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Medialog.cf: Black Sea Ports & Shipping - în premieră la Constanța
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Saptamana.com, Ziare-live.ro, I-ziare.ro: Preşedintele Camerei de Comerţ
şi Industrie, Mihai Daraban, invitatul lui Alexandru Cumpănaşu
CCIR
Amosnews.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Va apărea catalogul electronic
InfoBulletin numărul 76
Juridice.ro, preluată de Activelawyers.ro: Probleme dificile de executare
silită (ed. 5)
STUDIU CCIR
Capital.ro, preluată de Marketingromania.ro, Diacaf.com: Un mediu de
afaceri mai bun. Ce propun investitorii?
CCINA CONSTANȚA
Medialog.cf: La cel mai important târg tehnic agricol din Romania,
Expoagroutil – Constanța, participă și firme din Turcia, Bulgaria și
Austria
Tvlitoral.ro: O nouă ediție a expoziției Denta & Pharma
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CCI BRASOV filiala FĂGĂRAȘ
Infobrasov.net: Nitramonia s-ar putea ecologiza cu o investitie flamanda
CCI IAȘI
Iasi.inoras.ro: Conferința #WebBiz - Dezvoltarea afacerilor de succes în
mediul online
CCI PRAHOVA
Vptv.ro: Delegație din China, în Prahova
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-ITALIANĂ
Topwines.ro, preluată de Topbrands.com.ro, Drinkfood.ro, Agricult.ro:
ITALIAN WINE & FOOD DAY
CCIA TIMIȘ
Allevents.in: MISIUNE ECONOMICA VARSOVIA
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Un inginer craiovean a proiectat un tractor de sub 10.000 de euro
Economica.net: România pierde bătălia cu importurile de fructe şi
legume. Jumătate dintre mere şi pere sunt din străinătate
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii trimite Corpul de control la AFIR;
anchetă privind sistemul de depunere online a proiectelor
Capital.ro: Fermierii ies din nou în stradă. Sute de oameni vor protesta
marți în fața Palatului Cotroceni
ENERGIE
Zf.ro: Romgaz vrea să dea dividende mai mici: Ar putea apărea nevoi
suplimentare de investiţii

Agerpres.ro: Activitatea de îmbuteliere GPL din Năvodari a Rompetrol
Gas a fost suspendată; MFP a revocat autorizația de antrepozit fiscal
Agerpres.ro: Ministrul Energiei: Cei care se fac vinovați de dispariția
RAAN se prefac, astăzi, că nu înțeleg despre ce este vorba
Bursa.ro: Transgaz a semnat un acord de colaborare cu operatorul
francez de transport al gazelor, GRTgaz
Bursa.ro: Michael Ruehle, NATO: "Securitatea energetică a Europei se
îmbunătăţeşte semnificativ"
FISCALITATE
Zf.ro: Reducerea impozitului la legea dării în plată, doar pentru „cazuri
sociale“
Economica.net: Tichetele-cadou oferite angajaţilor de 1 iunie nu se
impozitează
Agerpres.ro: Ministrul Finanțelor: În primele 4 luni avem un prejudiciu
identificat din evaziune fiscală de 2,9 miliarde lei
Economica.net: Benzina şi motorina se vor ieftini cu 10%. Ministrul
Finanţelor a promis eliminarea supraccizei la carburanţi
Hotnews.ro: Dragos Doros, ANAF; In cel mult 3 luni ghiseele ANAF vor fi
dotate cu POS-uri
Hotnews.ro: Bostan, Comunicatii: In cel mult o luna, romanii care
lucreaza inafara tarii isi vor plati impozitele cu cardul, indferent de
emitentul cardului. Pana acum, acestea puteau fi achitate doar cu carduri
emise in tara

GUVERN
Economica.net: MFP începe un program de "terapie intensivă": analiză
calitativă a cheltuirii banilor publici, inclusiv în Sănătate
IMM

