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MIHAI DARABAN
Bursa.ro: MIHAI DARABAN, PREŞEDINTELE CAMEREI DE COMERŢ A
ROMÂNIEI: "Industria navală ar trebui subvenţionată, la fel ca
agricultura"
CCIR
Eubusinesslaw.wordpress.com,

preluată

de

Sourcecode.com.ro:

Probleme dificile de executare silită, 10 iunie 2016
CCIA ARAD
Ceccarbusinessmagazine.ro: Filiala CECCAR Arad: Prețurile de transfer
– de la opțional la obligatoriu
CCI BRAȘOV
Mytex.ro, preluată de Stiribv.ro, Ultimele-stiri.eu, Turistbrasov.ro: Ce
aşteaptă oamenii de afaceri de la viitorul primar
CCI IAȘI
Stiri.telem.ro: Conferinta pentru afacerile din online
Ziaruldeiasi.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare-penet.ro: Aici poţi afla aproape totul despre cum să iniţiezi şi dezvolţi o
afacere în mediul online
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro: Seminar dedicat industriei IT&C organizat de CCIAT.
Ce soluții propune Guvernul

Banatulazi.ro: Industria de IT din Timiș, pusă în valoare de mediul de
afaceri
Radiotimisoara.ro:

Calculatoare

si

Automobile:

rețeta

succesului

economic
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Timis.comisarul.ro, Ultimele-stiri.eu,
Gazetadinvest.ro, Banatulmeu.ro: Invata cum sa devii auditor intern in
sistemul de management al calitatii, la CCIA Timis
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-GERMANĂ
Digi24.ro: Vor mai multe şcoli profesionale
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Criza fermierilor: în Germania, bălegarul a ajuns mai valoros decât
laptele
Economica.net: Pepenii de Dăbuleni ajung în pieţe în două-trei
săptămâni. Preţurile sunt mai mari faţă de anul trecut
Economica.net: O nouă etapă de depunere a cererilor de către
producătorii de lapte pentru obţinerea subvenţiei, până pe 6 iunie
Bursa.ro: 300 de membri ai sindicatelor afiliate Agrostar protestează în
faţa Palatului Cotroceni
Bursa.ro: APIA, 31 MAI: Ultima zi în care fermierii mai pot depune cererea
unică de plată aferentă anului 2016
Agerpres.ro:

Irimescu: Ministerul Agriculturii va reverifica datele

înregistrate pentru a putea acorda sprijinul cuplat în zootehnie și în
vegetal
Economica.net: Anchetă la AFIR. Verifică cum s-au epuizat fondurile pe
infrastructură în şase minute
Capital.ro: Berlinul promite ajutoare de cel puţin 100 milioane de euro
pentru producătorii de lapte
Capital.ro: EXCLUSIV Proiectul care va îngreuna cumpărarea terenurilor
de către străini a intrat pe ultima sută de metri!

ENERGIE
Zf.ro: Transgaz: De 4 luni nu mai este nevoie de gaze din import
Zf.ro: Marje de vis, chiar şi de peste 25%, pentru giganţii din energie de
pe piaţa românească
Bursa.ro: Romgaz şi-a bugetat venituri de 3,8 miliarde de lei în acest an
Bursa.ro: CORPUL DE CONTROL AL PREMIERULUI: Parchetul, sesizat
privind posibile fapte penale la Electrocentrale Bucureşti
Zf.ro: Patru foşti miniştrii - Tămăsescu, Vlădescu, Pogea, Popescu au
fost daţi pe mâna justiţiei în dosarul Rompetrol
FISCALITATE
Bursa.ro: Autorităţile de la Bruxelles pregătesc numărul unic de
identificare pentru "şeptelul uman" European
Hotnews.ro: ANAF a publicat procedurile privind inregistrarea si radierea
in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul de TVA la
incasare
GUVERN
Economica.net: Ministrul Finanţelor l-ar putea acţiona în judecată pentru
calomnie pe fostul şef al Fiscului, Gelu Diaconu
Economica.net: Dacian Cioloş l-a eliberat pe Alexandru Răzvan Cuc din
funcţia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor
Agerpres.ro: Costescu: A început montarea parapeților de protecție pe
DN1, deși în unele locuri există opoziția autorităților locale
INVESTIȚII
Zf.ro: Eticheta insolvenţei a fost pusă pe 3.000 de companii în primele
patru luni

