotnews.ro: Industria componentelor auto trage semnale de alarma. Criza de
personal este mare si situatia poate deveni dramatica. Salariile raman insa in
multe cazuri foarte mici
Bursa.ro: Enterprise Investors a mandatat Citi pentru a evalua opţiunile
strategice privind Profi
Mediafax.ro: Brexitul pare din ce în ce mai improbabil pentru investitori
Bursa.ro: 10 milioane de euro, într-un proiect imobiliar în apropiere de de Piaţa
Universităţii
Bursa.ro: Profitul Boromir a scăzut cu 12% în primul trimestru
Bursa.ro: DUPĂ CE FONDUL NU S-A MAI ÎNCADRAT ÎN LIMITELE
INVESTIŢIONALE,
Fondul Oamenilor de Afaceri scoate la vânzare pachetul din "Elvila"
Bursa.ro: Inovaţia, singura cale de ieşire din stagnarea seculară
Capital.ro: Dezvoltator: Evaluările comandate de bănci nu ţin cont de valoarea
reală a unui apartament

Capital.ro: Extindere pentru un retailer autohton. Vrea să-și vândă produsele în
mai multe țări
Capital.ro: Nelu Iordache își vrea Blue Air înapoi
Capital.ro: Când este mai bine pentru un startup să caute investitor
Capital.ro: Două noi parcări subterane vor fi construite în București
Capital.ro: Prima autostradă din Moldova se face la Bacău. Constructorul este
din Turcia
Capital.ro: Schimbări în Bucureşti: piste de biciclişti şi pod pietonal peste
Dâmboviţa
Zf.ro: Continental investeşte 12 mil. euro în extinderea fabricii de componente
din Timişoara
Capital.ro: NEPI a început construcţia unui mall în Piatra Neamţ
Zf.ro: Manchester Securities Corp a cumpărat 54,6 milioane de acţiuni Fondul
Proprietatea
IT
Zf.ro: Furnizorul local de soft Qualitance trece de 200 de angajaţi anul acesta
Zf.ro: Ce greşeli fac antreprenorii din IT atunci când merg la „pitch-uri“ pentru
obţinerea de investiţii
Agerpres.ro: Nivelul de programe software instalate, în România, fără licențe este
de 60% în 2015, în scădere cu 2% față de 2013 (studiu)
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Polonia propune o suprataxă progresivă în sectorul de retail
Romanialibera.ro: Se impozitează terenul de sub clădiri
Romanialibera.ro: Statele UE au 24 de luni pentru transpunerea directivei
privind distribuția de asigurări
Bursa.ro: LA AEROPORTUL HENRI COANDĂ
Taxiurile vor avea un nou flux de preluare a pasagerilor
Bursa.ro: Proiectul de ghid privind participarea consorţiilor la licitaţii publice, în
consultare publică

Agerpres.ro: Blocarea aprovizionării cu carburanți, noua armă a sindicatelor
franceze
Digi24.ro: Reguli europene noi privind comerțul online
SISTEM BANCAR
Zf.ro: EY va audita situaţiile financiare ale BRD-SocGen în acest an
Zf.ro: Cursul s-ar putea consolida peste 4,52 lei în perioada următoare. BNR ar
putea să intervină, spun analiştii
Zf.ro: Elveţia a deschis proces penal contra unei bănci împlicate într-un mare
scandal de spălare de bani
Zf.ro: Afacerile Idea Leasing au crescut cu peste 20% anul trecut, până la 103
mil. euro
Zf.ro: OTP majorează avansul la ipotecare la minimum 20% şi devine banca cu
numărul 15 care reacţionează la darea în plată
Zf.ro: Depozitele românilor sunt în continuare mai mari decât creditele. Pe piaţa
bancară românească există potenţial de creditare: raportul credite/depozite a
ajuns la sfârşitul primului trimestru din acest an la 87%
Economica.net: Bilanţ al dării în plată: Raiffeisen va contesta în instanţă 50% din
notificări. Băncile caută soluţii de negociere
Economica.net: Ungaria a redus dobânda de bază la un nou minim istoric
Evz.ro: Veste proastă de la BĂNCI. Ce RISCĂ clienții care DAU in PLATĂ
Bursa.ro: Moody's a retrogradat ratingul Deutsche Bank
Bursa.ro: Un sfert de miliard de euro - profitul băncilor noastre, pe trei luni
Zf.ro: Piaţa de factoring a crescut cu 35% anul trecut, la 3,6 miliarde de euro
Zf.ro: Ce spunea Ghizzoni, care a demisionat de la şefia UniCredit Group, pentru
ZF în vara anului 2015: Simţim că este nevoie să investim mai mult în mobile
banking în România, trebuie să fim puternici pe internet banking
TELECOM
Zf.ro: Noul director de HR al Vodafone este românul Florin Petrescu, venit de la
Citi Rusia

TURISM
Capital.ro: Crește turismul medical. În România, preţul pentru un implant
dentar este de trei ori mai mic decât în alte țări
CCINA CONSTANȚA
Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Două târguri într-unul, la
Pavilionul Expozițional
CCI NEAMȚ
Ziarpiatraneamt.ro: Festivalul de artă populară ”Lada cu zestre”, ediția XI-a
CCIA TIMIȘ
Pressalert.ro: Timișorenii, invitați să-și reînnoiască garderoba, la început de vară.
Peste 60 de producători participă la Salonul Industriei Ușoare. Ce oferă la prețuri
accesibile
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Italienii cumpără produse agroalimentare românești de sute de
milioane de euro în fiecare an
Economica.net: Fondurile pentru infrastructura de acces agricolă s-au epuizat la
6 minute după deschiderea sesiunii
Capital.ro: Preşedintele UNPR, Valeriu Steriu, vrea inventarierea terenurilor
vândute străinilor
Economica.net: România riscă să piardă fonduri UE de 11,2 milioane de euro
până la finalul lui iunie

