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Bistrita24.ro, preluată de I-ziare.ro: Echipajul Colegiului Național Andrei Mureșanu a
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Zf.ro: Un executiv, despre finanţarea în agrobusiness: „Finanţările vin ca în cazul unui
bolnav în comă: îi mai faci o perfuzie astfel încât să nu moară“
Zf.ro: România a trimis vin de 15 milioane de euro pe pieţele UE, cu un preţ mediu de
1,4 euro. În Singapore vinul ajunge la 13 euro litrul
Economica.net: România ar putea să devină principalul producător de rapiţă de la
Marea Neagră
Hotnews.ro: UE foloseste ingineria genetica pentru a crea culturi rezistente la seceta webPR
ENERGIE
Zf.ro: Acţionarii Transgaz au respins procedura de splitare a acţiunilor
Zf.ro: Centrul de servicii suport al OMV şi-a majorat businessul cu 80%, la 120
milioane de euro
Zf.ro: Hidroelectrica are un nou consiliu de supraveghere după ieşirea din insolvenţă
Bursa.ro: Dispută între Oltchim şi CET Govora privind preţul de livrare a energiei
electrice de la 1 iulie
Bursa.ro: VICTOR GRIGORESCU, MINISTERUL ENERGIEI: "Hidroelectrica va fi
listată atunci când va întruni condiţiile pentru maximizarea beneficiului"
Capital.ro: Lucrările planificate la Unitatea 1 de la Cernavodă, finalizate; unitatea va fi
sincronizată la SEN sâmbătă seara
Capital.ro: Rafo Onești are un nou proprietar
GUVERN
Economica.net: Mihnea Motoc: Cooperarea cu Marea Britanie va continua; rolul pe
care această ţară îl joacă în NATO nu se va schimba

Capital.ro: Statul vrea trenuri între oraşe şi aeroporturi, biciclete de închiriat şi
autobuze ecologice
INVESTIȚII
Zf.ro: Electroargeş duce 86% din profitul din 2015 spre dividende, cu un randament de
16%
Zf.ro: Un fost programator a deschis primul magazin din România destinat produselor
de triatlon
Zf.ro: Ana Pan vizează pentru 2016 o creştere de cel puţin 20% a cifrei de afaceri
Zf.ro: Fiecare angajat al Colgate vinde pastă de dinţi şi produse de îngrijire de 3,5 mil.
lei
Zf.ro: Clienţii magazinului Lancel din mallul Băneasa generează un bon mediu de 700
de euro
Zf.ro: ZF Cei mai mari jucători din economie. Cu piaţa bunurilor nealimentare „stăm“
la coada consumului în Europa
Zf.ro: Cum şi-a mutat banii o familie din Hunedoara din confecţii în turism: „Fiecare
antreprenor are o viziune“
Zf.ro: Tecar şi fondul de investiţii Abris Capital pornesc o fabrică de 20 mil. euro la Dej
Zf.ro: Nemţii de la Kaufland îşi fac singuri magazinele după afacerea Wigler
Zf.ro: Un grup britanic cu afaceri de peste 100 mil. euro vrea să deschidă o fabrică în
Bihor cu 250 de oameni
Economica.net: Acalmie precară pe bursele asiatice, după deruta provocată de Brexit
Economica.net: Alexandru Petrescu: Listarea Poştei Române pe Bursa de la Bucureşti
nu se poate întâmpla mai devreme de 24 de luni

Bursa.ro: Bursele din Londra şi Frankfurt: "Brexit-ul face şi mai importantă fuziunea
noastră"
Bursa.ro: Şocul provocat de Brexit s-a resimţit şi pe piaţa futures de la Sibiu
Bursa.ro: BVB/MARCEL MURGOCI, ESTINVEST FOCŞANI: "Scăderile, generate de
Brexit"
Bursa.ro: Acţiunile FP au scăzut sub 0,7 lei
Bursa.ro: OPINII Fondurile mutuale au fost o afacere doar pentru administratori, în
acest an
Bursa.ro: ANA WAGNER: "Economia s-ar susţine mai bine dacă s-ar pune preţ pe
artizanat"
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME Bursele de la periferia Europei, cele mai afectate după
votul pentru Brexit
Bursa.ro: Soros a investit în aur înainte de referendumul pentru Brexit
Capital.ro: Brexit: Investitorii imobiliari îşi amână deciziile de a intra în România
Capital.ro: Criză fără precedent în construcţii: "Sistemul se va prăbuşi!"
Capital.ro: Indicele BET al BVB consemnează o apreciere de 0,41%
Agerpres.ro: Unda de șoc provocată de Brexit a ajuns și pe Wall Street
Agerpres.ro: Europa pierde 1.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră, după
Brexit
Agerpres.ro: Canalul Panama în formă extinsă a fost inaugurat duminică
Agerpres.ro: INTERVIU Petrescu (Poșta Română): Dacă nu aveam ghiulele de picior,
indicatorii economici arătau mult mai bine
IT