Zf.ro: Bulgarii de la Euroins se angajează să mai aducă până la 100 de
mil. lei la capital în cursul verii
Zf.ro: Încrederea în economie a ajuns pe creasta valului atât în Vest, cât
şi în România
Zf.ro: Afacerile şi profitul net al Printec România au crescut cu 20% în
2015
Zf.ro: Barometrul businessului sportiv: magazinele Decathlon au ajuns
de la zero la aproape 100 de milioane de euro în şase ani
Zf.ro: Cel mai bun an pentru Auchan în România: hipermarketurile obţin
profit record de 50 mil. lei
Zf.ro: Altex caută echipă de management pentru firma de logistică şi
distribuţie
Zf.ro: Cel mai mare câştig din FMCG: Producătorul ţigărilor Kent, profit
de aproape 100 milioane de euro
Zf.ro: Încă un brand de lux vine pe piaţa locală: Cerruti 1881 deschide
direct magazin în Băneasa Shopping City
Zf.ro: O piaţă care se aglomerează. Producătorul spumantului Zarea a
intrat pe piaţa de cidru
Zf.ro: ZF Cei mai mari jucători din economie. Greii din morărit şi
panificaţie au reintrat în zodia profitului pe o piaţă în care „se coc“ marile
tranzacţii
Economica.net:

"Autostrada"

lui

Oprescu

înaintează

spre

Vest.

Candidatul lui Nicuşor Dan la Sectorul 6 vrea să o suspende
Zf.ro: Lucrările de la Pasajul Piaţa Sudului intră în etapa finală, traficul va
fi deviat
Zf.ro: Retailerul portughez Lanidor intră pe piaţa din România cu brandul
LA Woman
Economica.net: Românii s-au înghesuit să-şi ia Prima Casă, tranzacţiile
imobiliare au crescut cu 10% în ianuarie-aprilie 2016
Economica.net: Papalekas ia 180 de milioane de euro de la pensionarii
canadieni pentru finanţarea afacerilor din România

Capital.ro: Autostrada Transilvania începe, în sfârşit, să prindă contur
Capital.ro: Concurență pentru Starbucks: Lanţul de cafenele Kahve
Dunyasi a deschis prima unitate în România
Capital.ro: O singură asociere de firme vrea să realizeze expertiza
tehnică a lucrărilor pe lotul 3 al Autostrăzii Orăştie-Sibiu
Capital.ro: EXCLUSIV P3 a cumpărat un teren lângă Bucureşti, a doua
tranzacţie imobiliară în decurs de un an

IT
Zf.ro: Liviu Arsene, Bitdefender: Companiile trebuie să blocheze accesul
la date critice al angajaţilor care lucrează de acasă
Zf.ro: Oracle a avut afaceri de 785 mil. lei în România în 2015, plus 12%
Zf.ro: Compania RomSoft şi-a crescut afacerile cu aproape 40% în 2015,
la 8,6 milioane de lei
Zf.ro: Numărul de curse efectuate prin intermediul serviciului GetPony
din Cluj a trecut de 2.000 pe lună
Zf.ro: SIE recrutează prin Facebook – "Testează-ţi abilităţile de spion"
Zf.ro: De ce sectorul IT din România are tehnicieni mulţi şi buni, dar nu şi
startup-uri inovatoare - Forbes
Economica.net: Google a ajuns la 12% din piaţa globală de publicitate, la
ani lumină de locul doi
Economica.net: Kaspersky Lab: Atacurile de tip DDoS afectează relaţia
unei companii cu clienţii săi
Capital.ro: Plata online în rate: Românii plătesc de două ori mai mult
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: SURSE Atena către creditori: "Nu putem implementa unele
cerinţe adiţionale"
Bursa.ro: Economia Greciei, într-un declin mai mare decât estimările
oficiale