Zf.ro: Video ZF Live. Nicu Aleman, Aleman Consulting: IMM-urile sunt
interesate de programe prin care să-şi monitorizeze oamenii din vânzări
INVESTIȚII
Zf.ro: Acţiunile Băncii Transilvania închid şedinţa de tranzacţionare la
maximul istoric de 2,825 lei
Zf.ro: Acţiunile Băncii Transilvania, la maxim istoric de 2,825 lei. Titlurile
BRD, revenire de 2,87% într-o singură zi
Zf.ro: Ratele negative nu funcţionează: Firmele nu iau credite să facă mai
multe investiţii
Zf.ro: Proprietarul cafenelelor Starbucks: România are cea mai bună
marjă de profit, de peste 20%
Zf.ro: Cel mai scump brand din portofoliul H&M „s-a aşezat“ pe Calea
Victoriei
Zf.ro: Prodvinalco Cluj, afaceri mai mici cu 16% în 2015. "Piaţa de băuturi
alcoolice s-a contractat."
Zf.ro: Opinie Cristian Hostiuc, director editorial ZF: Cel mai bun sfat al
unui antreprenor român pe care criza l-a forţat să cucerească piaţa Italiei
ca să supravieţuiască: Ieşiţi afară dacă vreţi să vindeţi. Mergeţi la export.
Nu vă fie frică, putem să ne batem cu ei la ei acasă
Zf.ro: Divizia de aparate profesionale a Nestlé a ajuns la 13.000 de unităţi:
„2015 a fost cel mai bun an de la intrarea pe piaţă“
Zf.ro: Producătorul de lactate Prodlacta Braşov vrea 50 de magazine
proprii în acest an. Compania şi-a redus pierderile cu 25% în 2015
Zf.ro: Volumele producătorului Santal au crescut în primul trimestru
Zf.ro: Restaurantele Stadio şi Social 1 au ajuns la 800 de clienţi pe zi şi la
afaceri anuale de 1,4 mil. euro
Zf.ro: Grecii de la FF Group au ajuns la patru magazine multibrand
Collective, toate în Bucureşti
Zf.ro: Trei din giganţii mondiali ai modei vând haine pe piaţa locală de
500 mil. euro pe an

Zf.ro: ZF Antreprenorii României. Un producător din Craiova cucereşte
piaţa Italiei: o fereastră din zece vândute aici este QFort
Economica.net: Dezastru la fondurile europene: în acest an, România a
primit doar un sfert din cât a încasat în 2015 pe vremea asta
Economica.net: Bostan (MCSI): Randamentele medii pe BVB de anul
trecut au fost printre cele mai bune din lume
Economica.net: Topul celor mai "scumpe" acţiuni cotate la Bursă
Economica.net: Anca Dragu: Profitul obţinut de populaţie prin titlurile de
stat din programul Fidelis Centenar nu va fi impozitat
Economica.net: Domeniile în care străinii au adus cei mai mulţi bani în
România în aprilie: pharma, ţigări, imobiliare şi automotive
Economica.net: Metrorex scoate de la "naftalină" proiectul liniei de
metrou Gara de Nord – Gara Progresu
Agerpres.ro: Românii mai au acțiuni în valoare de 400-600 milioane de
euro, din planul de privatizare în masă de la începutul anilor '90
Agerpres.ro: Metrorex: Până la finele anului vor fi instalate 139 automate
de vândut cartele; în prezent 28 sunt funcționale și 9 în reparații
Agerpres.ro: CNADNR: Lucrările de montare a separatoarelor de sens pe
DN 1 încep de luni
Zf.ro: INS: În aprilie, numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri
rezidenţiale a fost în creştere
Bursa.ro: Succesul Banii Tăi Expo, de la nivelul pieţei, nu din dronă
Bursa.ro: REPORTAJ - Cum a pierdut Bursa nişte investitori pe care voia
să-i câştige
Zf.ro: MFP a deschis o nouă sesiune de ajutor de stat
Bursa.ro: Romcab se gândeşte la listarea pe London Stock Exchange
Bursa.ro: MARIUS CHIPER, DIRECTOR GENERAL CFR SA: "Investiţiile
din infrastructura feroviară trebuie să continue cu orice preţ"
Bursa.ro: AXA îşi vinde unele operaţiuni britanice către "Phoenix"
Capital.ro: Prahova: S-a deschis circulaţia pe primul sens giratoriu
suspendat din ţară, proiect de 13 mil. euro

