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MIHAI DARABAN
Romanialibera.ro,

preluată

de

Newslist.ro,

Ziare.com,

I-ziare.ro,

Revistapresei.eu, Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu: Portul Constanța ar putea
deveni hub energetic
Dcnews.ro, preluată de Mandri.ro: Ungaria ne-a luat fața, după Brexit. Ce
face Cioloș?
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ
Debizz.ro: România are nevoie de infrastructură, de oameni calificați și
trebuie să ofere stabilitate pentru a se menține pe radarul investitorilor
străini
CAMERA DE COMERȚ OLANDEZĂ ÎN ROMÂNIA
Adevarul.ro,

preluată

de

Ziaruldeiasi.ro,

Fluierul.ro,

Infoziare.ro,

Gazetarul.ro: Atragerea de fonduri europene în Sănătate, o prioritate
pentru România
CCIA TIMIȘ
Gazetadinvest.ro: Seminar “Responsabilități în domeniul protecției
mediului” în dezbatere la CCIAT
Banatulazi.ro: Deșeurile periculoase pot fi folosite în siguranță doar
respectând strict legea
Banatulazi.ro: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului
Timiș vine din nou în sprijinul mediului de afaceri cu BIROUL UNIC de
INFORMARE

Allevents.in: Norme de igienă şi sănătate publică referitoare la unităţile
publice şi private
Bizbrasov.ro, Bzb.ro, preluată de Eventya.net, Turistbrasov.ro: Seminar
pe teme de brand la CCI Brașov
AGRICULTURĂ
Economica.net: APIA: Suma totală plătită fermierilor pentru Campania
2015 a ajuns la 1,33 miliarde de euro
Capital.ro: Guvernul aprobă astăzi cadastrarea cu prioritate a terenurilor
agricole
ENERGIE
Zf.ro: Fractura dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană îşi pune
amprenta şi asupra preţului petrolului
Bursa.ro: BREXIT - PRIMA CONFERINŢĂ DIN ROMÂNIA/RĂZVAN
NICOLESCU, DELOITTE "Suntem mulţi cei care pierdem în urma Brexitului"
Bursa.ro: Măsuri pentru implementarea proiectelor de importanţă
naţională în domeniul gazelor naturale
FISCALITATE
Capital.ro: Cum a afectat TVA bugetele statelor ECE
GUVERN
Economica.net: Ghinea: Sistemul informatic pentru fonduri europene
MySMIS va avea 5 module funcţionale până în luna octombrie

Capital.ro:

Birchall:

Ministrul

Fondurilor

Europene

s-a

prezentat

nepregătit la audierile de luni
INVESTIȚII
Zf.ro: Un producător de articole din cauciuc vrea mai mulţi bani de la
OTP Bank
Zf.ro: Directorul unui fond de investiţii al Băncii Transilvania a vândut
57.000 de acţiuni din bancă
Zf.ro: Haosul politic de la Londra zguduie pieţele financiare britanice şi
europene. „În Marea Britanie nu mai există leadership politic”
Zf.ro: Ford este cel mai mare exportator în Marea Britanie, iar
GlaxoSmithKline este liderul importurilor
Zf.ro: Britanicii au afaceri de 30 mld. lei şi 67.000 de angajaţi. Cine sunt
cei mai mari investitori şi cum arată top 30 exportatori şi importatori
Zf.ro: Ioan Popa, proprietarul Transavia despre Brexit: „Noi exportăm
carne de pui în Anglia cam de 2 mil. euro pe lună. Bineînţeles că ne
preocupă”
Zf.ro: ZF Cei mai mari jucători din economie: Distribuţia bunurilor de larg
consum a avut în 2015 cel mai bun an şi a simţit „gustul“ profitului
Zf.ro: Antreprenori locali: Producătorul Cafea Fortuna a ajuns la 35 mil.
euro anul trecut
Zf.ro: O antreprenoare din Călăraşi: M-am transformat în recuperator de
bani. Sunt oameni de afaceri neserioşi
Zf.ro: Traderul german BayWa îşi măreşte participaţia în compania locală.
Victor Beznea rămâne cu 1,25%