Zf.ro: Chinezii tocmai i-au depăşit pe americani în tehnologie. Cel mai puternic
supercomputer construit de China efectuează 93.000 de trilioane de calcule pe secundă
Zf.ro: QuickMobile a investit 100.000 euro pentru extinderea reţelei de magazine
tradiţionale
Zf.ro: Sustainalytics: Numărul de clienţi noi atraşi a crescut cu 35% după
implementarea unei soluţii CRM în cloud
Zf.ro: Japonezii de la NTT caută 200 de oameni pentru filiala EBS din România
Zf.ro: Business hi-tech: Allview a vândut telefoane şi tablete de 62 de milioane de euro
Capital.ro: Cea mai bună ofertă de internet fix din România
Hotnews.ro: Intel ar vrea sa vanda divizia de securitate informatica din care face parte
si McAfee
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Coreea de Sud va revizui Acordul de Liber Schimb cu UE, în urma
Brexitului
Economica.net: Premierul italian Matteo Renzi face apel la oprirea politicilor de
austeritate în Uniunea Europeană
Bursa.ro: BREXIT/ MINISTRUL BRITANIC DE FINANŢE: "Economia este destul de
puternică pentru a înfrunta volatilitatea ce urmează"
Capital.ro: Unii constructori români vor fi forţaţi să plece din Marea Britanie după
Brexit
Capital.ro: În curând, companiile din România nu vor mai avea de unde găsi noi
salariați
Capital.ro: Consiliul Concurenței a dat peste cap al doilea an pe profit al Poștei
Române: Compania de stat a raporat pierderi de 30 mil. lei

Agerpres.ro: România impune restricții în comerțul cu lapte și produse lactate provenite
din Bulgaria
Agerpres.ro: Ionescu (ANEIR) despre Brexit: Vom fi solidari și la câștig și la pierderi cu
celelalte țări membre; lira se prăbușește, exporturile României devin necompetitive
Agerpres.ro: Brexit: Moody's a retrogradat ratingul suveran al Marii Britanii la
'negativ'
Agerpres.ro: CFA: Indicatorul de încredere macroeconomică a urcat la 65,8 puncte, în
mai
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Pătrăhău şi-a dat demisia după doar două luni de la conducerea Băncii Carpatica
şi a renunţat şi la poziţia de membru al Consiliului de Administraţie
Zf.ro: Probabil cel mai important impact al Brexitului pe piaţa din România: costul
creditelor în lei creşte cu 12% într-o singură şedinţă şi atinge maximul ultimelor cinci
luni. Urmează scumpirea creditelor?
Zf.ro: Cinci oameni din BNR şi doi de la Finanţe supraveghează instituţia care
despăgubeşte deponenţii dacă o bancă ar intra în faliment. Reprezentanţii ARB nu se
mai regăsesc în boardul FGDB
Zf.ro: Băncile centrale se întâlnesc să pună la cale un plan post-Brexit
Zf.ro: Numărul băncilor active urcă în iulie la 37 după începerea operaţiunilor
polonezilor de la Alior Bank
Zf.ro: Băncile au dat 5.000 de credite ipotecare în mai înainte de legea dării în plată
Zf.ro: BNR a investit cea mai mare parte din rezerva valutară în titluri emise de
guvernele străine, iar aproape 80% este în euro
Zf.ro: Se caută un nou executiv: Ionuţ Pătrăhău a plecat de la Banca Carpatica după
numai două luni de când a fost numit CEO şi imediat după anunţul unui nou plan de
restructurare şi reducere de costuri

