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MIHAI DARABAN
Antena3.ro: Vicepremierul Costin Borc și șeful ANAF, Dragoş Doroș,
participă joi, la prima ediție a forumului Capitalului Românesc
Sursazilei.ro, preluată de Ziarelive.ro, I-ziare.ro, Index-stiri.ro: Daraban,
CCIR: Vrem să însoțim decidenții politici în misiunile economice externe
Evz.ro, preluată de Capital.ro, Infoziare.ro, News.ournet.ro, ZIare-penet.ro, Qmagazine.ro, Findnews.ro, Actualitati.net, Revistapresei.eu,
008.ro, Ziare.www.ro: Daraban, CCIR: Comerţul exterior al României
trebuie să iasă din graniţele UE
CCIR
Psnews.ro: STUDIU Procentaje uluitoare în rândul afaceriștilor români. În
ce instituții-cheie au cea mai mare încredere
Capital.ro, preluată de newslist.ro, ziarelive.ro : Mihai Daraban, CCIR: ”
Statul nu are ce oferi marilor investitorii. Aceștia le alunecă din
mâini”
Capital.ro: Președintele CCIR: ”Învățământul ar trebui să se
intersecteze cu economia reală”
Eoficial.ro: CCIR și Guvernul relansează Comitetului Național ICC
România
Ziare.com, preluată de Portaluldestiri.ro, Analize-financiare.ro, Efin.ro,
Ziaruldeiasi.ro,

Index-stiri.ro,Ziarelive.ro,

I-ziare.ro,

News.ournet.ro,

Cronicavip.ro: CCIR si Guvernul relanseaza Comitetul National ICC
Romania
Psnews.ro, Index-stiri.ro: Întrunirea Comitetului Național ICC România –
pas important pentru relațiile economice internaționale
Agerpres.ro,

preluată

de

Bizlawyer.ro,

Diacaf.com,

Revistablogurilor.ro,

Revistapresei.eu,

Ziarulprofit.ro,

I-ziare.ro,

Calinsiasociatii.ro,

Bizlawyer.ro, Banknews.ro: Borc: Cea mai mare parte a exporturilor sunt
ale multinaţionalelor. Favorizăm, fără să vrem, capitalul străin
Agerpres.ro, preluată de Romaniatv.net. Capital.ro, Replicaonline.ro,
Ziar.com,

Discard.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Ziarelive.ro,

Romania-

shafaqna.com, Newlist.ro, Comisarul.ro, Ziuanews.ro, Stiri-pe-surse.ro,
Index-stiri.ro, Diacaf.com, News.yam.ro, Revistapresei.eu, Banknews.ro,
Findnews.ro,

Allbiz.ro,

Actualitati.net,

Index-stiri.ro,

I-ziare.ro,

ZIare.www.ro, Ziarmm.ro, Agendaprimarului.eu: Consilier prezidențial:
România va fi, în 2016, pe podiumul creșterii economice în Uniunea
Europeană, datorită consumului
Agerpres.ro,

Romania.shafqna.com,

Banknews.ro,

Index-stiri.ro,

Romanialibera.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Stiri-presa-online.ro,

Index-stiri.ro:

Lazăr

Infoziare.ro,

Ultimelestiri.com,

Comănescu:

Revigorarea

Comitetului Național ICC România deschide noi oportunități

de

participare la fluxurile economice internaționale
B1tv.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Comitetul Național ICC: Afaceriștii, la
masă cu statul (VIDEO)
Evz.ro, preluată de Palo.ro, Ultimele-stiri.eu: CCIR: Lipsa forţei de
muncă, cea mai mare problemă a companiilor

CCIA ARAD
Glsa.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ultimele-stiri.ro, I-ziare.ro, Indexstiri.ro: CCIA Arad organizează cursuri de arhivar și contabil
CCI BUCUREȘTI
Amosnews.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: În iunie, Ziua oportunităţilor
de afaceri dedicată Bosniei şi Herţegovinei
CCIA VASLUI
Monitoruldevaslui.ro: Vasluienii, minus 17.300 de euro la portofel!

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Neagu, Bergerat Monnoyeur: Anul acesta ne bazăm pe tractoare
pentru creştere. Piaţa va urca puternic
Zf.ro: Ministerul Agriculturii alocă 1,7 miliarde de lei „din veniturile din
privatizare” pentru a achita mai rapid subvenţiile fermierilor
ENERGIE
Zf.ro: Optimism în 2016: majoritatea antreprenorilor din energie cred că
businessul lor va creşte. Pieţele îşi revin
Zf.ro: Nobel Oil intră în Constanţa şi mai vrea trei benzinării anul acesta
Zf.ro: Oil Terminal, profit de 7 mil. lei la afaceri de 37 mil. lei
Zf.ro: CEZ ia o gură de oxigen după ce turbinele din Dobrogea au generat
de trei ori mai mult profit
Economica.net: Electrica vrea să spargă monopolul Enel din Bucureşti şi
vine cu oferte de energie pentru populaţie. Cât câştigi la factură
Economica.net: Strategia Energetică a României 2016-2030: documentul
final va fi publicat în septembrie 2016
Agerpres.ro: Rompetrol Rafinare a contestat în Instanță sechestrul
instituit de DIICOT

