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STUDIU CCIR
Ceccarbusinessmagazine.ro: Economia, sub „lupa” oamenilor de afaceri
ROMEXPO
Autostiri.ro: Auto Total Business Show revine în forță la București
Autoexpert.ro: Auto Total Business Show
CCI ARGEȘ
Argeslive.ro: Nimic despre Moliviş!
CCINA CONSTANȚA
Infopress.tv: Black Sea Ports & Shipping 2016
CCI DOLJ
Ceccarbusinessmagazine.ro: Filiala CECCAR Dolj, prezentă la manifestări
expoziționale
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: „Trebuie construită o autostradă care să lege Transilvania de
Moldova”
CCI NEAMȚ
Ziarulceahlalul.ro, preluată de Neamt.comisarul.ro, Diacaf.com: Mâine, în Parcul
Tineretului, Festivalul de Artă Populară „Lada cu zestre“, ediția a XI-a
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ELVEȚIANĂ
Argesexpres.ro, preluată de Ziare.com: Vizită pentru identificarea oportunităţilor
de afaceri - Primarul Diaconu: "Avem nevoie de un centru de distracţii"

CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ITALIANĂ
Einformatii.ro: Lorenzo Bormioli si Mattia Ardenghi din Italia: Crama din
Tinutul Ardenghi isi desfasoara activitatea in intregime eco-friendly
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Cariereonline.ro: Mentalitatea părinţilor, unul dintre principalele obstacole
pentru învăţământul profesional
Agerpres.ro: Comunicat de presă - MDRAP - Oportunități de promovare a
României pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă
Transilvania365.ro, preluată de Amosnews.ro, Bzb.ro, Coronapress.ro, Stiribv.ro,
Ziare.com: Şcoala profesională trebuie să funcționeze ca o întreprindere
CCIA TIMIȘ
Tion.ro: Salonul Industriei Usoare, editia de primavara, si-a deschis portile la
Timisoara
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Video ZF LIVE. Bogdan Iordache, director MVP Academy: IT-ul poate să
creeze foarte multă inovaţie pentru businessurile din agricultură
Agerpres.ro: Concursul Internațional de Vinuri București (IWCB 2016) se mută
în acest an la Focșani; 1.495 de probe au fost înscrise gratuit în 2016
ENERGIE
Zf.ro: Blocajul rafinăriilor din Franţa costă Total 45 milioane de euro pe
săptămână
Zf.ro: Doi membri din directoratul Transelectrica îşi încheie mandatul înainte de
termen. Ei renunţă la un salariu de 2.500 de euro lunar
Zf.ro: Cea mai bună recoltă de dividende: Statul a cules anul trecut 1,7 mld. lei de
la perlele din energie. Nimeni nu ştie unde sunt banii
Zf.ro: Petrolul a trecut de 50 de dolari barilul prima oară în ultimele şase luni

Economica.net: Lidl vrea să îi aducă pe benzinari în parcările magazinelor. O
staţie Rompetrol deschide drumul
Economica.net: Carburanţii s-au scumpit din nou. Preţul motorinei şi al benzinei
a sărit de 5 lei în mai multe staţii
Economica.net: Grevă la centralele nucleare din Franţa
Bursa.ro: ANRE: Producţia internă de gaze va depăşi consumul în luna iunie, iar
importurile nu mai sunt necesare
Capital.ro: Dosarul Rompetrol Rafinare privind ridicarea sechestrului, trimis la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
FISCALITATE
Economica.net: Veniturile bugetare au scăzut cu 2,8%, după primele patru luni.
Încasările din TVA se prăbuşesc
Economica.net: Fiscul va pune somaţii pe uşa contribuabilului şi va fi înştiinţat
de bancă despre orice tranzacţie de peste 15.000 de euro
Dragu: ANAF a primit amendă pentru că a publicat lista datornicilor pe un site
care nu îi aparţinea şi pentru unele erori
GUVERN
Economica.net: Cioloş, despre programul Visa Waiver: Nu ne putem aştepta la
decizii formale în perioada imediat următoare
Hotnews.ro: Oficial: Ministerul Fondurilor Europene isi cauta iarasi sediu cu
chirie. 142.000 de euro pe luna, chirie estimata
IMM
Zf.ro: Creanţe de 14,5 mld. € au trecut prin mâna firmelor de factoring în ultimii
cinci ani
INVESTIȚII
Zf.ro: Napochim Imobiliare Cluj-Napoca demolează nouă imobile şi ia un credit
de 8 mil. lei

