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MIHAI DARABAN
Evz.ro, preluată de Palo.ro, Presaonline.com, Antena24.ro, Infoziare.ro,
Romania.shafaqna.com,

Revista-presei.com,

Stiri.astazi.ro,

News.ournet.ro, Ziareonline.com, Ultimele-stiri.eu, Antena.ro: Daraban,
CCIR: România ar putea economisi peste 450 milioane de euro anual din
debirocratizare
CCI BACĂU
Desteptarea.ro: Repetenti la identitate. De 8 ani, Bacaul nu are o stema
avizata
CCI CLUJ
Ziarulfaclia.ro, preluată de I-ziare.ro, Ziare-pe-net.ro: Seminar despre
piaţa IT din Japonia
CCINA CONSTANȚA
Agerpres.ro, preluată de Info-sud-est.ro: VietNam - destinație pentru
investiții, afaceri și turism
Replicaonline.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu: Vietnam – destinaţie
pentru investiţii, afaceri şi turism
Tvlitoral.ro: Legături comerciale între Vietnam și România
Radiosky.ro: O delegaţie a Republicii Vietnam, condusă de ambasadorul
acestei ţări la Bucureşti a efectuat, astăzi, o vizită oficială la CCINA
Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, I-ziare.ro, Ultimele-stiri.eu:
Oportunităţi de afaceri în Vietnam

Cugetliber.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, I-ziare.ro, Ultimele-stiri.eu:
Oportunităţi de afaceri în Vietnam
CAMERA DE COMERŢ ITALIANĂ PENTRU ROMÂNIA
Ireporter.ro: Seminar economic româno-italian la Timişoara
CCI MARAMUREȘ
Graiul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: În sprijinul firmelor inactive
CCIA TIMIȘ
Banatulazi.ro: Mediul de afaceri din Timiș beneficiază de astăzi de Biroul
Unic
Tentv.ro: BIROUL UNIC AL CCIAT, DESCHIS DE ASTĂZI - 28 IUNIE
CCIA VASLUI
Obiectivvaslui.ro: Fruntaşi pe ţară la ce nu trebuie! Şomajul dă insomnii
autorităţilor vasluiene

AGRICULTURĂ
Zf.ro: Guvernul reduce TVA-ul pentru servicii agricole, seminţe, pesticide
şi îngrăşăminte la 9%
Economica.net: Terenurile agricole vor putea fi intabulate gratuit
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii a susținut la Luxemburg o schemă de
ajutor excepțional pentru sectoarele afectate de embargoul impus Rusiei
ENERGIE

Economica.net: Ministrul Energiei: Am decis îngheţarea la 60 de lei pe
MW a preţului gazelor din producţia internă până la 31 martie 2017
Economica.net: Peste 188.000 de clienţi şi-au schimbat furnizorului de
gaze naturale în 2015 - raport ANRE
Capital.ro: Enel va dezvolta proiecte în domeniul mobilității electrice și
depozitării energiei cu o companie chineză
Hotnews.ro: Anca Alexandrescu, fosta sefa pe probleme de comunicare
in Guvernul Ponta, a fost numita director PR in cadrul KMG Rompetrol
Hotnews.ro: Furnizorii de gaze vor fi obligati sa constituie stocuri
minime
FISCALITATE
Economica.net: Operaţiunea "Apollo": Antifrauda începe controale la
firmele care utilizează facturi false
Economica.net: Dragu: Plata cu cardul la ANAF va fi posibilă până la
începutul lunii septembrie, în toată ţara
Bursa.ro: FOSTUL ŞEF AL ANAF, GELU DIACONU, DESPRE DEFICITUL
BUGETAR: "În ciuda creşterii fără precedent a consumului, colectarea
TVA a fost dezastruoasă"
GUVERN
Economica.net: Lista sporurilor angajaţilor de la stat. Astăzi - beneficiile
primite de salariaţii din aparatul de lucru al Guvernului
Economica.net: Cioloş: Se vor elimina copiile legalizate pentru diverse
documente, cazierul judiciar se va solicita între instituţii