Capital.ro: Cătălin Homor: "Voi monitoriza fiecare pas, astfel încât, la
sfârsitul acestui an să avem finalizat Studiul de Fezabilitate necesar
realizării autostrăzii Sibiu - Piteşti"
Capital.ro: România, ţara buticurilor! Câţi români fac bani din chioşcurile
de cartier
Capital.ro: Liderul curierilor din România s-a apropiat de afaceri de 90
mil. euro
Capital.ro: CNADNR: Centura rutieră a Bucureştiului, finalizată în
proporţie de 47%. Lucrările podului de la Giurgiu vor fi gata în noiembrie
Capital.ro: Fabricile lui Seroussi au vândut anul trecut haine de peste 31
mil. euro
0-100.hotnews.ro: Romania are tot mai multe tari rivale in atragerea
investitiilor din domeniul auto. Serbia si Macedonia devin tot mai
interesante, spune seful Bosch Romania
Mediafax.ro: Cererile de ajutor de stat pentru dezvoltare regională se pot
depune de luni
Mediafax.ro: Antreprenor: Asocierea cu firme mari, în special din UE, va
creşte mult productivitatea
Zf.ro: Corecţiile ex-dividend la Banca Transilvania: Acţiunile deschid
şedinţa de tranzacţionare la scădere cu 12,5%, la 2,06 lei
Zf.ro: Corina Licea, directorul de HR al Coca-Cola HBC, a fost promovată
la nivel de grup
IT
Zf.ro: Cum administrezi eficient peste 800.000 de produse? "Pentru mulţi
eMag înseamnă doar un site cu produse şi curierul care le livrează, însă
acesta ar fi doar vârful aisebrgului. Partea nevăzută este mult mai mare”
Zf.ro: Fac un milion de euro din pasiunea consumatorilor de jocuri video
Zf.ro: Furnizorul de soft şi servicii de IT ISDC şi-a redus numărul de
angajaţi din România în 2015
Zf.ro: Olandezii de la Centric IT au aproape 200 de angajaţi în Iaşi

Zf.ro: Furnizorul de soluţii SolvIT Networks aproape şi-a triplat profitul
net în 2015
Zf.ro: Businessul din România al austriecilor de la Kapsch a scăzut cu
5% în 2015, dar profitul a urcat cu peste 50%
Zf.ro: Afacerile procesatorului de plăţi online Netopia Sistem au crescut
în 2015 la 42,5 milioane de lei, plus 59%
Zf.ro: Francezii de la Capgemini au recrutat peste 100 de oameni anul
trecut în România. Afacerile au crescut cu 58%
Zf.ro: Reacţiile managerilor din industria IT privind decizia Intel de a
închide biroul de la Bucureşti: De la „România va rămâne cu o mare
problemă socială“ la „un brand de renume nu înseamnă siguranţă“
Zf.ro: Afacerile Datanet Systems, unul dintre cei mai mari integratori de
soluţii pentru reţele de date, au crescut cu 37%, la 110 mil. lei
Agerpres.ro: Ghișeul.ro: Aproape 250 de primării înrolate și 250.000 de
plăți de peste 70 de milioane lei, în perioada 2011-2016
Capital.ro: SAP intră pe piaţa de publicitatea digitală
Hotnews.ro: Franta: Autoritatile exclud o intelegere cu Google in stilul
celei din Marea Britanie, dar spun ca analizarea informatiilor obtinute
dupa pechezitii ar putea dura luni sau chiar ani
Agerpres.ro: Bostan: Un sistem cu un grad de transparență mult mai
mare privind achizițiile publice, disponibil în luna iulie
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Topul lobby-iştilor: Companiile care influenţează din umbră cele
mai importante decizii luate în România cheltuie anual între 60 şi 80 de
milioane de euro
Zf.ro: Salariile din „poliţia alimentară“: cu 10.000 de lei „în mână“,
directorii au salarii duble faţă de şeful cel mare, care are un salariu de
5.166 lei net
Agerpres.ro: ANSVSA: Nu avem atribuții în monitorizarea și controlul 'la
raft' al apelor minerale îmbuteliate

Agerpres.ro: ANPC: Amenzi de 147.000 de lei în unități de alimentație
publică din București și Ilfov
Zf.ro: INS: Activitatea din industrie şi construcţii va fi pe plus până în
iulie, la fel şi în comerţ
Zf.ro: Producătorii europeni de camioane riscă amenzi record din partea
UE
Bursa.ro: BOGDAN CHIRIŢOIU: "Normele de aplicare a Legii achiziţiilor
vor fi aprobate mâine"
Capital.ro: Creşterea PIB-ului SUA a fost mai ridicată în primul trimestru
decât s-a estimat iniţial
Mediafax.ro: Fira, Moviplast: În Dolj, găsirea unei persoane pentru
angajare este la limita consumului nervos