Agerpres.ro: Bostan: Normele de aplicare a pachetului privind achizițiile
publice, în Guvern în 2 iunie; știrea că sistemul ar fi blocat este falsă
Agerpres.ro: România, pe locul 49 din 61 în clasamentul celor mai
competitive economii din lume
Zf.ro: Rata şomajului s-a menţinut, în aprilie, la 6,4%
Economica.net: Sindicaliştii din administraţie resping proiectul de OUG
privind salarizarea bugetarilor şi se pregătesc de proteste şi grevă
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BCR: Legea dării în plată deja a început să blocheze piaţa
creditelor ipotecare
Zf.ro: 15 bănci din 28 câte acordă credite imobiliare/ipotecare au majorat
avansul ca reacţie la darea în plată
Zf.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat în luna mai 3,6 mld. lei. De la
începutul anului statul a luat 22 mld. lei şi 775 mil. euro de pe piaţa
internă
Zf.ro: Polonezii de la Alior Bank îşi caută şef în România pe platforma
BestJobs
Zf.ro: Cardiograma băncilor listate: îşi va reveni BRD? Va continua
creşterea la Banca Transilvania? Ce se va întâmpla cu Carpatica?
Zf.ro: Banca britanică RBS va disponibiliza 450 de persoane
Economica.net: Avocatul Cuculis: Doar 30% din notificările de dare în
plată au fost contestate. Numărul notificărilor a depăşit 1.000
Economica.net: În cinci luni, 13 bănci au vândut doar un singur credit în
programul Prima Maşină
Bursa.ro: OTP Bank îi trimite în Ungaria pe debitorii care doresc să dea
în plată
Bursa.ro:

Bogdan

Chirițoiu:

"Analizăm

neperformante"
TELECOM
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de

credite

Zf.ro: RCS&RDS: afaceri de 2,7 mld. lei şi o pierdere netă de 18 mil. lei în
2015
Zf.ro: ZF Live. Marius Bostan, ministrul comunicaţiilor: „Sunt un partizan
al privatizării, dar nu cu orice preţ. Dacă obţinem un preţ foarte bun la
Telekom, aş fi de acord“
Capital.ro: Operatorul telecom din România care se dezvoltă cel mai
rapid
TURISM
Economica.net: Câţi bani face Wizz Air în România
Bursa.ro: SIMONA BACIU, SALINA TURDA: "Salina Turda are propriul
hotel, începând cu 27 mai"
Bursa.ro: Venus concurează cu Mamaia la viteza modernizării
CCIR
Comunicatedepresa.ro: Noi oportunităţi de cooperare cu Uzbekistanul
explorate la Camera de Comerţ şi Industrie a României
Psnews.ro, preluată de Newslist.ro: România vrea să pătrundă pe pieţele
din Asia Centrală. CCIR caută colaborare cu Uzbekistan
CCI BACĂU
Desteptarea.ro:

Planuri

de Afaceri,

Planuri

de

Viitor!

–

proiect

educational la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacau
CAMERA DE COMERȚ ROMÂNIA-ISRAEL
Capital.ro: De 1 Iunie, copiii sunt răsfățați la standul Israelului, din cadrul
Bookfest: filme de animație și concursuri
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Costin (BNS): Ministerul Agriculturii s-a transformat într-o
agenţie de plăţi. Este lipsit de viziune