Economica.net: Alocaţia de susţinere a familiei nu va mai fi condiţionată
de plata taxelor şi impozitelor locale
Economica.net: Guvernul introduce mecanisme mai simple pentru
acordarea CNP-ului şi a certificatului de naştere celor fără identitate
Bursa.ro: Cioloş vrea scutire de impozit pentru persoanele care
realizează venituri din activităţi de cercetare
Zf.ro: Corpul de control al premierului: Companiile de stat, desfiinţate
sau să devină instituţii publice
Agerpres.ro: Bostan (MCSI): Unii profesori își bat joc de meserie;
justificarea cu salariul mic, o imbecilitate
Agerpres.ro: Bostan le cere scuze profesorilor dedicați meseriei și
precizează că nu a generalizat, declarațiile fiind făcute într-un context de
dezbatere
Capital.ro: Guvern: Măsuri pentru plata cheltuielilor la proiecte care au
fost temporar suspendate la plată
Hotnews.ro:

OUG:

Fiecare

confederatie

sindicala

si

patronala

reprezentativa la nivel national are dreptul la cate un loc in plenul
Consiliului Economic si Social
Hotnews.ro: Guvernul a luat masuri pentru rambursarea cheltuielillor
pentru unele proiecte europene care au fost temporar suspendate la
plata
Hotnews.ro: Ministerul Fondurilor Europene a preluat Programul RO 05Eficienta Energetica
IMM

Zf.ro: ZF BANKERS SUMMIT 2016 Bogdan Speteanu, preşedintele ALB:
Soluţia de finanţare pentru IMM-uri constă într-un mix între leasing şi
credite bancare
INVESTIȚII
Zf.ro: Ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană: câştigători,
pierzători şi speculatori
Zf.ro: ZF Bankers Summit 2016 Cornel Coca Constantinescu, primvicepreşedinte ASF: Brexitul nu are impact pe piaţa de asigurări
Zf.ro: ZF Antreprenorii României Antreprenor din Iaşi: Avem probleme în
a ne vinde produsele la preţuri rezonabile în Europa pentru că nu avem
un brand de ţară
Zf.ro: Berile Neumarkt şi Ciucaş au avut cele mai mari creşteri de cotă de
piaţă anul trecut
Zf.ro: Retailerul german Rewe a decis să păstreze cele opt magazine XXL
din România
Zf.ro: NEPI a pus mâna pe cel mai mare parc de retail din afara Capitalei,
Shopping Center Sibiu
Zf.ro: Comerţul cu amănuntul, la maxim istoric. Românii au cheltuit 160
mld. lei pe mâncare, electrocasnice, mobilă şi bricolaj în 2015
Zf.ro: Danone a revenit pe profit anul trecut după doi ani de pierderi.
„Obiectivul nostru este consolidarea profitabilităţii“
Economica.net: Cine mai lucrează la autostrăzi? Topul constructorilor
care au cerut cei mai mulţi bani în 2016

Bursa.ro: SUPRAVEGHETORUL PREZINTĂ CE A FĂCUT PENTRU
PROMOVAREA LA "PIAŢĂ DE CAPITAL EMERGENTĂ" ASF vrea să
stimuleze numărul de emitenţi şi lichiditatea, însă acestea sunt în
scădere
Bursa.ro: Andre Masek, PESA: "Suntem interesaţi să cooperăm cu
firmele româneşti"
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Ludwik Sobolewski, CEO BVB: România poate
profita de incertitudinile din următorii ani, dar piaţa locală trebuie să
devină o piaţă emergentă
Zf.ro:

ZF

BANKERS

2016

Cornel

Coca

Constantinescu,

prim-

vicepreşedinte ASF: Listările duale ce păreau un mare avantaj nu s-au
dovedit a fi aşa
Zf.ro: Bursele asiatice au recuperate jumătate din pierderile suferite
vineri
Zf.ro: Preţul barilului de petrol a urcat din nou. Aurul, de asemenea în
creştere
Capital.ro: Cursă aeriană cargo între Qatar şi România
Capital.ro: Ce afaceri a avut Hornbach în primele trei luni ale anului
Capital.ro: Bursa de la Bucureşti a deschis pe verde şedinţa de miercuri
Capital.ro:

Consiliul

Concurenței

a

aprobat

preluarea

pachetului

majoritar Dent Estet de către MedLife
IT
Zf.ro: Afacerile companiei de outsourcing IT Crys Computers (Incrys) au
crescut cu 13% la 63 mil. lei anul trecut

Capital.ro:

Instituții

românești,

ținta

unor

amenințări

cibernetice

complexe
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: ASF a retras autorizaţia de funcţionare a Forte Asigurări şi a
respins proiectul de achiziţie al asigurătorului prezentat de BBP
Bandenia
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Cum a devenit Uniunea Europeană o piatră
de moară pentru Regatul Unit
Economica.net: Dragu: Pe primele 5 luni avem deficit bugetar de 0,1%
din PIB, dar este e foarte normal
Agerpres.ro: Brexit: Creșterea zonei euro s-ar putea reduce în următorii
trei ani cu până la 0,5% (BCE)
Capital.ro: Presiuni pentru întoarcerea Legii supermarketurilor în
Parlament
Capital.ro: Amenzi de peste 330.000 de euro pentru munca la negru
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă privind scutirea de la
impozit pentru darea în plată
Zf.ro: ZF Bankers - prima zi. Băncile mai au de curăţat neperformante: în
bilanţuri mai sunt „schelete“ de 5-6 miliarde de euro pe corporate
Zf.ro: ZF Bankers Summit 2016 Bancherii români: Brexitul va avea un
efect limitat. Noi vrem să creştem
Bursa.ro: Franţa cere proces împotriva UBS

Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Sergiu Oprescu, preşedintele executiv al Alpha
Bank: Nu trebuie să spunem din start că Brexitul nu ne afectează.
Suntem într-un teritoriu necunoscut
Zf.ro: Lira sterlină şi euro, din nou în scădere. Yenul câştigă teren
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Doru Lionăchescu, preşedinte BT Capital
Partners : În sistemul bancar, cu 1-2 excepţii, avem proprietari pasivi,
care nu pun presiune pe management să creeze performanţă
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Ştefan Marcu, director AT Kearney: Este
incredibil câţi bani se aruncă pe fereastră în sistemul bancar
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Radu Dumitrescu, partener Deloitte: Nu văd
investitori americani, nemţi sau englezi uitându-se la sistemul bancar.
Jucătorii locali sunt interesaţi de achiziţii
Capital.ro: O nouă modalitate de plată a ratelor de credit
Capital.ro: Cum citeşti un contract de credit
Capital.ro: Cum va influenţa ieşirea Marii Britanii din UE transferurile de
valută
Capital.ro: Autoritatea Bancară Europeană îşi va muta sediul de la
Londra după Brexit
Capital.ro: S&P nu are în vedere alte retrogradări suverane în UE după
Brexit
TELECOM
Zf.ro: Orange România numeşte noi membri în consiliul de administraţie
în locul lui J-F. Fallacher şi Francis Gelibter

