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MIHAI DARABAN
Psnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro, I-stiri.ro:
Daraban (CCIR), puternic semnal de alarmă: Suntem pe ultimul loc la
cercetare!
Dcnews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Ultimele-stiri.eu, Discard.ro,
Ziarelive.ro, Instiri.com, Feedler.ro, Portal-ro.com, Palo.ro, Roportal.ro,
I-stiri.ro: Daraban, mesaj îngrijorător: CRIZĂ. Reorganizarea
ADMNISTRATIVĂ a României, necesară
Caleaeuropeana.ro: Evenimentul „Preşedintele României în dialog cu
mediul de afaceri”. Mihai Daraban, președintele CCIR: În sistemul de
stat este o lipsă de eficiență. Există riscul ca sistemul privat să nu mai
poată susține administrația publică
Capital.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, 2am.eu, Ziarelive.ro,
Stiri.discard.ro, News.ournet.ro, Ziar.com, Portal-ro.com, Feedler.ro,
Diacaf.com, Findnews.ro, Ziare.www.ro, Money.ro, I-stiri.ro, Ziare-penet.ro, News.ournet.ro: Daraban (CCIR): Trebuie să fim realiști, suntem
pe penultimul loc în Europa la productivitatea muncii
Replicaonline.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Feedler.ro, Ziare-penet.ro: Daraban, mesaj îngrijorător către Iohannis
Capital.ro, preluată de Sursadestiri.net, Ziarelive.ro, Stiri.discard.ro,
Romania.shafaqna.com, Diacaf.com, I-stiri.ro, Pescurt.ro, Indexstiri.ro,
Ziare.www.ro, Portal-ro.com, Allbiz.ro, Bizlawyer.ro, Feedler.ro:
Daraban (CCIR): Există riscul ca sistemul privat să nu mai poată
susţine administraţia publică
Incomemagazine.ro, preluată de Portal-ro.com, Ziarelive.ro,
Stiri.discard.ro, Ziareonline.com, Revista-presei.com, Infoziare.ro,
Buletindeilfov.ro, Allbiz.ro: Administratia publica in pericol!
Avertismentul Camerei de comert!
CCIR

Jurnaluldenordvest.ro: Iohannis, avertisment pentru Guvernul
Grindeanu despre LEGEA SALARIZĂRII
Agerpres.ro, preluată de Turnulsfatului.ro, Comisarul.ro, Us24.ro,
Chillpill.ro, Paginadepolitica.ro: Iohannis: Un criteriu de performanță
pentru o guvernare ar trebui să fie absorbția fondurilor europene, nu
cine crește salariile
Stiripesurse.ro, preluată de Agroinfo.ro: Klaus Iohannis pune degetul
pe rană: 'Guvernele trec, dar problemele rămân'
Ziaruldeiasi.ro: Iohannis: Cel mai important pas pentru România este
dezvoltarea infrastructurii. Guvernele trec, dar problemele rămân
Radioconstanta.ro: Klaus IOHANNIS: Românii plecați în străinătate se
vor întoarce acasă când în țară va exista un nivel de trai suficient
pentru ei
Digi24.ro: Iohannis: Cei plecaţi se vor întoarce când România va fi o
meritocraţie
Evz.ro, preluată de 2am.eu, Romania.shafaqna.com, Ziareonline.com,
Revista-presei.com, Stiri.astazi.ro, News.ournet.ro, Findnews.ro,
Indexstiri.ro: Iohannis, mesaj SPECIAL pentru DIASPORA. "Vom
ADUCE românii ACASĂ"
Ampress.ro, preluată de Ziuanews.ro, E-politic.ziuanews.ro,
Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu, Romania24.net: Iohannis: Resping
categoric tentativele populiste recente de a pune în opoziție investițiile
străine față de capitalul românesc
Ziare.com, preluată de Business24.ro, Ziaruldeiasi.ro, Ziare-pe-net.ro,
Analize-financiare.ro, Discard.ro, News.ournet.ro, Feedler.ro,
Diacaf.com, I-stiri.ro: Iohannis: Romanii plecati se vor intoarce atunci
cand in tara noastra va fi o meritocratie
Infopinia.ro: Ce spune Klaus Iohannis despre românii plecați în
străinătate
Epochtimes-romania.com: Iohannis, avertisment pentru Guvernul
Grindeanu: Mai multă prudenţă şi mai puţin populism