Economica.net: Ce estimări au managerii pentru următoarele trei luni. În
ce domenii sunt aşteptate creşteri
Economica.net: Brexitul, oportunitate pentru România? Companiile au
început să "reevalueze" Marea Britanie pentru a rămâne în UE
Economica.net: După Brexit, România rămâne cu mai puţine fonduri
europene de accesat
Economica.net: UE aprobă preluarea preluarea Starwood de către rivalul
Marriott International, pentru 12,4 miliarde de dolari
Bursa.ro: BREXIT - PRIMA CONFERINŢĂ DIN ROMÂNIA/RADU TOIA,
AAF: "Nu este clar ce se va întâmpla cu proiectul uniunii pieţelor de
capital"
Bursa.ro: BREXIT - PRIMA CONFERINŢĂ DIN ROMÂNIA/LUDWIK
SOBOLEWSKI, BVB: "Listările companiilor româneşti pe pieţe străine nu
au sens"
Bursa.ro:

BREXIT

-

PRIMA CONFERINŢĂ

DIN

ROMÂNIA/FLORIN

POGONARU, AOAR: "Apare un scenariu foarte posibil al unei pieţe de
capital cu centre pe zone"
Bursa.ro: BREXIT - PRIMA CONFERINŢĂ DIN ROMÂNIA/DAN ARMEANU,
PROFESOR ASE "Avem nevoie de o altă abordare în UE, care să includă
mai mult periferia"
Bursa.ro: FOLLOW-UP CONFERINŢA BURSA/ AOAR ŞI ANEIR: ÎN URMA
BREXITULUI, Firmele româneşti cu contracte de export pentru UK se
confruntă cu o situaţie de forţă majoră
Bursa.ro: Braşovenii de la S-KARP produc ultimul model Puma

Bursa.ro: Nemţii de la Kaufland vor să cumpere un teren în centrul vechi
al Braşovului
Bursa.ro: DUPĂ BREXIT Ungaria vrea să atragă firmele care vor să
părăsească Marea Britanie
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere. Scăderi la New York,
Londra, Frankfurt, Paris
Capital.ro: Care este prețul real al autostrăzii Transilvania
Capital.ro: Cum câştigăm bani după Brexit? "Se poate specula pe lira
sterlină, dar nu ştim sigur dacă săptămâna asta sau cea viitoare"
Capital.ro: NEPI cumpără Shopping City Sibiu la trei ani după ce a fost
acuzat de preluare ostilă
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Gabriela Gavrilescu, vicepreşedinte corporate
BRD -SocGen: Cred că firmele au o problemă legată de calificare la
finanţarea pe piaţa de capital
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Bogdan Neacşu, vicepreşedinte risc Garanti
Bank : Multinaţionalele sunt atente cum şi cu ce obiective va intra
România în viitoarele alianţe
Zf.ro: Acţiunile asiatice au început să îşi revină marţi
Zf.ro: Acţiunile europene au deschis în creştere marţi dimineaţă pentru
prima oară după votul pentru Brexit
Zf.ro: Şeful Citi România: piaţa financiară romanească a fost puţin
afectată de Brexit. Impactul a fost mai mic decât în februarie, la căderea
bursei chineze

IT
Zf.ro: Noul model Samsung Galaxy Note ar putea folosi tehnologia de
scanare a irisului pentru deblocare
Zf.ro: Centrul de soft din Cluj al companiei de pariuri Paddy Power
Betfair a trecut de 300 de angajaţi în 2015
Zf.ro: Kronlift are în plan să instaleze peste 20 de lifturi echipate cu
tablete care pot afişa starea vremii sau pot fi controlate vocal
Capital.ro: Consumatorii cu vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani, cei mai
activi cumpărători online
Capital.ro: Sectorul care va depăşi 3% din PIB în următorii ani. Dacă am
avea 120.000 - 140.000 de angajaţi, toţi ar avea de muncă astăzi
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Mark Percival, expat britanic: „Este un vot profund ilogic.
Rezultatul referendumului este o catastrofă“
Economica.net: Intrarea în vigoare a legii insolvenţei persoanelor fizice,
devansată cu trei luni
Economica.net: Bugetul a trecut pe deficit. Minus 0,1% din PIB după
cinci luni, încasările din TVA scad cu 7,9%
Economica.net: Senatul a votat creşterea valorii tichetului de masă la 13
lei
Bursa.ro: BREXIT Standard & Poor's reduce ratingul Marii Britanii la
"AA", cu perspectivă negativă

Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Cristian Sporis, vicepreşedinte corporate al
Raiffeisen Bank: România se află într-o fereastră de oportunitate
nemaivăzută. Este nevoie acum ca politicienii să nu aibă iniţiative
SISTEM BANCAR
Zf.ro: BNR: Băncile au adus 12 mld. lei la capital după 2008. La sfârşitul
primului trimestru nicio bancă nu avea solvabilitatea sub 10%
Zf.ro: Avansul creditului de consum în lei a încetinit în mai
Zf.ro: Analiştii: Brexitul a amplificat volatilitatea pe piaţa valutară şi piaţa
monetară, ducând şi la ieşiri de capitaluri, inclusiv din titluri de stat. Ieri,
pieţele s-au mai stabilizat
Zf.ro: Garanti Bank şi-a majorat capitalul cu 22 milioane de euro
Economica.net: Darea în plată a ajuns la Curtea Constituţională. Prima
contestare vine de la BRD şi se va judeca la toamnă
Economica.net: Brexitul nu va provoca o nouă criză financiară, afirmă
şeful Trezoreriei americane
Economica.net: Brexitul nu va provoca o nouă criză financiară, afirmă
şeful Trezoreriei americane
Bursa.ro: BREXIT - PRIMA CONFERINŢĂ DIN ROMÂNIA/ADRIAN MITROI,
ANALIST "Prioritatea României trebuie să devină aderarea la zona euro"
Bursa.ro: SURSĂ JUDICIARĂ: Procuratura franceză intentează proces
băncii UBS pentru acoperirea fraudelor fiscale
Bursa.ro: RECORD MINIM AL ULTIMILOR 31 DE ANI Lira sterlină
continuă să scadă

Bursa.ro: CURTEA DE APEL A DECIS: "BCR are de primit înapoi 5,7
milioane de dolari, sponsorizarea pentru «Eterna şi Fascinanta Românie»
Bursa.ro: VOCI Cîtă dobîndă merită să plăteşti ca să-ţi schimbi viaţa (sau
ca să rămîi în ea)
Bursa.ro: Banca Centrală a Israelului investeşte 500 de milioane de dolari
în acţiuni elveţiene
Bursa.ro: Italia pregăteşte un plan pentru stabilizarea sectorului său
bancar
Capital.ro: Băncile au nevoie să echilibreze dobânzile mici cu creșterea
diversificată, menținând costurile la niveluri reduse
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Omer Tetik, CEO Banca Transilvania: Pe termen
mediu şi lung nu vedem provocări mari pentru România, ci mai mult
oportunităţi
Zf.ro: ZF Bankers Summit 2016 Olteanu, viceguvernator BNR, despre
Brexit: În România vor fi consecinţe limitate. Pe termen scurt, acestea ţin
de pieţele financiare
Zf.ro: ZF Bankers Summit 2016 Dan Pascariu, UniCredit: Partidele
marginale, deşi s-ar putea să nu aibă niciodată şansa să ajungă la
putere, pot să schimbe în mod definitoriu agenda politică
Zf.ro: ZF Bankers 2016 Steven van Groningen, CEO Raiffeisen Bank
România: După Brexit România are oportunitatea de a atrage investitori.
Trebuie doar să cream un cadru atractiv
Zf.ro: ZF Bankers Summit 2016 Olteanu, BNR: Cu toţii dorim să vedem
zona corporate mai bine finanţată

Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Dragoş Popa, director departament companii
multinaţionale al Citi România: Băncile nu pot crea cerere de finanţare, o
pot amplifica doar
TELECOM
Zf.ro: Grupul Telekom România a avut afaceri de 4,4 miliarde de lei în
2015, în scădere cu 3%
Zf.ro: Companiile deţinute pe plan local de francezii de la Orange au avut
anul trecut afaceri de 4,7 mld. lei
TURISM
Economica.net: 2.000 de turişti români îşi vor petrece anul acesta
vacanţa pe plajele din Portugalia
Capital.ro: Wizz Air a ajuns la 25 de milioane de pasageri transportați pe
rutele din și spre România
Capital.ro: Franța: Greva controlorilor de trafic aerian afectează
companiile europene din Europa
ENERGIE
Economica.net: Ovidiu Agliceru va fi director general al Hidroelectrica,
pentru cel puţin patru luni. Noul directorat va fi numit vineri
FISCALITATE
Economica.net: 30 iunie, ultima zi în care puteţi plăti taxele locale fără să
pierdeţi reducerea de 10%
Capital.ro: Camera Deputaţilor a adoptat proiectul privind înlocuirea
impozitului pe profit cu un impozit specific în turism

GUVERN
Economica.net: Soluţia Guvernului la problema taxei pe ambalaj: vom
duce sticlele la magazin sau vom plăti o garanţie
Economica.net: Bostan: Deficitul bugetar ar putea fi de 3,6% din PIB în
2017, cu măririle date de Parlamentul actual
Economica.net: România are un nou proiect de ţară. Va fi lansat pe 5 iulie
Capital.ro: Costin Borc: România are nisip şi pietriş peste tot, dar
reglementează în continuare preţul acestora
Economica.net: Ministrul Comunicaţiilor: Gratuitatea învăţământului este
o reminiscenţă a comunismului. Orice serviciu trebuie plătit
Zf.ro: Guvernul schimbă regulile care pun românii pe drumuri. Ce se
întâmplă cu copia legalizată şi cazierul judiciar
IMM
Capital.ro: Viceguvernatorul BNR: Fondul de Garantare a Creditelor
pentru IMM trebuie să fie orientat spre preluarea riscurilor
INVESTIȚII
Hotnews.ro: Brexit: Cel mai negru scenariu din industria auto ar fi ca
japonezii sa inchida o parte dintre uzinele din Regatul Unit
Zf.ro: Proprietarul brandului Napolact ia 150 mil. euro de la BEI pentru
cercetare-dezvoltare în Europa
Zf.ro: Ungaria ar putea deveni centrul de producţie al Audi pentru
motoare electrice

Zf.ro: Producătorul iaurturilor Danone a avut venituri mai mari cu 6%
anul trecut. „Avem un început bun şi în 2016”
Bursa.ro: Ministrul Transporturilor a semnat Ordinul pentru autorizaţia
de construire al Autostrăzii Sebeş-Turda
Zf.ro: Oregon Park, proiectul britanicilor de la Portland Trust, va avea o
treime din suprafaţă dedicată spaţiului verde
Economica.net: Grupul IKEA caută să cumpere şi alte păduri în România.
Cât lemn a tăiat într-un an
Agerpres.ro: OCDE: România are cele mai proaste drumuri din UE, deși
cheltuiește sume uriașe
Ziare.com: Socul votului pro-Brexit a trecut: Bursele isi revin, la fel si lira
sterlina
Hotnews.ro: RADET ar putea primi 3,5 milioane de euro de la Primaria
Capitalei pentru a remedia avariile aparute la retea
Zf.ro: AOAR cere Guvernului un mecanism pentru sprijinirea firmelor
româneşti care exportă în Marea Britanie
Capital.ro: Şeful Airbus spune că Marea Britanie este un ”partener
indispensabil” pentru grupul european
Economica.net: Bursele de la Londra şi Frankfurt ar putea fuziona după
Brexit
IT
Bursa.ro: PREŞEDINTELE ANCOM: "Democratizarea Internetului creează
premisele dezvoltării economice"