Zf.ro: SIF2 Moldova a vândut în luna mai, până acum, 4,3 milioane de acţiuni
TLV pentru aproape 12 mil. lei
Zf.ro: Austriecii de la VIG muşcă o felie importantă din piaţa de RCA după golul
lăsat de Astra: într-un an şi-au dublat vânzările şi au ajuns la aproape 40% cotă
de piaţă
Zf.ro: Străinii aveau la sfârşitul primului trimestru 21 mld. lei plasaţi în titluri de
stat româneşti
Zf.ro: Profit mai mic pentru companiile care alcătuiesc BET
Zf.ro: ZF Antreprenorii României. „Putem majora productivitatea muncii dacă
ne asociem cu investitori străini“
Zf.ro: Grupul City Grill se apropie de podiumul pieţei de restaurante. Timp de
aproape 20 de ani, podiumul a fost exclusiv al McDonald’s, KFC şi Pizza Hut
Zf.ro: Vânzarea producătorului berilor Ursus şi Timişoreana intră în linie
dreaptă
Zf.ro: Revenirea consumului aduce un parfum de creştere pe piaţa produselor
cosmetice
Zf.ro: Urgent Cargus, afaceri mai mari cu 14%. „Volumele transportate,
susţinute de comerţul online“
Bursa.ro: VIORICA DĂNCILĂ, S&D: "Riscăm să pierdem fonduri europene de
peste 11 milioane euro până la finele lunii iunie"
Bursa.ro: Elliott a mai luat 0,5% din Fondul Proprietatea
Bursa.ro: CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 17-24 MAI: Titlurile
"Prodplast" au intrat în topul creşterilor
Capital.ro: Holdingul LCG Denmark va derula în judeţul Bihor activităţi în
aviaţie, sănătate şi mediu
Capital.ro: Unul dintre cei mai mari producători de lactate din România nu
scapă de pierderi
Capital.ro: Zona Metropolitană București, un proiect uitat de autorități
Capital.ro: Vlad Voiculescu, noul ministru al Sănătăţii: "Investiţiile sunt necesare
de mult, investiţiile pe care această ţară le-a făcut în ultimii 25 de ani sunt absolut
sumare"

Hotnews.ro: Finantele lanseaza o emisiune speciala de titluri de stat cu valoare de
100 de lei, scadenta in 2018
Zf.ro: NN va răscumpăra acţiuni de 500 mil. euro
IT
Zf.ro: Afacerile Agis din Cluj, cel mai mare importator de imprimante, au crescut
cu 3%, la 115 mil. lei
Zf.ro: Ministerul Comunicaţiilor şi grupul Telekom primesc OK de la comisarul
Corina Creţu pentru prelungirea termenului de execuţie al proiectului Ro-Net
Zf.ro: Sfaturile pentru oamenii de vânzări ale unui român care a vândut aplicaţii
pentru mii de farmacii din SUA
Zf.ro: Businessul local al diviziei de IT a Metro a crescut cu 14%, la 136 mil. lei
Economica.net: Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) nu va fi
funcţional în perioada 26 mai - 15 iunie
Bursa.ro: Huawei acuză Samsung de încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală
Hotnews.ro: Gigantul Foxconn a inlocuit cu roboti 60.000 de angajati dintr-o
fabrica de electronice din China
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Raportul la patru luni al execuţiei bugetului general consolidat: excedent
de 130 mil. lei, adică 0,02% din PIB, faţă de 5,96 mld. lei, adică 0,84% din PIB în
ianuarie-aprilie 2015. Venituri de 73,9 mld. lei
Zf.ro: Estimările indică un curs de 4,48 lei/euro, în următoarele 6 luni-Sondaj
CFA
Zf.ro: ASF a amendat CA al Avicola pentru că nu a solicitat la Registrul
Comerţului un expert autorizat independent
Bursa.ro: IULIU WINKLER, PARLAMENTAR PPE: "Europa să aplice în
continuare măsurile antidumping împotriva Chinei"
Mediafax.ro: Peste 65% dintre britanici cred că Regatul Unit va rămâne în UE