Agerpres.ro, preluată de Ziuanews.ro, Amosnews.ro, Us24.ro,
News.ournet.ro: Iohannis: Locul meritoriu al României în Europa
trebuie și poate fi câștigat prin performanțe, credibilitate și viziune
Infomm.ro: Președintele Iohannis cere prudență în privința
propunerilor fiscale vehiculate în ultima vreme
Agerpres.ro, preluată de Ziuanews.ro, Realitatea.net,
Ziuadecj.realitatea.net, Ziarulonline.com, US24.ro, Vrajitorul.us,
Stirimondene.eu: Iohannis: Capcana de a veni cu politici pe termen
scurt trebuie evitată
Mytex.ro, preluată de Stiribv.ro: Klaus Iohannis: „Încrederea dintre
Guvern şi mediul de afaceri se câștigă prin politici economice
coerente”
Romaniaonline.info: Iohannis avertizeaza guvernul Grindeanu! Ce
spune despre Legea salarizarii unitare!
Newseqy.ro: Iohannis, avertisment către Guvern: Politicile pe termen
scurt trebuie evitate
Mondonews.ro, preluată de Ziuanews.ro, Stirilazi.ro, Feedler.ro:
IOHANNIS A ANUNTAT CAND SE VOR INTOARCE ACASA ROMANII
PLECATI IN STRAINATATE
Politicaromaneasca.ro: Președintele cere prudență în privinșa
cheltuielilor bugetare
Money.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ziare-pe-net.ro, Newslist.ro,
News.ournet.ro, Capitalnews.ro: Președintele Klaus Iohannis,
intervenție în favoarea „multinaționanelor”
Magnanews.ro: Iohannis: Cei plecaţi se vor întoarce când România va
fi o meritocraţie
Zf.ro, preluată de Revista-presei.com, Ziareonline.com, Stiri.astazi.ro,
Ziare-pe-net.ro: Ce a declarat Klaus Iohannis din cadrul evenimentului
“Preşedintele României în dialog cu mediul de afaceri”

Ziare.com, preluată de Diacaf.com: Iohannis: Cel mai important pas e
dezvoltarea infrastructurii. Guvernele trec, dar problemele raman
Romanialibera.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Instiri.com,
Diacaf.com, Ziare.com, I-stiri.ro: Președintele Klaus Iohannis,
intervenție în favoarea „multinaționanelor”. Antreprenorii, îndemnați
să nu se ducă la miniștri după contracte
Agrointel.ro, preluată de Diacaf.com, Us24.ro: LECȚIA
PREȘEDINTELUI IOHANNIS pentru FERMIERI: ”AȘA CEVA ESTE O
MARE EROARE!
Qmagazine.ro: Iohannis: E o eroare să pui în opoziţie investiţiile
străine și capitalul românesc
Stareapresei.ro: Iohannis atrage atenţia asupra capcanei politicilor pe
termen scurt
Zf.ro: DRAMA ROMÂNIEI. Zero kilometri de autostradă, 900 km de
drum judeţean modernizat, alături de 400 km de drumuri comunale
asfaltate. Încă mai avem peste 10.000 km de drumuri de pământ, în
proporţie de 85% în zona rurală
Evz.ro, preluată de Romania.shafaqna.com, 2am.eu, Discard.ro,
Ziareonline.com, Revista-presei.com, News.ournet.ro,
Newsmonster.com, Infoziare.ro, Presaonline.com, Feedler.ro, I-stiri.ro,
Ziare.www.ro, Newsminster.ro: Iohannis arată cu degetul „populismul”
PSD
Romania-actualitati.ro, preluată de News.ournet.ro: Preşedintele Klaus
Iohannis solicită prudenţă la cheltuielile bugetare
Ziarmm.ro: Iohannis: Indemn la prudenta in legatura cu propunerile
fiscale ce sunt vehiculate in ultima perioada
Corectnews.com: Iohannis: Capcana de a veni cu politici pe termen
scurt trebuie evitată
Curier.ro, preluată de Ziare.com: Constructorii auto s-au întîlnit cu
preşedintele