Agerpres.ro: Au început lucrările de construcție la gazoductul TAP
Bursa.ro: Resursele regenerabile, o utopie în căutarea unei schimbări de
paradigmă?
FISCALITATE
Economica.net: Europa aleargă după banii Google din insule. Ce ar
putea găsi ANAF la giganţii online
Economica.net: ANAF reverifică listele privind datoriile persoanelor
fizice în funcţie de solicitări
Capital.ro: Companiile din România "se bucură" de unul dintre cele mai
reduse impozite pe profit la nivel mondial
GUVERN
Economica.net:

Prima

Casă

2016:

Guvernul

discută

miercuri

suplimentarea plafonului de garanţii
Economica.net: Ministrul Transporturilor modifică şi organigrama CFR
Călători: Apar 14 funcţii noi de conducere
Economica.net: Proiect de OUG pentru modificarea Codului penal şi
Codului de procedură penală, în şedinţa de Guvern
Agerpres.ro: Nistor (SpiruHaret): Guvernul ne-a demonstrat din start că
nu este interesat de susținerea financiară a Educației
Capital.ro: Costin Borc: "Nu cereţi acestui Guvern să facă schimbări
revoluţionare în 6 luni "
Capital.ro: Pîslaru: În discuţiile cu partenerii sociali, ne-am asigurat că
niciun salariu nu va scădea; aşteptările erau foarte mari
Capital.ro: Cioloş: Proiectul privind salarizarea bugetarilor va corecta
unele disfuncţionalităţi din sistem
Capital.ro: Hăncescu (FSLI): Ordonanţa privind salarizarea în sectorul
bugetar este nulă. Educaţia a fost abandonată
Economica.net: Guvernul va construi 6.500 de locuinţe pentru bugetari,
în următorii cinci ani, prin ANL. Costul: aproape 300 de mil. euro

INVESTIȚII
Zf.ro: Soros îşi reduce expunerea la acţiuni americane, investeşte în aur
Zf.ro: Firmele de leasing operaţional iau la ţintă retailerii online
Zf.ro: Cifra de afaceri a grupului Floria s-a dublat în primul trimestru la
900.000 euro. Jumătate a venit din vânzările online
Zf.ro: Ecopack Ghimbav a avut afaceri de 28,8 mil. lei în T1, plus 5%
Zf.ro: Producătorul de aparate de aer condiţionat Daikin, afaceri de 19 mi.
euro, plus 20%: „S-au deblocat proiecte industriale şi comerciale“
Zf.ro: World Class deschide un centru de 1.700 mp în mallul City Park din
Constanţa
Zf.ro: Şantierul naval Damen Galaţi şi-a bugetat afaceri mai mari cu 40%
în 2016. „Vom livra 32 de nave anul acesta“
Zf.ro: Ministrul Economiei: Condiţia Daimler era ca produsele să ajungă
în maxim 17 ore de la fabrică la uzina din Bremen. Sebeş nu a fost un
competitor
Economica.net: Ikea vinde active imobiliare de un miliard de dolari în
Europa
Economica.net:

Acţiunile

Suzuki

scad

puternic

după

informaţiile

referitoare la testele incorecte privind economia de combustibil
Bursa.ro: "Lipsa investiţiilor publice mută interesul companiilor de la noi
pe alte pieţe"
Bursa.ro: DEŞI ASF A CONSIDERAT CĂ OPERAŢIUNEA ESTE DE
NATURĂ A PREJUDICIA ACŢIONARII - Consolidarea valorii nominale la
Confecţii Vaslui a fost aprobată
Bursa.ro: CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 9-16 MAI Nuclearelectrica, cea mai mare apreciere din BET
Bursa.ro: NEPI: Primăria Capitalei ar trebui să ţină cont de dezvoltarea
imobiliară din zona Floreasca-Barbu Văcărescu
Bursa.ro: "Asahi" Japonia nu vrea activele est-europene ale "SABMiller"