Zf.ro: Telekom despre rezultatele investiţiei în meciurile de la Euro 2016:
Numărul de utilizatori ai platformei telekomtv.ro a crescut cu 20%
Zf.ro: Cei mai mari 15 jucători din telecom au avut afaceri de 3,7 mld. € în
2015
Economica.net: Vodafone avertizează că şi-ar putea muta sediul central
în afara Marii Britanii
Capital.ro: Operatorul de cablu Liberty Global este interesat de noi
achiziţii în Europa
TURISM
Economica.net: Toate zborurile suspendate la aeroportul internaţional
Atatürk din Istanbul, inclusiv cele spre România
Economica.net: CFR Călători are nevoie de 13 milioane de lei pentru
climatizarea tuturor vagoanelor. 69 de vagoane nu au aer condiţionat
Bursa.ro: CFR Călători are 34 de locomotive şi 250 de vagoane ce pot
circula cu 200 km/oră
Agerpres.ro: TAROM va opera cursa de miercuri spre Istanbul, cu
decolare la ora 8,35; aeroportul Ataturk s-a redeschis
CCIR
Businessbreakfast.biz: Business Breakfast cu ANAF, Antifraudă (DGAF)
și Ministerul Finanțelor
CCI BRAȘOV
Monitorulexpres.ro, preluată de Ziare.com: “De la afacere la Brand”,
seminar gratuit destinat managerilor
CCINA CONSTANȚA

Mesagerdeconstanta.ro: VietNam – destinaţie pentru investiţii, afaceri şi
turism
CCIA TIMIȘ
Tion.ro, preluată de Realitatea.net: Biroul Unic de la Camera de Comert
Timis a devenit functional
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Ministerul Apărării Naţionale şi APIA vor identifica şi delimita
suprafeţele agricole prin fotografii aeriene realizate din drone
ENERGIE
Agerpres.ro: Rompetrol Rafinare: Rafinăria Petromidia, operată conform
legislației în vigoare privind siguranța muncii
Economica.net: Nou regulament de furnizare a gazelor. Ce se schimbă în
factură şi ce câştigă consumatorii
Capital.ro: Nicolaescu (ELCEN): Vom face toate eforturile ca Romgaz să
nu preia CET Progresu în contul datoriilor
Agerpres.ro: Gabriela Firea a fost de acord cu achitarea unei părți din
datoria RADET către ELCEN
Capital.ro: Ministrul Energiei: ELCEN şi RADET vor stabili împreună un
grafic de lucrări şi reparaţii pe timpul verii
Capital.ro: Chinezii ar putea cumpăra lucernă din România
FISCALITATE

Startupcafe.ro: Legea care inlocuieste impozitul pe profit pentru afacerile
din turism si alimentatie publica, adoptata. Impozitul specific extins si
pentru microintreprinderi
GUVERN
Hotnews.ro: Ministerul pentru Consultare Publica a afisat toate numele
administratorilor din companiile si regiile de stat
Hotnews.ro: OUG: Administratia Fondul pentru Mediu va desfasura
activitati de control
INVESTIȚII
Startupcafe.ro: Brexit: Capitala europeana a startup-urilor isi face griji.
Unele companii sunt decise sa "inghete" investitiile
Zf.ro: Concurenţa a autorizat preluarea Billa de către Carrefour: trei
magazine din Brăila nu intră în acord
Zf.ro: DTZ Echinox: Un milion de locuinţe au fost construite în România
după 1989
Zf.ro: Bursele europene au deschis în creştere pentru a doua zi
consecutiv
Zf.ro: Un producător de echipamente electrocasnice investeşte 30 mil.
euro în parcul industrial din Jucu, Cluj
Zf.ro: Dent Estet se aşteaptă la afaceri de 6 mil. euro în 2016
Capital.ro: Alstom, Acciona şi Gulermak câştigă contractul de 2,88
miliarde de dolari pentru extinderea metroului din Dubai
Capital.ro: Abu Dhabi: Fondurile suverane de investiţii Mubadala şi IPIC
vor fuziona

Economica.net: Topul latifundiarilor din România: surprizele anului vin
din SUA şi Portugalia. Străinii sunt majoritari
Capital.ro: Brexit: Investiţiile în Marea Britanie vor scădea anul viitor cu
5%
Bursa.ro: PE 7 IULIE 2016, Ascendi se listează pe piaţa aero
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI: Lichiditate de 3 milioane de euro pe
BVB
Capital.ro: BREXIT: 2,8 milioane de mașini vor rămâne nevândute
Capital.ro: Depozitarul Central va distribui dividendele aferente anului
2015 pentru SIF Moldova începând cu 30 iunie
Economica.net: Chimcomplex-ul lui Ştefan Vuza vrea sa preia o parte din
activele Carom Oneşti
Economica.net: Industria auto din Marea Britanie vrea să-şi păstreze
accesul la piaţa unică europeană
IT
Bursa.ro: VERITEL.RO: Clienţii au consumat de doua ori mai mult
internet pe mobil anul trecut
Capital.ro: Oracle România deschide primul birou în afara Bucureștiului
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net:

Lazea,

BNR:

Europa

va

trebui

să

renunţe

multiculturalism, la relativismul moral, la soft power
Capital.ro: Germania: Salariul minim ar putea creşte cu 4%, în 2017

la

Zf.ro: Reguli bugetare mai stricte pentru statele UE, Comisie Europeană
mai limitată - propunere germană
Economica.net: ASF retrage autorizaţia de funcţionare a societăţii Forte
Asigurări Reasigurări şi cere deschiderea procedurii de faliment
SISTEM BANCAR
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Anca Nuţă, director marketing Unicredit Bank:
Principalul motiv pentru care pleacă un client este experienţa pe care o
are cu banca
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Sergiu Mircea, director marketing la Banca
Transilvania: Marketingul bancar se schimbă, însă nevoile clienţilor
rămân aceleaşi
Zf.ro: ZF bankers summit 2016 Alin Pop, UniCredit: Băncile din top 10 ar
putea să ajungă la o cotă de piaţă cumulată de peste 80%
Capital.ro: Oprescu (ARB): Piaţa bancară se va consolida în următorii 5
ani; creşterea economisirii va antrena creditarea
Capital.ro: Oprescu(ARB): Ipotecarul a fost singurul motor cu tracţiune al
creditului neguvernamental şi am dat o lege care duce la scăderea lui
Hotnews.ro: Jurnal de dare in plata. Episodul III: Banca a contestat atat
notificarea, cat si taxa de timbru de 100 lei. Vestea buna: Unele banci
incep sa accepte darea in plata
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Adrian Lupulescu , country HR Director
Eurobank Group în România: Angajatorii nu sunt atraşi să angajeze
absolvenţi, ci preferă să angajeze oameni din piaţă

Zf.ro:

ZF

BANKERS

SUMMIT

2016

Emilia

Câmpeanu,

prodecan

Facultatea de Finanţe - Asigurări, ASE: Peste 90% din studenţii de la
masteratele noastre activează în bănci sau alte instituţii financiare
Zf.ro: ZF BANKERS SUMMIT 2016 Mugur Tolici, director HR al BNR: Nu
văd o legătură directă între facultatea de la ASE şi joburile în băncile
comerciale. BNR recrutează însă foarte mulţi absolvenţi de la şcoala
doctorală a ASE-ului
Zf.ro: ZF BANKERS SUMMIT 2016 Anca Rarău, director marketing BCR:
Circa trei sferturi din clienţii băncilor preferă să meargă în sucursale
Zf.ro: ZF BANKERS SUMMIT 2016 BNR presează bancherii să reducă
creditele neperformante sub 10% în acest an
Zf.ro: Brexitul ar putea distruge statutul Londrei de centru financiar
mondial. Giganţii JP Morgan şi Goldman Sachs s-ar putea muta dacă
Regatul iese din UE
TELECOM
Economica.net: Orange: Dificultăţi în utilizarea datelor mobile azi-noapte,
din cauza unui incident tehnic
TURISM
Capital.ro: Camera Deputaţilor a adoptat impozitul specific în turism și
alimentație publică
Capital.ro: Reprezentanți din turism: ”Istanbul își va reveni cu greu”
Zf.ro: Wizz Air a trasportat 6 milioane de pasageri din şi spre Cluj-Napoca
Economica.net: Compania aeriană Flydubai zboară zilnic de la Bucureşti
la Dubai începând de azi

Capital.ro: Ruşii pot vizita Turcia. Putin ridică sancţiunile