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Bilanţ la şapte ani de la apariţia „Iniţiativei de la Viena“: Principalele
bănci străine şi-au redus expunerea pe România cu peste 40% în şapte ani
Zf.ro: Patru executivi în cursa pentru şefia celei mai mari bănci din Italia...
deocamdată
Economica.net: Pierderile Piraeus Bank s-au redus în primul trimestru la 37
milioane de euro
Economica.net: BCE ar putea permite din nou accesul băncilor greceşti la
finanţarea sa mai ieftină - Reuters
Economica.net: Cele mai accesibile credite ipotecare. Opt bănci cer avansuri de
până la 20%
Bursa.ro: PRIMELE REACŢII LA NOTIFICĂRILE PRIVIND LEGEA DIP:
KRUK refuză darea în plată, iar Bancpost ridică excepţia de neconstituţionalitate
Bursa.ro: Unde legea cere calcule...eu nu formulez opinii
Bursa.ro: OPINII: BNR vrea să mute bonusurile bancherilor în buzunarele
brokerilor
Hotnews.ro: Crestere firava a creditelor acordate de banci in luna aprilie
Zf.ro: Soldul creditelor acordate de bănci a crescut cu 3% într-un an. Avansul
depozitelor, pentru prima oară în ultimii ani la două cifre, respectiv 10,1%
TURISM
Economica.net: Cât a muşcat Ryanair din cota de piaţă a Wizz Air în România
Economica.net: Ryanair cere UE să ia măsuri pentru prevenirea anulării
zborurilor în Europa, din cauza protestelor controlorilor francezi
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziuanews.ro: S-a dechis târgul Expoagroutil
organizat de CCINA
ENERGIE
Ziare.com: Unde se vinde cea mai ieftina benzina din UE - Noi platim la fel ca-n
Luxemburg, dar traim de 7 ori mai prost

Agerpres.ro: Energia nucleară va face parte și pe viitor din mixul energetic al
României (secretar de stat)
Economica.net: Se deschid noi exploatări de uraniu în România. Ministerul
Energiei îşi propune păstrarea întregului ciclu nuclear
Economica.net: Nuclearelectrica: Guvernul s-a angajat să acorde mecasnime de
sprijin pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă
FISCALITATE
Agerpres.ro:

Dragu,

despre

propunerea

de

a

afișa

datoriile

pe

ușa

contribuabililor: Există situații în care unii contribuabili au uitat de datorii
Agerpres.ro: CFA: Indicatorul de încredere macroeconomică a urcat la 60,9
puncte, în aprilie
Mediafax.ro: Ministerul Finanţelor vrea să lanseze titluri de stat pentru populaţie
cu valoarea de 100 de lei
Capital.ro: Fiscul nu poate dezvălui informaţii legate de firmele investigate în
cazul dezinfectanţilor
GUVERN
Ziare.com: Ciolos lauda economia Romaniei in SUA: Cum putem "cuceri"
companiile americane
INVESTIȚII
Zf.ro: Mihai Păduroiu, CBRE: Ar trebui să aducem mai multe companii străine
în România
Zf.ro: Fabrica Fornetti din Timişoara trimite peste graniţă jumătate din
producţia de 130 de milioane de lei
Capital.ro: Secure Property îşi vinde pachetul de apartamente din Linda
Residence cu 41.000 euro bucata
Economica.net: Compania de Drumuri speră să reconstruiască autostrada
demolată până în septembrie, deşi acum face doar lucrări pregătitoare

Startupcafe.ro: Marile companii de curierat: Intr-o luna introducem plata cu
cardul direct la curier / Ne sperie cresterea unor companii precum Uber
Agerpres.ro: Vicepreședintele Rompetrol: Pur și simplu nu putem înțelege de ce
Guvernul nu își dă acordul pentru fondul de investiții
Economica.net: Selgros reia expansiunea cu un nou concept. Primul magazin nou
a fost inaugurat la Târgu Mureş GALERIE FOTO
Capital.ro: Mihai Boldijar, Bosch România: "Infrastructura ne omoară"
Zf.ro: Cristian Negruţiu, DSV Romania: Nu găsim forţă de muncă pentru
logistică, deşi suntem dispuşi să plătim salarii mari
Economica.net: Optimismul a început să crească în pieţele emergente - analiză
Saxo Bank
0-100.hotnews.ro: Continental investeste 12 milioane euro in extinderea fabricii
de electronice din Timisoara
0-100.hotnews.ro: Bosch va investi 40 milioane euro anul acesta si va angaja peste
500 de oameni in tara
IT
Agerpres.ro: Cumpărături pe internet: cea mai mare tranzacţie de anul trecut a
fost de 140.000 de lei
Economica.net: Începe ICEEfest 2016. De ce nu trebuie să lipseşti de la cel mai
important eveniment dedicat internetului
Capital.ro: Televizoarele și smartphone-urile mari, cele mai căutate de românii în
acest an
Ziare.com: Guvernul face un sistem de scanare automata a tuturor site-urilor
romanesti
Agerpres.ro: Piața IT din România a scăzut cu peste 10%, în primul trimestru
(raport)
Hotnews.ro: Intel Outside - Inca o confirmare ca centrul Intel de la Bucuresti se
inchide. Si echipa de la Cluj va fi desfiintata
Agerpres.ro: Piața e-Commerce din România valorează 8,4 miliarde lei; 89%
dintre români plătesc încă numerar (analiză)