Caleaeuropeana.ro: Klaus Iohannis către mediul de afaceri: Locul
meritoriu al României în Europa trebuie și poate fi câștigat prin
performanțe, credibilitate și viziune
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro, preluată de Stirilocale24.ro, Stirimuntenia.net,
Ziare.com, Ziare-pe-net.ro: Pregătirile pentru Târgul Agro Piteşti, în
linie dreaptă
CCI COVASNA
Covasnamedia.ro: Curtea cu Ruine îşi aşteaptă vizitatorii începând de
vineri
CCI IAȘI
Agorapress.ro: Învaţă cu să tii contabilitatea unei afaceri, la Camera
de Comert si Industrie Iasi
CCIA TIMIȘ
Profit.ro, preluată de I-stiri.ro: Mitropolitul Banatului și ministrul
energiei vor să convingă firmele timișorene să angajeze 2.400 de
disponibilizați ai CE Oltenia și Hunedoara SA Energie Mitropolitul
Banatului și ministrul energiei vor să convingă firmele timișorene să
angajeze 2.400 de disponibilizați ai CE Oltenia și Hunedoara SA
AMCHAM
Cursdeguvernare.ro: Coaliția pentru Dezvoltarea României: Proiectul
IVG pe gospodării este, de fapt, pasul spre sistemul impozitării
progresive
Adevarul.ro: Peste 400 de companii americane susţin cota unică de
impozitare: S-a dovedit a fi cea mai eficientă politică fiscală pentru
economia românească
Romania-actualitati.ro, preluată de Portal-ro.com, Ziarelive.ro,
Newslist.ro, Rador.ro: Camera de Comerţ a Statelor Unite în România
susţine menţinerea cotei unice

Realitatea.net, preluată de Ziuanews.ro, Estirea.ro, Exclusiv24.net,
Ziarelive.ro, News.yam.ro, I-stiri.ro, Ziareonline.com, Stiri.astazi.ro:
Adio impozit pe gospodărie! Ce cer companiile americane din
România Guvernului Grindeanu
AGRICULTURĂ
Economica.net: Cum arată roşiile româneşti din soiul creat în anii 80
şi resuscitat de retailerul german Lidl. Vor ajunge în magazine în iulie
ENERGIE
Zf.ro: OMV Petrom a anunţat marţi seară schimbarea directorului
financiar al companiei începând cu 1 iulie
Zf.ro: În curând în Danemarca energia regenerabilă nu va mai avea
nevoie de subvenţii primite de la stat
Agerpres.ro: Hidroelectrica a făcut peste 50 de plângeri penale
împotriva celor care au căpușat compania (director)
Agerpres.ro: ANRE: Consumatorii se vor putea racorda mai repede și
mai ieftin la rețeaua de distribuție a gazelor
Economica.net: OMV Petrom: investiţii în creştere cu 83% faţă de
2016, la 4,56 miliarde lei în 2017
Economica.net: Fondul Proprietatea vrea să vândă acțiunile pe care le
are la companiile energetice ale statului. Nu mai are răbdare să
aștepte listările
Economica.net: Ministerul Energiei l-a numit pe şeful ANAF în boardul
Romgaz cu mandat provizoriu
Economica.net: Încă o încercare pentru reactoarele 3 şi 4 de la
Cernavodă: 30 iunie, noul termen de finalizare a negocierilor cu
chinezii
Economica.net: Un fost director al lui Comănescu, patronul GSP, pus
de Guvern să supravegheze platformele marine din Marea Neagră

