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MIHAI DARABAN
Dcnews.ro, preluată de Newstiriromania.ro, Newslist.ro, Ultimele-stiri.eu: Proiect
de țară. Reacția mediului de afaceri la propunerea lui Klaus Iohannis
B1.ro, preluată de Stiri-live.ro, Ziare-pe-net.ro, Antena24.ro, I-ziare.ro: Reacție a
reprezentanților mediului de afaceri după declarațiile președintelui despre
proiectul de țară. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie:
Prioritatea o constituie infrastructura
AMCHAM
Sfin.ro, preluată de News.ournet.ro, Pescurt.ro, Ziare.www.ro, 008.ro: Cristian
Colteanu -AMCHAM- Coruptia este principalul obstacol in fata afacerilor din
Romania
CCIA ARGEȘ
Muscel-arges.ro, Observatordearges.ro, Ziarulargesenilor.ro: Președintele CJ,
întâlnire cu oamenii de afaceri
CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro: Iaşul - pe locul 17 în ţară la exporturi. Situaţia „din teren”,
diferită de datele statistice
CAMERA DE COMERȚ ITALIANĂ PENTRU ROMÂNIA
Oficialmedia.com, preluată de I-ziare.ro: Camera de Comerţ Italiană, sucursala
Timişoara

CCIA TIMIȘ
Agerpres.ro: Europarlamentarul Maria Grapini informează românii despre
Fondul European pentru Investiții Strategice!
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro: Lipsa unei strategii de dezvoltare afectează zona NE: Politicul
și sapa de lemn
AGRICULTURĂ
Capital.ro: România beneficiază de 21,5 milioane de euro pentru Programul
Național Apicol 2017-2019, un plus de 7,2%
ENERGIE
Mediafax.ro: 800 de disponibilizări la Complexul Energetic Hunedoara. Planul
de disponibilizare, contestat la ITM
Zf.ro: Romelectro se duce să construiască centrale în Egipt cu finanţare de la
Eximbank
Zf.ro: Conpet Ploieşti respinge pentru a treia oară majorarea de capital
FISCALITATE
Capital.ro: Parisul ademeneşte bancherii din Londra cu facilităţi fiscale
GUVERN
Zf.ro: Guvernul este la un pas să aducă o investiţie IBM în România, pe zona
tehnologiei cognitive
Mediafax.ro: Cioloş anunţă un nou pachet de debirocratizare care vizează mediul
economic

Capital.ro: Violeta Alexandru: Guvernul a revizuit normele Legii accesului la
informaţiile publice
Economica.net: Cioloş: Deficitul de 2,8% din PIB în 2016 este asumat inclusiv de
măsurile guvernului precedent
Economica.net: Cioloş: Am venit cu propuneri dincolo de mandatul nostru. Sper
să fie asumate de mulţi dintre candidaţii la parlamentare
Economica.net: Guvernul se reorganizează: SGG asigură secretariatul tehnic şi
administrativ, Cancelaria are rol de coordonare strategică
Economica.net: Iolu întrebat dacă DNA a cerut informaţii legate de
KazMunayGas: Guvernul, ca practică generală, răspunde Parchetelor
Zf.ro: Ministerul Muncii: „Vrem să atragem românii plecaţi în străinătate şi să
permitem accesul mai multor străini din state non-UE la locurile de muncă din
România“
INVESTIȚII
Zf.ro: Aşa a început şi la criza precedentă. Acum trei fonduri mari de real estate
din Marea Britanie au oprit retragerile investitorilor pentru că nu pot să
transforme ”mall-urile” deţinute în cash şi să dea banii înapoi
Zf.ro: Retailerul de modă „Preţuri pentru tine“ vrea să cucerească estul Europei:
„Luăm în calcul intrarea în Serbia, Ucraina şi Macedonia“
Zf.ro: Bursele Europei de Vest sunt încă în scădere după panica Brexit-ului,
sectorul financiar cel mai afectat
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
Capital.ro: Ascendia se va tranzacţiona, de joi, pe piaţa AeRO a Bursei de Valori
Bucureşti

Capital.ro: Topul marilor proprietari de locuințe cu cele mai bune vânzări
Agerpres.ro: Compania Cotnari a obținut opt medalii de aur la concursul
internațional de vin 'VINAGORA-BUDAPESTA'
Bursa.ro:
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FLORIN

GEORGESCU, PSD VREA SUSPENDAREA PRIVATIZĂRILOR Şerban
Nicolae, PSD: "Nu este exclus ca o bună parte din FP să se întoarcă la stat"
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME Temerile din sectorul bancar ţin pe scădere
bursele europene
Zf.ro: Îmbuteliatorul apei minerale Zizin ia un credit de la Raiffeisen Bank
pentru un depozit în Mogoşoaia
Zf.ro: Divizia de comerţ cu cereale a gigantului Bunge stă pe pierderi
Zf.ro: Flanco: Am preluat peste 20 din spaţiile Domo şi continuăm expansiunea
Zf.ro: Francezii de la Lactalis încep procedurile pentru a prelua integral Albalact
Zf.ro: Lidl: Carnea proaspătă, o bună parte dintre lactate şi mezeluri, ouăle sau
pâinea provin în mare parte de la cei 100 de furnizori români
Zf.ro: Brexitul îi duce pe români către piaţa imobiliară locală. Un constructor
braşovean: Cererea de locuinţe din Marea Britanie s-a dublat în două săptămâni
Zf.ro: Gabriel Zbârcea - Ţuca Zbârcea & Asociaţii: Domeniile care vor merge
bine sunt agrobusinessul, cel bancar, mai ales pe NPL-uri, şi IT&C
Zf.ro: Un furnizor de materiale de construcţii din Lugoj merge spre 8 milioane de
euro