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Pentru prima dată BNR scoate la lumină cele mai mari depozite din
sistemul bancar: 94 de persoane au depozite de peste 10 milioane de lei,
adică deţin 2% din economisire
Zf.ro: America se pregăteşte să trimită o undă de şoc pe pieţele
financiare. Fiţi pregătiţi!
Zf.ro: Una dintre marile bănci spaniole a fost zdrobită pe burse
Zf.ro: Depozitele companiilor în bănci au scăzut cu peste 5% în patru
luni, ajungând la 101 miliarde de lei
Zf.ro: Divizia de leasing a turcilor de la Credit Europe Bank a făcut un
profit de 11 milioane de lei în 2015
Zf.ro: Darea în plată creează confuzie în rândul recuperatorilor: Kruk
sistează colectarea pentru creditele mai mici de 250.000 euro
Zf.ro: Fostul CEO de la Bancpost preia conducerea unui grup
internaţional de consumer finance digital cu sediul la Riga, în Letonia
Zf.ro: UniCredit: Rata creditelor neperformante poate coborî la 10% în
2017 în România

Zf.ro: Românii s-au înghesuit să ia credite pentru locuinţe cu avans mai
mic: ipotecare de peste 1 mld. lei au fost vândute în aprilie, dublu faţă de
aceeaşi lună din 2015
Zf.ro: Georgescu, BNR: România este o ţară sud-americană la nivelul
economiilor din bănci
Economica.net: Consolidarea sistemului bancar: activele sistemului au
crescut în trimestrul unu de frica legii dării în plată
Economica.net: BRD: Multe din cele 50 de notificări primite depășesc
plafonul maxim impus de darea în plată
Zf.ro: Preţul aurului a scăzut pentru a noua zi consecutiv
Bursa.ro: UE analizează planuri alternative la sistemul de garantare a
depozitelor
Bursa.ro: EBA: Ţările UE ar trebui să testeze băncile în privinţa riscurilor
cibernetice
Bursa.ro: BNR LANSEAZĂ: O monedă din argint la 210 ani de exploatare
industrială a apelor minerale naturale Borsec
Bursa.ro: Jiru, MFP: "Populaţia va putea vinde oricând titlurile de stat,
fără să piardă dobânda"
Bursa.ro: Danezii au plătit mai mult decât au estimat pentru salvarea
băncilor
Zf.ro: Fostul CEO de la Bancpost preia conducerea unui grup
internaţional de consumer finance digital cu sediul la Riga, în Letonia
Zf.ro: Poziţia celei mai mari bănci din România despre cea mai dezbătută
legea a ultimilor ani: Nu reprezintă o soluţie. Pentru piaţa bancară şi
pentru siguranţa economică a ţării, în general, darea în plată este un
factor major de risc şi incertitudine
TELECOM
Zf.ro: Afacerile Grupului Industrial GIR - firmă cunoscută pentru afacerile
cu statul - s-au prăbuşit de la 8 mil. lei în 2014 la 0,6 mil. lei în 2015

TURISM
Economica.net: O singură agenție de turism va aduce 40.000 de turiști
israelieni în România
Agerpres.ro: Nedea (ANT): Puterea de promovare a României ca
destinație turistică stă în noi; asocierea brandului național cu al Salinei
Turda este un succes
Agerpres.ro: Salina Turda are propria unitate de cazare printr-o investiție
de circa un milion de lei
Bursa.ro: OPTBR: Investiţii de 150-200 de milioane de euro în sectorul
balnear
CCIA TIMIȘ
Banatulmeu.ro: Secretar de stat în Ministerul Economiei, la Timișoara:
„Există o problemă de forță de muncă în sectorul IT”. Cum s-ar putea
rezolva
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNIA-ISRAEL
Ziarulmetropolis.ro: Israel, ţara invitată de onoare, aduce la Bookfest
fabrica de vise
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Hr-club.ro: Conferinta ThinkEducation - Poate fi mediul de afaceri
motorul schimbarilor in educatie?

AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Fermieri din 10 țări vin la București în noiembrie, la RALF
2016
Capital.ro: Agrostar: 300 de sindicalişti din agricultură protesteză marţi
în faţa Palatului Cotroceni din cauza subfinanţării sectorului