Capital.ro: Cum a pierdut România fabrica Daimler în faţa Poloniei:
"Condiţia era ca de la poarta fabricii până la uzina din Bremen să se facă
maximum 17 ore"
Capital.ro: Constantin Stroe (ACAROM): Vrem un al treilea producător,
dar nu facem nimic pentru asta. Doar vorbe
Capital.ro: Bursa, în creştere uşoară, după mai mult de o oră de la
deschiderea şedinţei
Zf.ro: Bogdan Cocian, Elba SA: Ar trebui să fim lăsaţi să accesăm piaţa
de muncă din Serbia
Zf.ro: Bogdan Dimitriu, manager fabrică Federal-Mogul Friction Products
Ploieşti: Sunt posibile şi alte investiţii la Ploieşti
Zf.ro: Piaţa imobiliară din Cluj-Napoca va depăşi un miliard de euro anul
acesta
Zf.ro: Răzvan Iorgu, CRBE România: Statul trebuie să se implice mai mult
în atragerea investiţiilor
Zf.ro: Municipiul Tecuci va avea o fabrică de sortare şi tratare a
deşeurilor, un proiect ce se ridică la 25 milioane de euro
IT
Zf.ro: Vodafone şi RCS&RDS se luptă pentru licenţe radio pentru servicii
de net mobil în Ungaria
Zf.ro: Cum a arătat conferinţa ZF Mobilio '16: Cine au fost speakerii care
au prezentat viitorul din piaţa mobile
Agerpres.ro: ANCOM a lansat în dezbatere publică proiectul de strategie
de reglementare a comunicațiilor electronice din România
Capital.ro: Tehnologia de ultimă generaţie îi depăşeşte pe angajaţii
români
Economica.net: Posta Română a lansat o aplicaţie mobilă pentru
platformele Android şi iOS

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Economia îşi umflă muşchii, dar deficitele în creştere dau fiori
economiştilor
Economica.net: Legea salarizării: creşteri în sănătate, educaţie şi
administraţie, bonusuri de performanţă. Cele mai importante modificări
Economica.net: Legea salarizării, impact de 2,29 miliarde de lei în
următorii patru ani
Economica.net: Industria tutunului gâfâie în aşteptarea noii Directive.
Produc pe stoc pentru a acoperi cererea viitoare
Economica.net: SUA au majorat cu 522% taxele de import pentru oţelul
provenit din China
Zf.ro: Marius Vorniceanu, vicepreşedinte ASF: Vom fi fermi cu acele
entităţi care introduc cu voie sau fără voie date eronate în baza de date
CEDAM
Economica.net: Guvernul modifică prețul rovinietei: Scumpiri pentru
camioanele mici, ieftiniri pentru cele mari
SISTEM BANCAR
Zf.ro: ING Bank a crescut creditarea cu 26% şi a făcut profit net de 84 mil.
lei în primul trimestru
Zf.ro: Unul din marile mistere ale pieţei americane de titluri de trezorerie
a fost elucidat după 41 de ani
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Îşi asumă liberalii amputarea Statutului
Băncii Naţionale?
Zf.ro: Şeful grupului ProCredit: Nu vindem banca din România, nici nu
cumpărăm o altă bancă sau portofoliu. Ne dezvoltăm organic
Zf.ro: Banca Transilvania a cumpărat credite de la Bank of Cyprus de sub
2 milioane euro. Ciprioţii trebuie să-şi lichideze operaţiunile din România
până în 2017 şi vând pe bucăţi
Zf.ro: Cât de puternice au devenit băncile centrale? Şi cât de stăpâne
sunt pe situaţie?

Zf.ro: Investitorii americani şi britanici controlează o treime din grupul
bancar Erste, fiind pe picior de egalitate cu austriecii. Un fost oficial de
top înTrezoreria SUA face parte din boardul Erste şi BCR
Economica.net: Eurobank, primul profit trimestrial de după 2011
Economica.net: Băncile refuză dosare noi "Prima Casă". Guvernul
suplimentează azi garanţiile, dar ajung doar pentru cererile deja depuse
Hotnews.ro:

Banca

Transilvania

paraseste

Consiliul

Patronatelor

Bancare, ramanand doar in Asociatia Romana a Bancilor. Oana Petrescu,
fostul executiv al CPBR a parasit si ea organizatia
Bursa.ro: FĂRĂ SĂ PROPUNĂ NEGOCIEREA ŞI FĂRĂ SĂ CONTESTE Credit Europe Ipotecar IFN răspunde clienţilor că ia în plată casele
Bursa.ro: Fuziunea "Banco Popolare" - BPM lasă fără loc de muncă 1.800
de angajaţi
Capital.ro: Guvernul a aprobat suplimentarea cu 500 mil. lei a garanţiilor
Prima Casă
TELECOM
Zf.ro: Centrul de servicii al Orange a adăugat încă aproape 200 de
oameni anul trecut, iar afacerile s-au dublat
Zf.ro: Cea mai mare creştere a veniturilor Vodafone în România de la
criză încoace: 7,7%
Economica.net: Chiriţoiu: Industria telecom din România este una de
succes. Intervenim doar când firmele mari blochează inovaţia
TURISM
Zf.ro: Devalorizarea rublei îl ajută pe Putin să-şi realizeze visurile