Bursa.ro: Konieczny, FP: "Trebuie să fim atenţi la deciziile noii
conduceri Hidroelectrica, să nu afecteze profitabilitatea"
Bursa.ro: STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI, ÎN DEZBATERE:
Dian Popescu: "Ţara noastră poate deveni un actor important pe piaţa
energetică regională"
Bursa.ro: "Gazprom" îşi va majora cota de piaţă în UE, după exporturi
record în 2016
FISCALITATE
Economica.net: ANAF elaborează modele de formulare pentru
valorificarea bunurilor perisabile pe care le-a sechestrat
GUVERN
Agerpres.ro: Plumb: Rezultatele politicii de coeziune din România
trebuie să devină mai vizibile
Agerpres.ro: Răzvan Cuc, către directorii regionali ai CNAIR: Dacă
sesisez probleme pe care nu le-ați rezolvat, nu mai discutăm în
aceeași formulă
Agerpres.ro: O delegație a transportatorilor, primită de ministrul
Gabriel Petrea, la Palatul Victoria
Economica.net: Prima dezbatere publică pentru Legea de modificare a
codurilor penale, organizată de Ministerul Justiţiei
Economica.net: Grindeanu despre Brexit: Rămânem prieteni şi aliaţi
cu Marea Britanie
Economica.net: Tudorel Toader: Pachetul de legi pe Justiţie va fi trimis
marţea viitoare la CSM
Bursa.ro: ANA BIRCHALL: "Am creat un mecanism de reacţie rapidă
pe Brexit"
IMM

Economica.net: Fondul de Garantare al IMM-urilor ar putea acorda
finanţări din fonduri europene şi oferi consultanţă şi şcolarizare
antreprenorilor români
Mediafax.ro: Parlamentul a aprobat programul Start-up Nation pentru
sprijinirea IMM-urilor
INVESTIȚII
Zf.ro: Macron ca preşedinte al Franţei - iluziile pieţelor şi realitatea
franceză
Zf.ro: Conferinţă ZF: Cum pot antreprenorii români să iasă cu
businessul lor peste graniţă
Zf.ro: Valvis a făcut cu îmbuteliatorul Aqua Carpatica un profit de 10
mil. euro în 2016
Zf.ro: Retailul american se confruntă cu un ritm record de intrări în
faliment. Fondurile de hedging pariază pe colapsul mallurilor
Zf.ro: Dan Simionescu, numit preşedinte al Consiliului de
Administraţie al Braiconf
Zf.ro: Grupul Agricola Bacău a avut vânzări de 150 de milioane de lei
în T1 2017. „Suntem consecvenţi în ce priveşte vânzările de carne de
pui.”
Zf.ro: Veniturile Fashion Days au urcat cu 17% în 2016, dar pierderile
s-au dublat
Zf.ro: Există viaţă după insolvenţă. Producătorul de carne Elit Cugir
este la un pas de a ieşi din reorganizare, având un profit de 8 mil. euro
la afaceri de 75 mil. euro
Zf.ro: Noul şef H&M responsabil de România: Continuăm
expansiunea, însă numărul de magazine noi depinde de inaugurările
de malluri