IT

Bursa.ro: Tudorache: "Investiţiile IT din administraţia centrală - în mare parte
incoerente"
Zf.ro: Cei mai mari 45 de integratori IT&C au avut afaceri de 3,7 mld. lei
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: Rusia confirmă că Fondul de rezervă ar putea fi epuizat în 2017
Capital.ro: Mari companii germane din industria auto, suspectate de formarea
unui cartel
Zf.ro: George Bădescu, directorul executiv al Asociaţiei Marilor Reţele
Comerciale: Prezenţa supermarketurilor în România nu este un lucru garantat. E
posibil ca marii retaileri să închidă magazinele
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Cea mai mare bancă germană este de părere că mai urmează un
referendum în Marea Britanie. Doar că nu cel pe care îl aşteaptă toată lumea
Zf.ro: Presiunile de depreciere a leului faţă de euro vor continua, însă cursul ar
putea rămâne sub pragul de 4,55 lei/euro
Bursa.ro: CRITICÂND PROIECTELE DE LEGE REFERITOARE LA
STATUTUL BNR Guvernatorul Mugur Isărescu vrea imunitate mai mare?
Bursa.ro: Italia nu ia măsuri imediate pentru "Banca Monte dei Paschi"
Bursa.ro: O lecţie costisitoare de etică pentru marile bănci din Olanda
Bursa.ro:
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ÎNGHEŢAREA

FRANCULUI ELVEŢIAN O judecătorie din Bucureşti îngheaţă CHF la cursul
istoric, plus 20%
Zf.ro: Allianz-Ţiriac a anunţat implementarea plăţii cu cardul la agenţii din teren

Zf.ro: Daniela Budurea, şefa Western Union România: Am ajuns la peste 9.000 de
locaţii, iar pentru viitor suntem foarte focusaţi pe digitalizare
Zf.ro: Alpha Bank a acordat primul credit prin programul „Prima maşină“ 2016
după trei luni de la aprobarea schemei de finanţare
Zf.ro: Libra Bank are 22 de milioane de euro de la BEI pentru finanţarea
microîntreprinderilor
Economica.net: Cât "mănâncă" de fapt comisioanele din costul real al creditului
Economica.net: Italia, butoiul cu pulbere al Europei. O criză bancară catastrofală
fierbe la Mediterana
Economica.net: BCE ameninţă că va da în judecată Slovenia, după ce poliţia a
făcut percheziţii la Banca Centrală
TELECOM
Capital.ro: RCS&RDS, nava-amiral a milionarului "fără chip", se adâncește în
datorii
TURISM
Capital.ro: Un mare investitor îi solicită preşedintelui Iohannis să nu promulge
Legea impozitului specific în turism
Zf.ro: Un antreprenor care a investit 2 mil. de euro într-un hotel construit de la
zero în Neptun: Staţiunea pierde turişti pentru că mulţi proprietari nu sunt în
stare să dea măcar o lavabilă pe exterior
MIHAI DARABAN
Evz.ro, preluată de Antena24.ro, Presaonline.com, Infoziare.ro, Ziar.com:
Daraban, CCIR: Polonia a reuşit, prin parteneriat public-privat, să
construiască sute de kilometri de autostrăzi

CCIR
Capital.ro, preluată de Ziare.www.ro, Findnews.ro, Ultimele-stiri.eu,
News.ournet.ro, Allbiz.ro, Diacaf.com, Ziar.com, Ziarelive.ro, Ziare-penet.ro, omania.shafaqna.com, Pfinance.ro, Press-mania.ro: Biriş: Nu
avem niciun parteneriat public-privat pentru că nu s-au realizat proiecte
finanţabile
Agerpres.ro,

preluată

de

Bizlawyer.ro,

I-ziare.ro,

Ultimele-stiri.eu,

News.ournet.ro, Infoziare.ro, Fluierul.ro, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro,
Romania.shafaqna.com, Press-mania.ro: Biriș: Nu avem parteneriate
public-private în România, întrucât nu au existat proiecte bancabile
Cursdeguvernare.ro:

Secretarul

de

stat

Biriș:

profesionalismul

sistemului public este afectat de politizare
CCI BRAȘOV
Mytex.ro: Reuniune economică. Delegație din Cuba, în vizită la Brașov
CCIFER
Zf.ro: Ce soluţii propun oamenii români de afaceri pentru deblocarea
lucrărilor de construcţii în România
Profit.ro: Investitorii francezi acuză: Sectorul construcțiilor este paralizat
de lipsa de profesionalism și transparență
Hotnews.ro: Companiile franceze din Romania propun 35 de masuri
pentru deblocarea si incurajarea proiectelor de infrastructura si
constructii

CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro: Inca doua orase din Prahova vor avea „frati” in
China
CCI ITALIANĂ PENTRU ROMÂNIA
Livearad.ro: SEMINAR PENTRU SUCCESUL ÎN AFACERI, ORGANIZAT DE
VENETO BANCA
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Un agricultor român, acuzat de DNA că a beneficiat ilegal de
peste 2 milioane de lei din bani europeni
Capital.ro: Fermierii pot primi bani pentru a se asocia, începând de
săptămâna viitoare
ENERGIE
Economica.net: Ancheta Comisiei Europene pe piaţa gazelor din
România a pornit de la o plângere din Ungaria - surse
Economica.net: ANRE: Noua lege a energiei va fi foarte greu de aplicat,
întrucât nu prevede adoptarea unor reglementări secundare
Agerpres.ro: Iancu: Noua lege a energiei corectează tratamentul
discriminatoriu la care erau supuși producătorii pe cărbune
FISCALITATE
Economica.net: Percheziţii la Hotelul Marriott, într-un dosar de evaziune
fiscală cu un prejudiciu de peste 7,5 mil. lei
Ziare.com: Intr-o luna, vom putea plati cu cardul la toate sediile ANAF din
tara

GUVERN
Zf.ro: Ministrul Finanţelor: Creşterile salariilor şi pensiilor au dus la o
creştere a depozitelor populaţiei cu 13%
Economica.net: Ministerul Fondurilor Europene renunţă, deocamdată, să
se mute într-un nou sediu
Capital.ro: Premierul Cioloş anunţă măsuri pentru firmele din România
INVESTIȚII
Zf.ro: Acţiunile europene revin pe creştere după o săptămână de pierderi
Zf.ro: Ce s-a ales cu adevărat de investiţiile cu fonduri europene din
turism
Economica.net: Brexit: Principalele bănci de investiţii din lume vor ajuta
Londra să rămână un centru financiar global
Economica.net:

Noua

entitate

care

se

va

ocupa

de

realizarea

autostrăzilor din România - Compania de Investiții Rutiere
Economica.net: Cupru Min: Patru oferte pentru achiziţionarea a 40.000
tone de concentrat de cupru scoase la licitaţie
Capital.ro: Continental va investi 160 de milioane de euro, anul acesta, în
România
Capital.ro: Investitorii străini sunt cu ochii pe infrastructura din România
Capital.ro: Vânzările Renault şi Dacia au urcat la un la nivelul record în
primul semestru din 2016

IT
Capital.ro: ANCOM: Noi reguli privind comercializarea echipamentelor
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Analiză Brexit. Impactul pentru bănci, burse, concurenţă, drept
comercial, dreptul muncii şi fiscalitate
Economica.net: PwC: Irlanda şi Spania, cea mai mare creştere a
productivităţii dintre statele din zona euro
Capital.ro: Prima undă de şoc cauzată de BREXIT: Creşterea economică
a României va încetini anul viitor
Capital.ro: Preţul alimentelor a înregistrat luna trecută cea mai mare
creştere din ultimii patru ani
Capital.ro: Românii consumă materii prime locale mai multe decât restul
Europei. Majoritatea se bazează pe exporturi
Zf.ro: Opinie Valentin Lazea, economistul şef al BNR: Strategia „România
competitivă”: câteva lămuriri necesare
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Primul avertisment. UniCredit: Creşterea economică din România
ar putea încetini la anul la 3,1%
Zf.ro: Asociaţia bancherilor: Următorul segment de creditare accelerată
va fi al companiilor
Zf.ro: ARB: Băncile din România lucrează la cele mai mici marje de
câştig din regiune

Capital.ro: Şeful bancherilor avertizează că românii vor plăti rate mai
mari la credite
Capital.ro: Marii bancheri ai lumii s-au angajat să ajute Londra să rămână
un centru financiar global
Agerpres.ro: Sobolewski (BVB): Emisiunea de titluri de stat pentru
populație stabilește o legătură între lumea financiară și societate
Agerpres.ro: Negrițoiu: Emisiunea de titluri de stat pentru populație va
duce la dezvoltarea pieței de capital; este nevoie și de educație
financiară
Zf.ro: Numărul românilor care au luat credite mai mari de 20.000 de lei la
maximul ultimilor şase ani. Peste 73.000 de persoane s-au împrumutat la
bănci în ultimul an
Zf.ro: ARB: Băncile din România lucrează la cele mai mici marje de
câştig din regiune pe zona ipotecară
TELECOM
Zf.ro: Conducerea France Telecom, acuzată de "hărţuire morală" după
sinuciderea a zeci de angajaţi
TURISM
Zf.ro: Ce s-a ales cu adevărat de investiţiile cu fonduri europene din
turism