Economica.net: BRI recomandă băncilor închiderea unor sucursale pentru creşterea
profiturilor
Economica.net: Leul se apreciază puternic pe interbancar. Lira atinge un nou minim al
ultimilor 31 de ani
Economica.net: Premieră: O bancă a contestat în instanţă o cerere de dare în plată, dar
nu vrea să plătească taxă de timbru
Bursa.ro: LUCIAN ISAR: "Băncile ce operează în România au fraudat populaţia şi
firmele, sub atenta supraveghere a BNR"
Bursa.ro: "Cifra notificărilor pentru darea în plată este sub aşteptări" - Interviu cu
Laszlo Diosi, CEO OTP Bank România
Bursa.ro: BREXIT/ REUTERS: Lira sterlină rămâne sub asediu
Capital.ro: Ratele românilor cu credite pentru locuinţe au crescut abrupt într-o singură
zi
Capital.ro: ING Bank: Pieţele leului recuperează pierderile după Brexit
Agerpres.ro: Brexit: Fed este gata să furnizeze lichidități în caz de presiuni pe piață
Agerpres.ro: UPDATE Guvernul nipon și Banca Japoniei au stabilit un plan comun
pentru a face față efectelor Brexitului
Agerpres.ro: Australienii se grăbesc să cumpere lire sterline după Brexit
Hotnews.ro: HSBC va muta circa 1.000 de joburi la Paris daca Marea Britanie paraseste
piata unica europeana
TELECOM
Zf.ro: Iese la iveală motivul pentru care fostul Romtelecom a aprobat doar în 2016
bilanţul pe 2014: compania a redus cu 411 mil. lei valoarea investiţiei în Cosmote şi a
raportat o pierdere netă record de 331 mil. lei. Rezultat negativ şi în 2015

TURISM
Economica.net: Wizz Air renunţă la zborurile de la Cluj-Napoca spre Geneva
CCI BRAȘOV
Brasovultau.ro, preluată de Comisarul.ro, Ziare-pe-net.ro: De la afacere la brand seminar în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
CCIA TIMIȘ
Sursadevest.ro: MÂINE se deschide Biroul Unic de Informare din cadrul CCIAT!
Oradetimis.oradestiri.ro: CCIAT vă invită la seminar privind aspecte legate de norme
de igienă şi sănătate publică
Oradetimis.oradestiri.ro: 13 instituţii într-un singur loc, la CCIAT, premieră în sistemul
cameral românesc. Biroul Unic operațional de mâine, 28 iunie!
Gazetadinvest.ro: Biroul Unic al CCIAT își începe activitatea mâine
AGRICULTURĂ
Mediafax.ro: Antreprenor: Fermierul român aruncă toamna merele la animale pentru
că nu are spaţiu de depozitare
FISCALITATE
Hotnews.ro: Noutati fiscale. Ce se schimba de la 1 august cu plafoanele de incasari si
plati cash?
GUVERN
Economica.net: Premierul Cioloş: Guvernul a sesizat din nou la CCR legea privind
pensiile aleşilor locali
Hotnews.ro: Ministerul Fondurilor Europene: Au fost lansate ghiduri pentru fonduri
europene de 12,2 miliarde de euro, din programarea 2014-2020

Agerpres.ro: Ministerul Fondurilor Europene: peste 1,9 miliarde de euro au intrat în
țară în ultimele opt luni
Zf.ro: Premierul Cioloş: România va juca un rol proactiv în negocierea dintre UE şi
Marea Britanie
Economica.net: Cioloş: Putem transforma momentul de criză reprezentat de Brexit întrunul de noi oportunităţi pentru România
Bursa.ro: Secretarul de stat, la reuniunea coordonatorilor naţionali ai cooperării China Europa Centrală şi de Est
Hotnews.ro: Dacian Ciolos: Obiectivul Guvernului este sa lanseze, pana la terminarea
mandatului, cererile de proiecte pe toate programele operationale/ Platim pretul
balbaielilor care vin de ani de zile
Hotnews.ro: Dacian Ciolos: Guvernul va discuta in sedinta de marti un pachet de
masuri privind debirocratizarea
Capital.ro: Cioloș: Guvernul actual nu intenţionează să propună o reformă a sistemului
public de pensii
Capital.ro: Cioloş: Importurile şi exporturile dintre România şi Marea Britanie nu au o
pondere importantă
Economica.net: Şase instituţii subordonate Min. Transporturilor ar putea beneficia de o
suplimentare a personalului cu 166 de posturi
Capital.ro: Funcționarii care împart fondurile europene pentru mediu sunt trimiși la
cursuri de 2 milioane de lei
INVESTIȚII
Hotnews.ro: Brexit-ul si industria auto britanica – Urmeaza o perioada plina de
incertitudini. Unele investitii ar putea fi anulate si productia poate fi in cazuri izolate
mutata pe continent