Zf.ro: Cum pot antreprenorii români să iasă cu business-ul peste
granite: Marius Bucur, Brise Group: Nu cred că românilor le lipseşte
ADN pentru a ieşi la export, ci modul de a face acest lucru
Zf.ro: Pierangelo Decisi, preşedinte Soag Group, Sigit Oman
Automotive Group: În privinţa extinderii, o companie trebuie să decidă
dacă ”rămâne în lac” sau ”se duce în mare”
Zf.ro: Veniturile PSA Group, producătorul Peugeot, au crescut cu 4,9%
în primul trimestru din 2017
Zf.ro: Cum pot antreprenorii români să iasă cu business-ul peste
granite: Ovidiu Apostol, Romelectro: Dacă nu îţi mai merge bine în
ţară, trebuie să te duci cu businessul pe alte pieţe
Agerpres.ro: Nestle elimină 300 de locuri de muncă în Marea Britanie
și mută producția în Polonia
Economica.net: Dezvoltatorii imobiliari vin cu proiecte mixte, ca
alternativă la marile cartiere de dormit
Bursa.ro: ÎN PRIMUL TRIMESTRU, Profit în scădere cu 57%, pentru
Mecanica Codlea
Startupcafe.ro: Pana la 200.000 Euro, fonduri europene 2017. Se
apropie banii pentru SRL, PFA si alte mici afaceri non-agricole la sate.
Descarca Ghidurile solicitantului si domeniile eligibile
Mediafax.ro: Studiu: Doar 3% din totalul companiilor româneşti
reprezintă motorul economiei autohtone. Jumătate din ele se află în
dificultate
Ziare.com: Investitiile straine cresc ca Fat-Frumos, daca ar fi sa-i dam
crezare lui Dragnea. Dar datele nu mint
IT
Zf.ro: Afacerile americanilor de la Ixia au stagnat anul trecut la 95,8
milioane de lei în România

Zf.ro: Germanii de la Infineon Technologies şi-au dublat ratele de
creştere a afacerilor şi profitului de pe plan local în 2016
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Încasările bugetului în T1 2017: Plus 7% faţă de 2016, minus
4,6% faţă de program
Zf.ro: Fondurile UE, o miză uriaşă pentru buget. Sute de milioane de
euro nu pot fi decontate la Bruxelles din cauza neacreditării
autorităţilor de management
Zf.ro: Peste 560.000 de români ar vrea să lucreze, dar nu fac nimic în
acest sens: „Mixul între munca la negru şi ajutorul social nu poate fi
contrabalansat de angajatori“
Zf.ro: Canada anunţă un potenţial război comercial cu SUA. Trump
spune că nu se teme de această posibilitate
Agerpres.ro: Excedent bugetar de 1,52 miliarde de lei, reprezentând
0,19% din PIB, în primul trimestru din 2017
Economica.net: Taximetriştii din Bucureşti, război total cu online-ul.
După Uber, COTAR a dat în judecată Clever Taxi şi Star Taxi
Bursa.ro: DUPĂ ANUNŢUL EUROSTAT POTRIVIT CĂRUIA ANUL
TRECUT AM AVUT UN DEFICIT BUGETAR DE 3%. Specialişti: "CE va
atenţiona cu siguranţă România privind deficitul excesiv"
Bursa.ro: O creştere economică bolnavă de consum
Hotnews.ro: Legea Preventiei - o initiativa buna, insa potentialele
efecte pozitive sunt mult supralicitate
Hotnews.ro: Barometrul industrial: Cer senin pentru industrie
Startupcafe.ro: Magazinele on-line, obligate sa vanda la aceleasi
preturi catre clientii din tari UE diferite
Mediafax.ro: România are una dintre cele mai mari DIFERENŢE între
ratele de angajare la femei şi bărbaţi din UE

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Ce împrumuturi preferă românii? Ipotecarele au luat locul
creditelor de consum, după 10 ani
Zf.ro: Crédit Agricole îşi continuă expansiunea în Italia prin achiziţia a
trei bănci locale
Zf.ro: Analiştii CFA anticipează deprecierea leului şi creşterea
dobânzilor în următoarele 12 luni
Zf.ro: Banca Transilvania, profit de 246 mil. lei în primul trimestru.
“Suntem atenţi la oportunităţile pieţei bancare locale şi investim în
digitalizare”
Bursa.ro: Bancherii europeni nu vor noi norme în domeniu, până la
Brexit
Hotnews.ro: Depozitele populatiei si firmelor au urcat la peste 274
miliarde de lei
TELECOM
Zf.ro: Grupul Telekom avansează cu programul de reorganizare.
Boardul a discutat noua organigramă
Agerpres.ro: Uniunea Europeană a obținut și ultima aprobare
necesară pentru eliminarea tarifelor de roaming la 15 iunie
TURISM
Bursa.ro: STUDIU MOMONDO: Londra, cea mai căutată destinaţie în
rândul românilor

