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MIHAI DARABAN
Cugetliber.ro, preluată de Actualitati.net, I-ziare.ro, Ziare-pe-net.ro, Indexconstanta.ro: Mihai Daraban cere finanţare europeană pentru navigaţia
pe Dunăre şi pentru industria navală
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare.com, Actualitati.net, Ultimele-stiri.eu,
Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro: 70 de expozanţi prezintă utilaje de ultimă
generaţie Târgul Expoagroutil, organizat de CCINA Constanţa, şi-a
deschis porţile
Ziuaconstanta.ro, preluată de Ziare.com, Actualitati.net, Ultimele-stiri.eu,
Ziare-pe-net.ro: Black Sea Ports & Shipping 2016, la Constanţa Mihai
Daraban - „Industria navală din Europa trebuie să devină un punct
strategic mondial“
Replicaonline.ro: Organizate la Pavilionul Expozițional, Expoagroutil și
Black Sea Ports & Shipping, oportunități pentru cei din domeniul agricol
și portuar
ROMEXPO
Zf.ro: Bookfest XI/ de Ziarul de duminică
CCI BRĂILA
Obiectivbr.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Autoturisme şi ambarcaţiuni,
noua atracţie a Falezei Dunării
CCI BUCUREȘTI
Cursdeguvernare.ro: Proiect: Facilitățile fiscale pentru cercetare se
extind și la firmele care nu au acest obiect de activitate
CCINA CONSTANȚA

Replicaonline.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Organizate la Pavilionul
Expozițional, Expoagroutil și Black Sea Ports & Shipping, oportunități
pentru cei din domeniul agricol și portuar
Radioconstanta.ro: Foto – EXPOAGROUTIL la Pavilionul Expozițional
Constanța
CCI MARAMUREȘ
Reperemaramuresene.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Tvplus.ro: Ediţia a
VI-a: Expoziţia “Energii Regenerabile şi Alternative”
CCI NEAMȚ
Ziarulceahlaul.ro, preluată de Neamt.comisarul.ro, Ziarelive.ro, Tvntv.com: „Lada cu zestre“ se deschide azi
CCI PRAHOVA
Spatiulconstruit.ro, preluată de I-ziare.ro: Bencomp va invita la Targul
Ambianta-Rafinament-Stil 2016
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro, preluată de Telenova.ro, Banatulazi.ro, Ultimelestiri.eu, Actualitati.net, Diacaf.com: Noi serii de cursuri oferite de CCIAT:
expert achiziții publice, expert accesare fonduri structurale și de
coeziune europeană, recrutare și selecție
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Achim Irimescu (MADR): Ne exprimăm interesul cu privire
la transferul de know-how american în sectorul agriculturii ecologice
Agerpres.ro: Producătorii de lapte pot depune cereri pentru obținerea
ajutorului financiar european, în perioada 30 mai - 6 iunie
Hotnews.ro: Guvernul a aprobat plati de 300 de milioane euro pentru
sectorul zootehnic

ENERGIE
Economica.net: S-a lansat licitaţia de 82 de milioane de euro pentru
modernizarea hidrocentralei Vidraru
Capital.ro: Rusia va privatiza Rosneft în semestrul doi din 2016
Hotnews.ro: Dan Suciu, despre situatia de la Romgaz, care functioneaza
cu acorduri petroliere expirate: Sunt lucruri care trebuie clarificate la
nivelul Ministerului Energiei in relatia cu Agentia pentru resurse minerale
Hotnews.ro: Transgaz a semnat un memorandum de cooperare cu
GRTgaz Franța
Hotnews.ro: Victor Grigorescu: In ultimii 20 de ani s-au facut multe
investitii de care nu isi mai aduce aminte nimeni si nici statul roman nu a
tras vreun folos de pe urma lor
FISCALITATE
Economica.net: Cioloş: Sper ca ANAF să nu mai devină o sperietoare a
mediului economic, ci un partener
Bursa.ro: Theodor Stolojan: "Există o ipocrizie cumplită în sistemul
financiar şi cel fiscal"
GUVERN
Economica.net: Cioloş: Viziunea de dezvoltare economică va fi pusă pe
masa reprezentanţilor societăţii în următoarele săptămâni
Capital.ro: Ministrul Transporturilor Costescu: „CNADNR a început să
producă”
INVESTIȚII
Zf.ro: Un fond de investiţii al Băncii Transilvania cumpără pentru 7,9
milioane de lei 51,9% din Sinteza Oradea
Zf.ro: SIF Moldova a vândut 2,1 mil. acţiuni Banca Transilvania într-o
singură zi

Zf.ro: Finanţele coboară pragul de vânzare la titlurile de stat pentru
populaţie de la 1.000 lei la 100 de lei
Zf.ro: Afaceri mai mari din asigurări şi pensii pentru olandezii de la NN în
T1
Zf.ro: Florin Pogonaru, preşedinte AOAR: Vedem hărţuiri continue între
dinozauri şi cowboy pe piaţa de capital
Zf.ro: Cine este prima femeie executiv din conducerea Tenaris România,
un business de 370 mil. euro
Zf.ro: Boromir Buzău se asociază cu o companie parte a unui gigant
francez cu afaceri de 4 miliarde de euro
Zf.ro: Producătorul de ulei Ardealul livrează 70% din producţia de 55 mil.
euro la export
Zf.ro: Producătorul mezelurilor Caroli, profit de 14 mil. lei
Zf.ro: Selgros deschide la Târgu Mureş primul magazin în format
compact
Zf.ro: Dezvoltatorii logistici nu găsesc forţă de muncă pentru depozite
Zf.ro: Valer Hancas, Kaufland România: Sunt rare cazurile în care
mergem cu magazine la marginea oraşului
Zf.ro: Un producător maramureşean face 126 mil. lei sărind marile reţele
de supermarketuri
Zf.ro: Gloria Jean’s mută cafeneaua de lângă hotelul Double Tree într-un
spaţiu de 350 mp pe Bulevardul Unirii
Economica.net: Noi probleme la lotul 3 al Autostrăzii Sibiu-Orăştie,
demolată deja. Compania de Drumuri nu are încă o soluţie
Economica.net: Grupul Bosch a raportat în România o cifră de afaceri de
1,2 miliarde lei, în 2015
Economica.net: Profi a ajuns la 401 magazine în România
Economica.net: Pogonaru: Modelul de dezvoltare bazat pe capitalul
străin şi-a atins limitele. Trebuie să ne concentrăm pe ce putem face noi
Economica.net: Indicele principal al bursei româneşti a consemnat cea
mai mare scădere din regiune, în aprilie