Mediafax.ro: Gustarte.ro/ Brexit-ul stârneşte panica în rândul producătorilor italieni de
prosecco
Zf.ro: Acţiunile europene şi asiatice scad a doua şedinţă consecutiv după Brexit. Lira şi
euro continuă să se prăbuşească: ”Oamenilor li se pare dificil să înţeleagă ce presupune
Brexitul pentru viitor – nu ştim încă magnitudinea şocului”
Zf.ro: Numărul societăţilor intrate în insolvenţă s-a redus în primele cinci luni cu 21,8%
Zf.ro: Reynaers Aluminium: Dezvoltatorii imobiliari aleg tot mai des soluţiile de
aluminiu
Zf.ro: George Soros nu a repetat performanţa din 1992, când a pariat împotriva lirei şi
s-a îmbogăţit cu 1 mld. dolari. A câştigat însă din aur
Zf.ro: Cei mai mari cinci exportatori în Marea Britanie sunt companii din industria auto
Economica.net: Producătorii chinezi de oţel analizează o fuziune care ar putea da
naştere unui rival pentru ArcelorMittal
Capital.ro: BREXIT: Exportatorii români care vând în Marea Britanie sunt ruinaţi!
Pierd zilnic 1,5 mil. de euro
Ziare.com: Brexit - Mesajul Marii Britanii pentru investitori si firme: Suntem puternici
si deschisi la afaceri
Bursa.ro: ARPIM: ÎN ANUL 2014, Producătorii de medicamente originale au investit 77
milioane de euro în ţara noastră
Capital.ro: Șeful BVB: Listarea companiilor românești pe bursa de la Londra este un
nonsens
Hotnews.ro: Dacian Ciolos: Interesul investitorilor fata de Romania ar putea creste
acum, odata cu iesirea Marii Britanii din UE
Zf.ro: Acţiunile europene şi-au adâncit pierderile spre finalul şedinţei de luni

Capital.ro: Principalele burse au pierdut 2.000 de miliarde de dolari după Brexit. BCE
nu va reduce şi mai mult dobânzile
Economica.net: O nouă amânare pentru Pasajul Domneşti: Italienii de la Maltauro
contestă licitaţia şi în instanţă
IT
Hotnews.ro: Brexit: Companiile de IT sunt foarte ingrijorate - Unele se gandesc sa-si
mute sediul in alte tari, multe se tem ca va fi complicat sa angajeze cetateni UE
Mediafax.ro: Cea mai mare vulnerabilitate pentru securitatea datelor firmelor este omul
Economica.net: 4G până în Vama Veche. Orange dă drumul la acoperire pe principalele
drumuri care leagă Capitala de Constanţa şi Braşov
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Hotnews.ro: Daniel Daianu: Brexit- o explicatie mai ampla
Mediafax.ro: Doi europarlamentari români au lansat un ghid pentru accesarea
fondurilor europene direct la Bruxelles
Capital.ro: Andreea Paul: Piaţa românească de RCA - o bombă cu ceas!
Zf.ro: Exclusiv ZF: Care sunt cei mai mari cinci exportatori în Marea Britanie. Ce se va
întâmpla cu comerţul româno-britanic după Brexit
Capital.ro: Premierul Cioloș confirmă: Brexitul va avea impact asupra bugetului
european
SISTEM BANCAR
Hotnews.ro: In Romania, Brexitul a condus la iesiri de capitaluri, atat din titluri de stat,
dar si din actiuni (raport). Pietele financiare au reactionat emotional dar cu intensitate
la Brexit.

Hotnews.ro: Leul, mai stabil in fata Brexitului decat valutele vecine. Luni am putea
vedea un castig modest pentru leu (raport)
Mediafax.ro: BNR:Cea mai mare parte din rezerva valutară administrată,investită în
titluri ale guvernelor străine
Zf.ro: Adrian Codirlasu, preşedintele CFA România: Brexitul a avut cel mai mare
impact negativ într-o singură zi asupra pieţelor financiare. Mă aştept să tempereze
creşterea economică în UE
Economica.net: Lira sterlină a luat-o din nou la vale şi a atins un nou minim faţă de
dolar
Ziare.com: Cum sa-ti inmultesti banii pusi deoparte - topul celor mai bune depozite
bancare
Zf.ro: Guvernul italian ar putea face o injecţie de capital de 40 de miliarde de euro
Economica.net: Statul s-a împrumutat pe trei ani de la bănci cu 500 milioane lei, la o
dobândă în urcare la 1,9%
Economica.net: Londra ar putea pierde poziţia de capitală financiară a Europei.
Frankfurt i-ar putea lua locul
Economica.net: Acţiunile Barclays şi RBS suspendate temporar din cauza scăderii
puternice; şi alte bănci europene în scădere
Zf.ro: Oraşele care ar putea beneficia de pe urma Brexitului
Economica.net: BCE nu va reduce dobânda la depozite în următoarele nouă luni Reuters
Zf.ro: Ce cred bancherii români despre Brexit. Ce impact va avea asupra sistemului
bancar şi asupra economiei româneşti?
TELECOM

Zf.ro: Date de la Finanţe: Datoriile Telekom Mobile (fostul Cosmote) au crescut în 2015
cu 4% la nivelul record de 1,2 mld. euro. Pierderile nete au crescut la 237 mil. lei iar
afacerile au scăzut cu 3% la 1,8 mld. lei