ENERGIE
Agerpres.ro: Franța a început să utilizeze rezervele strategice de carburanți din
cauza blocării rafinăriilor

Economica.net: Sindicaliştii de la RADET Bucureşti au reluat miercuri acţiunile
de protest
Economica.net: Producţia internă de gaze va depăşi consumul în luna iunie, iar
importurile nu mai sunt necesare
FISCALITATE
Profit.ro: Consiliul Legislativ a avizat proiectul de scutire de impozit a tinerilor,
dar cere parlamentarilor să facă rost de bani

INVESTIȚII
Capital.ro: CFR SA alocă peste 28 de milioane lei de la bugetul statului pentru
lucrări de reparaţii în Bucureşti, Timişoara şi Constanţa
Capital.ro: Vast Resources va investi 125 de mii de dolari pentru a ecologiza
iazurile de decantare ale minei de la Băița Plai
Capital.ro: Profitul shaormeriei La Dristor a explodat: A crescut de aproape 20
de ori!
Economica.net: Wizz Air a înregistrat venituri de 1,43 miliarde de euro în anul
fiscal 2016, profitul net a crescut cu 53%
Romanialibera.ro: Divizia de electrice a Menatwork a crescut producția 24% în
2015
Zf.ro: CRH Ciment, compania condusă în 2015 de vicepremierul Costin Borc, a
ajuns anul trecut la afaceri de 852 mil. lei
Economica.net: România va avea o hartă a ecosistemelor până în 2018. Proiect în
valoare de 3,38 milioane de euro
Capital.ro: BVB şi partenerii săi vor organiza peste 20 de seminarii gratuite la
'Banii Tăi Expo 2016'
Capital.ro: Fundația Vodafone a finanțat proiecte în valoare de 23 milioane euro
în ultimii 18 ani

Zf.ro: Arad: Drum modernizat cu peste 5,6 milioane de euro, nefolosit de peste
un an la graniţa cu Ungaria
Economica.net: România împrumută 175 milioane de euro pentru 7.000 de
locuinţe ANL. Guvernul a elaborat proiectul de lege

IT
Capital.ro: Bostan: Sper să primim miercuri ultimul aviz necesar pentru Legea
securităţii cibernetice, de la Ministerul Justiţiei
Economica.net: Statul român va verifica automat site-urile găzduite în ţară în
căutare de pericole cibernetice
Zf.ro: Decizie fulgerătoare. Gigantul american Intel îşi închide birourile de la
Bucureşti. Peste 150 de softişti au fost puşi pe liber. Citiţi scrisoarea noului CEO,
care anunţa o restructurare masivă la nivel global
Zf.ro: Microsoft disponibilizează 1.850 de oameni, în plină restructurare a diviziei
smartphone
Economica.net: Legea Big Brother ar putea primi astăzi ultimul aviz necesar
Capital.ro:

Bostan:

Peste

17.000

de

domenii

active

".ro"

au

fost

compromise;avem o creştere de 58% în 2015 faţă de 2014
Startupcafe.ro: Europenii, dependenti de tehnologie, desi sunt multe lucruri din
domeniu pe care inca nu le inteleg – studiu
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Adevarul.ro: Rovinieta şi taxa de pod vor putea fi plătite pe site-ul CNADNR
Capital.ro: Noile legi privind achiziţiile publice intră joi în vigoare; normele de
aplicare vor fi adoptate pe 31 mai
Antena3.ro: Lovitură pentru românii care au mașini înmatriculate în Bulgaria
Digi24.ro: Salariile din Transporturi ar putea crește cu 57%

Capital.ro: James Grindley, CertAsig: Mai puțin de 10% din evenimentele
publice din România beneficiază de o asigurare
Economica.net: Noile legi privind achiziţiile publice intră joi în vigoare. Normele
de aplicare vor fi adoptate pe 31 mai
Capital.ro: Persoanele ce revin mai devreme la muncă ar putea primi 50% din
indemnizaţia de creştere a copilului
Hotnews.ro: Comisia Europeana propune noi norme gandite sa simplifice
cumpararea si vanzarea online de produse intre diversele tari UE
Economica.net: Iohannis a promulgat două legi prin care 5% din taxele din
jocurile de noroc ajung la Cultură
Capital.ro: Oprescu (SNFP):Vrem corecţii salariale pentru angajaţii din
instituţiile publice aflate în subordinea Ministerului Mediului
Capital.ro: Moody's: Acordul dintre Grecia şi creditori reprezintă o evoluţie
pozitivă pentru ratingul suveran al ţării
SISTEM BANCAR
Antena3.ro: Băncile atacă în instanţă Legea dării în plată
Economica.net: Rusia nu va mai apela la bănci străine la viitoarele emisiuni de
eurobonduri
Capital.ro: Leul s-a apreciat în raport cu moneda europeană, dar a pierdut teren
în faţa dolarului şi a francului elveţian
Hotnews.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Daca bancile vor sa ramana puternice...sa
faca bine si sa-si suplimenteze capitalul
TURISM
Economica.net: Doar 32% din zonele de scăldat din România au o calitate
excelentă a apei - raport CE