Economica.net: Cos, brandul premium al grupului H&M, deschide primul
său magazin din România
Economica.net: Italienii de la Maltauro vor construi 17 km din Autostrada
Transilvania la jumătate din preţul estimat
Bursa.ro: A fost finalizat proiectul de reabilitare a litoralului românesc al
Marii Negre
Agerpres.ro: Gala"Excelența în afaceri": Automobile Dacia, compania
anului 2015; proprietarul Bilka, omul de afaceri al anului
Startupcafe.ro: Start la banii europeni: Mici afaceri in confectii,
constructii, software, sali de fitness, cu 25.000 - 200.000 de euro,
finantare UE si de stat. Descarca ghidul oficial
Zf.ro: Zeci de persoane aşteaptă la coadă în Piaţa Universităţii pentru a
vedea dacă deţin acţiuni la Bursă de care nu ştiau
Economica.net: Jiru, MFP: Perioada de subscripţie pentru titlurile de stat
destinate populaţiei va fi mai lungă decât anul trecut
Economica.net: Daimler va investi trei miliarde de euro pentru reducerea
poluării la unele modele Mercedes-Benz
IT
Zf.ro: GfK: Smartphone-urile şi electrocasnicele au dus piaţa electroIT&C la 521 mil. euro în trimestrul 1
Zf.ro: Cel mai mare startup pornit în România a fost închis de Facebook
la nici doi ani de la achiziţia lui cu 500 de milioane de dolari
Zf.ro: Ioana Marcu, director HR Orange: E greu să găseşti oameni care
sunt buni şi tehnic şi în management
Zf.ro: Mai, luna concedierilor
Zf.ro: Afacerile distribuitorului MB Distribution au crescut cu 2%, la 150
milioane de lei
Zf.ro: Teodor Blidăruş îl înlocuieşte pe Andrei Pitiş în funcţia de
preşedinte al asociaţiei firmelor de soft

Zf.ro: Românii de la TypingDNA merg în faza a doua a acceleratorului de
start-up-uri susţinut de Telekom
Zf.ro: Roboţii vin să ne fure locurile de muncă: „Este mai ieftin să
cumperi un robot decât să angajezi un om căruia îi plăteşti ineficienţa“
Hotnews.ro: Google obtine o victorie importanta in instanta impotriva
Oracle intr-un proces de 9 miliarde de dolari
Economica.net: Microsoft şi Facebook vor construi un cablu uriaş între
America şi Europa pe fundul Oceanului Atlantic
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: ASF susţine că tarifele la RCA pentru transportatori au stagnat
pentru a doua lună consecutiv
Economica.net: Un îmbuteliator de apă plată amendat de ANPC dă statul
în judecată pentru daune de un milion de euro
Economica.net: Dîncu: Nu cred că adoptăm miercuri ordonanţa privind
salarizarea, mai avem de discutat cu sindicatele
Capital.ro: Grecia: Câştigurile din vânzarea activelor de stat vor depăşi
două miliarde de euro anul acesta
Mediafax.ro: Prim-ministrul Japoniei: Suntem în faţa unei crize de
amploarea Lehman Brothers
Ziare.com: Unde nu e nici.. Ciolos nu da.. dar ar fi putut sa dea
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Una dintre marile bănci spaniole a fost zdrobită pe burse
Zf.ro: Indicatorul CFA: analiştii cred că vor creşte ratele dobânzilor în
următorul an
Zf.ro: Sergiu Oprescu, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor:
„Există o legătură directă între nivelul de bunăstare economică şi nivelul
de intermediere financiară“
Zf.ro: Împrumuturile în lei accelerează, ritmul ajungând la 21%.
Creditarea totală avansează cu doar 3%

Economica.net: Autorităţile de reglementare din Polonia au acordat
Raiffeisen mai mult timp pentru vânzarea subsidiarei locale
Economica.net: În România există trei „bănci" emitente de monedă
electronică
Bursa.ro: SERGIU OPRESCU, LA 25 DE ANI DE ARB: "Peste 25 de ani
vom avea bănci mai puţine şi mai specializate"
Bursa.ro: LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ: Zamfir: "Şah-mat pentru Guvern"
Bursa.ro: REPLICĂ - Domnule Adrian Vasilescu, ori mă scuzaţi, ori vă
scuzaţi!
Bursa.ro: REPLICĂ - Domnule Adrian Vasilescu, ori mă scuzaţi, ori vă
scuzaţi!

TELECOM
Zf.ro: Ioana Marcu, director HR Orange: „Recrutăm peste 1.000 de
oameni pe an, 70% din extern, 30% din intern. Avem un mix de înlocuiri şi
poziţii nou-create“
Economica.net: Comisia Europeană propune un regulament privind
abrogarea tarifelor de roaming din 15 iunie 2017
TURISM
Economica.net: Insulele greceşti şi Antalya, cele mai vândute destinaţii
în sezonul estival 2016