Capital.ro: Cea mai proastă afacere Microsoft din istorie
Capital.ro: Smartphone-urile pot fi compromise atunci când sunt încărcate la un
computer
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Tarifele RCA în aprilie la transportatori rămân constante, în
medie. Pe unele segmente unde au fost înregistrate scăderi
Romanialibera.ro: Cum am pierdut banii europeni pentru lapte și carne
Agerpres.ro: România, somată de UE să adopte măsuri de gestionare a deșeurilor
și de prevenire a generării de deșeuri
Digi24.ro: Dumpingul industrial al Chinei lovește în locurile de muncă din
România
Economica.net: Comisia Europeană cere României şi altor 20 de state membre să
transpună noile norme UE privind achiziţiile publice
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: Dănescu (ARB): Sistemul bancar din România rămâne cel mai mare
finanțator al economiei și societății românești
Bursa.ro: UNPR îi cheamă pe bancheri la audieri în Parlament
Zf.ro: Zamfir, PNL: Consiliul Uniunii Notarilor Publici a decis în unanimitate să
reducă cu 50% onorariile pe care le vor percepe la darea în plată
Agerpres.ro: Oprescu (ARB): Industria bancară din România, supusă unui risc
sistemic din cauza cadrului juridic impredictibil
Agerpres.ro: Ghețea (ARB): România a trebuit să reinventeze bankingul în
sistemul bancar, în ultimii 25 de ani
Capital.ro: Soldul creditului acordat firmelor şi populaţiei a crescut cu 0,1% în
aprilie, la peste 216,4 miliarde lei
Economica.net: Depozitele bancare au crescut cu 10% în ultimul an, creditele
date de bănci cu doar 3%
Capital.ro: Economiile în lei ale populaţiei au urcat cu 1,9% luna trecută

Zf.ro: Sergiu Oprescu, ARB: Băncile din România sunt printre codaşele Europei
din punct de vedere cantitativ şi printre fruntaşe din punct de vedere al
capitalului
Capital.ro: Piraeus Bank se aşteaptă să revină pe profit anul acesta
Zf.ro: Citibank a primit o amendă de 425 mil. dolari pentru manipularea ratelor
de referinţă
Economica.net: Încrederea românilor în bănci a ajuns la 40%. Un sfert din
populaţie vrea dobânzi mai bune - studiu
Economica.net: Raiffeisen Bank România şi-a bugetat investiţii de 35 de milioane
de euro anul acesta, dublu faţă de 2015
TURISM
Zf.ro: Topul celor mai bune plaje de pe litoralul românesc. Plaja de care trebuie
să vă feriţi
Capital.ro: Președintele ANAT: Cota de TVA de 9% este cel mai important lucru
pe care mi-l propun în mandat
Capital.ro: Alin Burcea: Voucherele de vacanţă sunt nefuncţionale din cauza
limitării comisioanelor agenţiilor la 10%
Capital.ro: Președintele ANAT: Jumătate din hotelurile de la munte sunt de
vânzare
Economica.net: România nu are o identitate turistică; Dracula, Delta, Apostolul
Andrei ne pot defini ca destinaţie - ANAT
Zf.ro: Jozsef Varadi, CEO al Wizz Air: Estimăm 6 milioane de pasageri în acest
an. ”România este o piaţă strategică pentru noi. Cu siguranţă vom lansa noi rute”
Economica.net: Un nou şef la Tarom

