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Capital.ro, preluată de Ziar.com, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro, 008.ro,
Diacaf.com, News.ournet.ro, B1.ro, Antena24.ro, Findnews.ro, Libnet.ro,
Ultimele-stiri.eu, I-ziare.ro, Stiriziare.com: România şi Grecia vor un lanţ
de terminale pentru transportul gazului natural lichefiat în zona Mării
Negre
CCI BACĂU
Desteptarea.ro,

preluată

de

Ziar.com,

Ultimele-stiri.eu:

O

cladire

monument istoric, scoasa la vânzare de Camera de Comert
CCI DOLJ
Radiocraiova.ro: Salonul AUTOSHOW – ediția de vară
Gds.ro, preluată de Ziare-pe.net.ro: AUTOSHOW, salonul cailor putere, sa deschis la Electroputere Mall
CCIA TIMIȘ
Tentv.ro: CONSULTANŢĂ GRATUITĂ LA CCIAT - 23 IUNIE
AGRICULTURĂ
Zf.ro: România, pe locul cinci în UE în ceea ce priveşte producţia totală
de fructe şi legume
Zf.ro: Fermierii încep să cumpere combine de peste 400.000 euro pentru
a recolta de pe suprafeţe de peste 1.000 de hectare
Economica.net: Un joint-venture danez vrea să cumpere terenuri agricole
în România. Vor 20.000 de hectare

ENERGIE
Zf.ro: Un offshore îşi măreşte participaţia la o companie care se ocupă
cu proiecte de energie regenerabilă
Zf.ro: Cazul CE Oltenia: Plimbare la mare pe banii companiei falimentare
care concediază 2.000 de oameni
Economica.net: Negocierile dintre KMG International şi sindicatele de la
rafinăria Petromidia s-au încheiat cu un acord
GUVERN
Agerpres.ro: Dîncu: Avem o medie de 75% pe toate programele de
absorbție a fondurilor europene; sper să avem și o absorbție de calitate
Hotnews.ro: Proiect de lege initiat de Guvern: Casa Regala va fi
persoana juridica de utilitate publica, va fi finantata de la bugetul de stat
si va primi gratuit Palatul Elisabeta pentru 99 de ani
INVESTIȚII
Zf.ro: BCR: Fără investiţii în infrastructură, investitorii străini vor prefera
Polonia sau Ungaria
Zf.ro: Metalica Oradea vrea să prelungească două linii de credit de la
Banca Transilvania
Zf.ro: Un investitor Romcab recuperează teoretic în 1,6 ani preţul plătit
pentru o acţiune. La emitentul BVB se ajunge la 25 de ani
Zf.ro: Detergentul, berea şi vinul sunt responsabile pentru 8% din toate
ofertele din cataloagele retailerilor
Zf.ro: Producătorul îngheţatei Top Gel, marjă de profit de 25%

Zf.ro: Afacerea cu iaurt îngheţat a fostului director comercial al Cosmote
şi Romtelecom a avut pierderi de 0,2 mil. lei
Zf.ro: Fabrica de canapele din Arad a italienilor de la Ditre va crea 160 de
noi locuri de muncă
Zf.ro: Magazinele JYSK şi-au majorat profitul de opt ori şi continuă
expansiunea. „Vom ajunge la 44 de unităţi“
Zf.ro: Fondatorul Miele: Subsidiara din România are una dintre cele mai
rapide creşteri dintre ţările în care activăm
Zf.ro: Brandurile Timişoreana şi Ciucaş au aproape 30% din piaţa berii
Zf.ro: Carrefour caută peste 500 de oameni pentru două hipermarketuri în
Capitală
Zf.ro: Ionuţ Dumitrescu dezvoltă un proiect de retail de 15.000 mp în
Bistriţa
Economica.net: Măcel la Bursa de Valori Bucureşti, după Brexit. Băncile
româneşti cad cu până la 15%, indicele BET pierde 5% UPDATED
Bursa.ro: Bursa de la Londra în cădere cu 8%, acţiunile băncilor s-au
prăbuşit
Bursa.ro: Încrederea întreprinzătorilor belgieni creşte pentru prima oară
după 2011
Bursa.ro: Magazinele de bricolaj Multipoll, scoase la vânzare pentru 9,2
milioane de lei
Capital.ro: CNADNR termină şantierul pe Valea Oltului
Capital.ro: BREXIT: Pieţele financiare internaţionale, în haos! Traderii se
aşteaptă la prăbuşirea burselor europene