Zf.ro: Încă un capitol unde România este codaşă în UE. Culturile
ecologice, aproape inexistente în totalul agriculturii româneşti. În Austria
ajung la 20%
ENERGIE
Zf.ro: Hidroelectrica scoate la licitaţie retehnologizarea unuia dintre cele
mai valoroase active, barajul Vidraru. Lucrarea va costa 82 mil. euro
Agerpres.ro: Consumatorii români vor plăti ajutoarele de stat care vor fi
date pentru reactoarele 3 și 4 (ONG)
Economica.net: România şi Bulgaria vor construi şi un gazoduct de
rezervă pe sub Dunăre
Hotnews.ro: Efectele reducerii stocurilor de uraniu: Productia de
combustibil nuclear de la Pitesti a scazut cu 44% in primul trimestru/
Importurile de uraniu facute de Nuclearelectrica ridica semne de
intrebare
Economica.net: Kazahstanul vrea să construiască un nou terminal
petrolier la Marea Caspică, în portul Kuryk
Economica.net: Transgaz creşte numărul acţiunilor şi le reduce valoarea,
pentru a readuce compania în atenţia publicului
FISCALITATE
Economica.net: Reguli noi pentru plata contribuţiei la Sănătate, începând
de mâine
GUVERN
Bursa.ro: DAN STOENESCU: "Plecarea românilor în număr mare în
străinătate poate avea un impact dramatic"
INVESTIȚII
Zf.ro: Ţiriac Leasing a finanţat bunuri în valoare de 21 mil. euro, în primul
trimestru

Zf.ro: Pall-Ex a avut afaceri mai mari cu 39% anul trecut
Zf.ro: Guvernul din Dubai controlează cele mai multe restaurante de pe
aeroportul Otopeni şi hrăneşte pasagerii Tarom
Capital.ro: Preluarea Eurolife ERB Insurance de Fairfax Financial și OPG
Commercial, aprobată de autoritățile europene
Economica.net: Alstom, contract de 40 mil. euro, pentru întreţinerea a 25
de trenuri noi ale operatorului TransPennine Express
Economica.net: Autostrada Bucureşti-Piteşti intră în reparaţii, traficul va
fi restricţionat toată luna iunie
Capital.ro: Divizia imobiliară a grupului Carrefour se pregătește pentru o
ofertă publică iniţială
Capital.ro: Pârtie de schi de 1,31 km la Bistrița
IT
Economica.net: Mai sunt nouă zile. Cele mai mari companii din industria
online vin la Bucureşti. Cum poţi participa
Capital.ro: Adio televizoare Panasonic cu LCD
Hotnews.ro: Comisia Europeana si cele mai mari companii de tehnologie
au semnat un cod de conduita privind discursurile ilegale de incitare la
ura din mediul online
Capital.ro: Femeile cheltuiesc anual peste 1.300 lei pe gadget-uri,
accesorii şi telefoane. Două din cinci cumpără produse tech şi preferă
telefoanele pentru selfie-uri
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Inflaţia din zona euro a scăzut cu 0,1%
Economica.net: România, printre ţările vizate de cele mai multe
investigaţii OLAF privind fraude cu fonduri europene
Zf.ro: După tichete de masă şi tichete-cadou, românii ar putea primi şi
tichete de bicicletă

Economica.net: Germania: Rata şomajului a scăzut la 6,1%, cel mai
redus nivel din 1990
Agerpres.ro: Zona euro: Rata șomajului s-a menținut la 10,2% în aprilie,
cel mai redus nivel din 2011
Capital.ro: Transportatorii protestează în fața reprezentanței CE contra
protecționismului francez
Mediafax.ro: Curtea Constituţională a declarat neconstituţional un articol
din Legea Insolvenţei
Capital.ro: India, adevăratul tigru al Asiei: economia cu cea mai mare
creștere din lume
SISTEM BANCAR
Economica.net: MFP a programat împrumuturi de 3,76 miliarde de lei de
la bănci, în luna iunie
Capital.ro: Georgescu (BNR): 4% din persoanele cu depozitele cele mai
mari deţin 67% din sumele depuse la bănci
Zf.ro: Cash-ul din economie continuă să crească, apropiindu-se de
pragul de 50 miliarde de lei. Numerarul în circulaţie s-a dublat faţă de
2008
TELECOM
Agerpres.ro: Orange se extinde în Africa
Capital.ro: Orange reduce tarifele de roaming pentru Republica Moldova
TURISM
Zf.ro: Ryanair lansează o promoţie fulger: 15% reducere pentru zborurile
din şi spre Bucureşti
Capital.ro: Mamaia, destinația de vară preferată de români. Tarifele
pentru cazare sunt în creștere