ENERGIE
Agerpres.ro: ROMATOM: Proiectul reactoarelor 3 și 4 va crea 16.000 de
locuri de muncă în industria națională
FISCALITATE
Capital.ro: Dragu: ANAF a demarat procedurile de înrolare pe platforma
Ghişeul.ro; operaţiunea s-ar putea finaliza în toamnă
Hotnews.ro: Doros, ANAF: Noi suntem in totalitate pregatiti cu anumite
instrumente de plata online pentru persoanele fizice. In realitate insa ii
gasim pe oameni tot la ghiseu
GUVERN
Economica.net: Ce spune noul ministru al Sănătăţii despre propunerile
de modificare a Legii antifumat
Capital.ro: Costescu: A început montarea parapeţilor de protecţie pe
DN1, deşi în unele locuri există opoziţia autorităţilor locale
IMM
Capital.ro: PTIR: Angajaţii din IMM-urile româneşti vor putea lucra în
firme străine printr-o schemă de mobilitate
INVESTIȚII
Agerpres.ro: Audi a oprit producția la o fabrică din Germania din cauza
inundațiilor
Mediafax.ro: CNADNR, CFR şi Metrorex pot depune de luni cereri pentru
fonduri europene în valoare de 5,8 mld euro
Bursa.ro: România, în topul ţărilor cu cele mai multe idei de afaceri
înscrise în UberPITCH
Startupcafe.ro: CALENDAR. 70.000 - 200.000 Euro pentru PFA, SRL si
alte firme care vor sa faca afaceri non-agricole la sate. Cand incep cele
mai asteptate finantari PNDR.

Capital.ro: Chimcomplex Borzești a câștigat trofeul Galei Capital pentru
“Investiția anului”
Capital.ro: Lucrările la Centura ocolitoare a muncipiului Bacău,
inaugurate în prezenţa ministrului Transporturilor
Economica.net: Lucrările la Pasajul Piaţa Sudului, în etapa finală. Traficul
în zonă va fi deviat din 1 iunie
IT
Zf.ro: O treime din totalul plăţilor pe ghiseul.ro au fost realizate în acest
an
Capital.ro: Viteza de încărcare a magazinelor online din România, sub
media Europei
Capital.ro: Un startup accelerat în Cluj de Spherik ajunge în Silicon
Valley
Zf.ro: Furnizorul de servicii arvato ajunge în Cluj-Napoca unde angajează
peste 200 de persoane
Capital.ro: Online-ul poate aduce restaurantelor comenzi de patru ori mai
mari, în mai puţin de 1 an
Economica.net: Electrocentrale Bucureşti a cumpărat softuri Microsoft
pe care nu le-a folosit niciodată

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Cea mai mare extindere în lupta antifraudă: Echipa de investigare a
fraudelor se alătură echipei de consultanţă financiară
Agerpres.ro: Costin (BNS): Cerem președintelui României să medieze o
întâlnire cu Guvernul pe legislația muncii
Agerpres.ro: Eurostat: 70% dintre locuitorii orașelor din UE cu vârsta
cuprinsă între 20 și 64 de ani erau angajați în 2015
Capital.ro: Michel Sapin: Fuziunea dintre London Stock Exchange şi
Deutsche Boerse ridică potenţiale temeri privind concurenţa

Capital.ro: Piloţii de la Air France au votat pentru organizarea unei greve
de lungă durată
SISTEM BANCAR
Zf.ro: IFN-urile au dat credite de 663 mil. lei în primele trei luni ale anului,
în creştere cu 33% faţă de 2015
Economica.net: Dolarul atinge maximul ultimelor două luni. A opta
şedinţă consecutivă cu euro la 4,5 lei - curs BNR 30.06.2016
Hotnews.ro: BCR: Pentru cazurile realmente sociale ne vom abtine de la
a initia proceduri judiciare de contestare a notificarilor care intrunesc
conditiile legii darii in plata
Zf.ro: Cât este valoarea facturii pentru a creşte economia Europei: 240
miliarde de euro
Zf.ro: Şeful bursei de la Bucureşti: Băncile din România trebuie să aibă
competiţie, iar acest lucru poate să vină doar din piaţa de capital. Este
bine pentru economie, pentru firme, dar şi pentru consumatori
Economica.net: Astra contestă datoriile pe peste 600 de milioane de euro
către Raiffeisen Bank, BCR şi Credit Europe
Capital.ro: Ce trebuie să ştii despre darea în plată
Capital.ro: BNR: Băncile au înăsprit condiţiile pentru creditele ipotecare
destinate populaţiei; tendinţa continuă şi în trimestrul doi
TELECOM
Economica.net: Mai mult trafic de date pentru clienţii Digi Mobil, după
anunţarea noilor oferte Orange şi Telekom
Zf.ro: Cea mai mare creştere a veniturilor dintre giganţii din telecom de
pe piaţa locală
Zf.ro: Profitul net al Orange România a scăzut cu 35% în 2015 la 262 mil.
lei. Veniturile au crescut cu 6% revenind după 5 ani peste pragul de 1
mld. euro

TURISM
Capital.ro: IATA: traficul aerian global de pasageri a fost afectat de
atacurile din Bruxelles