Hotnews.ro: O cincime dintre utilizatori isi acopera camerele web,
incercand sa-si protejeze viata privata, arata un studiu Kaspersky
Capital.ro: ANCOM: 19 milioane de conexiuni broadband în România
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: Efectul Brexit: călătoriile, legumele şi benzina mai
scumpe din cauza deprecierii lirei
Capital.ro: Brexit: Guvernul va majora taxele şi va reduce cheltuielile
Ziare.com: A treia agentie de rating care retrogradeaza Marea Britanie:
Fitch arata efectele votului pro-Brexit
Agerpres.ro: Consiliul Concurenței: Modificarea legislației în trei domenii
poate duce la economii de 434 milioane de euro anual
Zf.ro: Cei mai bogaţi oameni din lume au pierdut 200 mld. dolari de la
Brexit
Economica.net: ANPC să devină autoritate autonomă, condusă de un
consiliu desemnat de Parlament - proiect
Zf.ro: OPINIE DRAGOŞ DAMIAN Oportunităţi pentru România după
Brexit? Iată-le!
SISTEM BANCAR
Economica.net: Lira şi euro câştigă teren, dolarul scade în a treia
sesiune după Brexit
Economica.net: Republica Moldova: Schema de fraudare a sistemului
bancar, pusă la cale de servicii din afară, inclusiv din Rusia

Bursa.ro: BREXIT: Guvernul britanic amână vânzarea participaţiilor
deţinute la Lloyds şi RBS
Ziare.com: Romania, codasa la educatie financiara. Isarescu: Copiii au
puterea sa schimbe economia mondiala
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Dana Demetrian, vicepreşedinte BCR : Dacă o
bancă mare din sistem dă doar câteva credite e clar un blocaj în piaţă
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Gheorghe Marinel, vicepreşedinte retail BRD
SocGen: Analizăm posibilitatea reducerii avansului la creditele ipotecare
standard
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Titus Grecescu, processing director Net Team
SRL: În cinci ani clientul va interacţiona cu banca mai mult mobile, de pe
telefon
Agerpres.ro: Olteanu (BNR), despre efectele Brexit asupra României: Pe
termen scurt și mediu vor fi consecințe limitate
Zf.ro: ZF Bankers 2016 Victor Angelescu, country manager APS
România: Cred că la anul vom ajunge la o rată normală de NPL, sub 10%
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Adrian Vascu, senior partner Veridio: Un bun
folosit pentru garantarea unui împrumut are o singură valoare indiferent
de bancă
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Andrei Burz-Pinzaru, Partener, Reff & Asociaţii:
În perioada de boom băncile s-au îndrăgostit de active, însă au uitat că
rambursările se fac din cash flow
Zf.ro: ZF BANKERS 2016 Codin Năstase, vicepreşşedinte risc BancPost:
Rata de default tinde spre zero în cazul creditelor noi

Bursa.ro: BREXIT: Profiturile băncilor europene ar putea scădea cu 32
miliarde de euro
Agerpres.ro: Mario Draghi cere o politică monetară coordonată pe plan
global pentru a stimula creșterea economică
Zf.ro: Piraeus Bank a implementat tehnologia contactless pentru toate
cardurile Visa
Economica.net:

Dana

Demetrian,

vicepreședinte

BCR:

Un

avans

sustenabil pentru Prima Casă ar fi probabil la 15%
Zf.ro: Zf bankers 2016 Diana Coroabă, partener PwC: Băncile încearcă să
stimuleze sectorul de retail, sunt foarte multe programe de fidelizare
derulate împreună cu retaileri
Zf.ro: ZF bankers summit 2016 Speranţa Munteanu, partener KPMG:
Antreprenorii iau măsuri de restructurare târziu şi de aceea afacerile
intră în dificultate. Şi băncile au partea lor de vină
Zf.ro: Speranţa Munteanu, KPMG: Mai sunt 5-6 mld. euro credite
neperformante, în special corporate în bilanţul băncilor
Agerpres.ro: Brexitul a provocat o furtună economică puternică în Marea
Britanie; sunt voci care vorbesc despre o posibilă recesiune
TELECOM
Hotnews.ro: Brexit: Ce spun oficialii Grupului Vodafone despre
implicatiile retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana
TURISM

Capital.ro: Preşedintele FPTR: Dacă ar exista o mai bună colaborare între
ministere și patronatele din turism, România ar putea să revină în elită
turismului european
Capital.ro: Aurelian Marin: 2016 va fi cel mai bun an de după Revoluţie
pentru Litoralul românesc
Bursa.ro: Wizz Air reduce pentru o zi cu 25% din tarifele biletelor de
avion pe toate rutele
Agerpres.ro: "Pasărea Măiastră" va conduce, de marți, o parte din turiști
spre litoralul Mării Negre