Capital.ro: Industriașii germani amenință Marea Britanie: Unele dintre
uzinele noastre ar putea fi mutate
Capital.ro: QuickMobile a deschis două noi magazine și se pregătește
pentru alte șase în sistem de franciză
Capital.ro: BREXIT: Aurul explodează!
Agerpres.ro: Marea Britanie, a cincea destinație de export pentru
România; locul 10 la capitalul social al firmelor
Agerpres.ro: Mitroi, despre Brexit: Banii publici vor fi mai puțini și vor
trebui mai bine chivernisiți în România
Agerpres.ro: Efectele Brexit pentru industria românească nu vor fi
directe, întrucât nu există investiții majore britanice (expert)
Agerpres.ro: GEFCO se alătură companiilor de export din Rusia în
construirea planului strategic de export al acestora și pătrunderea pe
piață
IT
Zf.ro: FlorideLux a lansat serviciul de comenzi prin aplicaţia mobilă
WhatsApp
Zf.ro: Fondatorii HomeFinders lansează o nouă platformă online pentru
achiziţii imobiliare
Zf.ro: Planurile greilor din economie ies la iveală. UPC, Deloitte şi
Bitdefender vor crea peste 1.100 de locuri de muncă în centre de
tehnologie şi servicii IT&C
Zf.ro: Top 10 destinaţii de business pe care le aleg utilizatorii Uber din
România

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Ministerul Agriculturii: Legea supermarketurilor nu îngrădeşte
libertatea retailerilor de a cumpăra din alte ţări
Economica.net: Viaţa după Brexit. Ce se va întâmpla după ce Marea
Britanie părăseşte Uniunea Europeană
Economica.net: Iohannis despre Brexit: Nu sunt motive de îngrijorare
pentru economia României
Bursa.ro: INDUSTRIA TUTUNULUI - TIMPUL TRECE, TENSIUNILE CRESC
Transpunerea Directivei pe Tutun continuă pe două căi
Capital.ro: Owen Ullmann (USA Today): Perspectiva americană despre
Europa nu este fericită – probleme economice, criza migranţilor,
volatilitate politică
Capital.ro: BREXIT Janet Yellen FED: Ieşirea Marii Britanii din UE va avea
repercusiuni economice importante
Capital.ro: Ce țări vor fi afectate grav de ieșirea Marii Britanii din UE
Capital.ro: Saxo Bank: Brexit poate fi o veste bună cu efecte dureroase
Capital.ro: Instanța a decis că sticlele de Aqua Carpatica trebuie retrase
de pe piață. Seamănă izbitor cu un brand sârbesc
Agerpres.ro: Cezar Mereuță: Brexitul constituie o puternică lovitură dată
stabilității structurale a UE
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Retailul bancar european a ajuns într-un punct critic, fiind prins
între costuri mari şi serviciile digitale

Zf.ro: Mai mult de jumătate din rezerva de aur a BNR a rămas în
străinătate şi anul trecut
Zf.ro: Creditele pentru populaţie în lei accelerează cu 33%
Zf.ro: ZF Bankers Summit 2016, 28 - 29 iunie, temă de discuţie: De ce se
consolidează atât de greu sistemul bancar românesc? 18 bănci din 36 au
o cotă de piaţă de „zero şi ceva la sută“
Zf.ro: BNR a sancţionat anul trecut opt şefi de bănci
Zf.ro: Cum comentează economiştii primele rezultate ale referendumului:
”Avem veşti bune şi veşti proaste. Vestea bună e că investiţiile vor
reveni, vestea proastă e că vor creşte dobânzile”
Zf.ro: UPDATE: Lira sterlină s-a prăbuşit la minimul ultimilor 31 de ani
Zf.ro: Nicu Grigoraş, Intercapital: E un rezultat neaşteptat. Pieţele scad
cu 5-10%. Problema este că nu se ştie când se termină. BNR va apăra
leul azi
Zf.ro: Florin Pogonaru: Este o lecţie pentru birocraţia Bruxelles-ului.
Trebuie să ne controlăm emoţiile. Nu mă simt trădat
Zf.ro: Se anunţă o zi de coşmar
Zf.ro: Daniel Dăianu: Este un punct de inflexiune. BNR va face în aşa fel
încât să atenueze volatilitatea cursului leu/euro. Sunt măsuri pregătite.
Economica.net: Banca Centrală a Angliei s-ar putea reuni în şedinţă de
urgenţă pentru a reduce dobânda de referinţă
Economica.net: BCE va ghida băncile cum să-şi rezolve problemele
creditelor neperformante înainte de a le impune ţinte
Bursa.ro: ALERT Scad puternic monedele ţărilor est-europene

Bursa.ro: Banca Angliei are pregătite 250 miliarde de lire ca să susţină
economia britanică
Bursa.ro: ADRIAN VASILESCU, BNR: "Un moment foarte greu, pentru
Uniunea Europeană, pentru Marea Britanie şi pentru România"
Bursa.ro: ANUL TRECUT - BNR: "Piaţa bancară autohtonă s-a
consolidat"
Agerpres.ro: Banca Națională a Elveției confirmă că a intervenit pe piață
după Brexit
TURISM
Economica.net: Google România: 33% din căutările legate de turism
înregistrate în 2015 au fost realizate de pe mobil
Mediafax.ro: Londra este principal destinaţie a românilor care călătoresc
cu avionul. 69 de avioane pleacă săptămânal de pe Otopeni către capitala
Marii Britanii

