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MIHAI DARABAN
Alba24.ro, Ziarelive.ro, I-ziare.ro: VINERI seara la „Jocuri de Putere” pe
Realitatea TV: BREXIT – cum este afectată ţara noastră. Despre Casa Regală a
României şi criza monarhiei
Replicaonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Daraban: Tot ce se întâmplă în
Portul Constanţa se afla într-un proces de involuţie
Cugetliber, preluată de Ziare-pe-net.ro: Comunitatea portuară protestează:
Industria portuară românească e condamnată la involuţie!
Realitatea.net, preluată de News.zambiti.com, Pentrubirou.ro, Estirea.ro, Pressmania.ro, Stiri-presa-online.ro, Romania.shafaqna.com, Ziare-pe-net.ro, Revistapresei.com, Stiri.astazi.ro, Ziareonline.com, Infoziare.ro, Diacaf.com, 1001stiri.pro, Cronicavip.ro, I-ziare.ro, Iis.ro, Saptamana.com, Directproprietar.ro,
Ultimele-stiri.eu, I-ziare.ro: Președintele Camerei de Comerț, despre Brexit: UE
ar trebui să dea un exemplu! România nu e afectată
Ziuaconstanta.ro, preluată de Comisarul.ro, Ziare-pe-net.ro, Ziarelive.ro,
Ziar.com,

Ziare.com: „Constanţa, un port prea îndepărtat“ Master Planul

Portului, veşnicul măr al discordiei între operatorii portuari şi conducerea APM
Ziuaconstanta.ro, preluată de E-politic.ziuanews.ro, Ziuanews.ro, Comisarul.ro,
E-politic.ro: Recepție la Ambasada SUA de Ziua Independenței. Cine a fost de la
Constanța
Infopress.tv: Constanţa, un port prea îndepărtat
Bursa.ro:

CU

TOATĂ

OPOZIŢIA

OPERATORILOR

PORTUARI,

Controversatul proiect "Master Plan al Portului Constanţa" a fost aprobat

CCIR
Realitatea.net, Dcnews.ro: Parteneriatul strategic România-SUA, discutat de
membrii CNMR și Dean Thompson
Jurnalul.ro: Exporturile României cresc, dar rămân firave
Amosnews.ro: Dean Thompson s-a întâlnit cu membrii Coaliției Naționale pentru
Modernizarea României (CNMR)
Capital.ro, preluată de Revistapresei.eu: Parteneriatul public-privat, mecanism
pentru dezvoltare economică a României

AMCHAM
Mesagerulhunedorean.ro, preluată de Goldfmromania.ro, Ziare.com, Stirilazi.ro,
Agendaprimarului.eu, Ziar.com: O companie germană intenţionează să deschidă
o fabrică în Hunedoara
Romania-actualitati.ro,

preluată

de

Radioiasi.ro,

Newspascani.com:

Ziua

Naţională a SUA Ziua Naţională a SUA

CCIA ARAD
Livearad.ro, preluată de Actualitati-net.ro, Mandri.ro, Specialarad.ro, Glsa.ro,
Newsar.ro,

Observatorularadean.ro,

Vocearadeana.ro,

Ziare-pe-net.ro,

Ziarelive.ro, Ziar.com, I-ziare.ro, Ziare.com, Ultimele-stiri.eu, Stirionline24.ro,
Stiriziare.com:

DEZBATERE

PRODUSELOR ROMÂNEȘTI

LA

CJ

ARAD

PENTRU

SUSȚINEREA

CCI BRITANICĂ-ROMÂNĂ
Capital.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Sursadestiri.net, Stiri-presa-online.ro,
Pescurt.ro, Pfinance.ro, Press-mania.ro, Romania.shafaqna.com, Ziarelive.ro,
Newslist.ro, News.portal-start.com, Ziar.com, News.ournet.ro, Ziare-pe-net.ro,
Discard.ro, Diacaf.com, Revistapresei.eu, Findnews.ro, Ziare.www.ro: CEO
Camera de Comerţ Britanică-Română: «Sunt 2.000 de businessuri româneşti în
Anglia»

CCINA CONSTANȚA
Radiosky.ro: CCINA a găzduit astăzi evenimentul Constanţa – un Port prea
îndepărtat
Tvlitoral.ro: Tema portului Constanța revine în actualitate
Observator.ro: Pe ce s-a risipit un milion de euro, la Constanţa? Trăim într-un
desen animat!
Romanialibera.ro,

preluată

de

Presaonline.com,

Ziarelive.ro,

Sursadestiri.net,
Ultimelestiri.com,

I-ziare.ro,

Ziareaz.ro,

News.portal-start.com,

News.yam.ro, Newslist.ro, Discard.ro, Ziare.www.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare.com,
Ziar.com: Proiect. Constanța, un port prea îndepărtat?

CAMERA DE COMERȚ ITALIANĂ ÎN ROMÂNIA
Capital.ro, preluată de Revistapresei.eu, Diacaf.com: România, pe lista prioritară
pentru investitorii italieni

CCI NEAMȚ
Ziarpiatraneamt.ro: Festivalul Județean „Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare”, ediția
a 2-a
CCI ROMÂNIA-CHINA
Gds.ro, prleuată de Stirionline24.ro, Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu: Răzvan Ioan
Păunescu, președinte al Camerei de Comerț și Industrie România-China

CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro, preluată de Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziare-pe-net.ro:
Auchan pune la dispoziţia producătorilor locali reţeaua sa de hipermarketuri

CCIA TIMIȘ
Bzt.ro: Birou Unic functional la Camera de Comert Timis

CCIA TULCEA
Ziaruldetulcea.ro, preluată de Comisarul.ro, Obiectivtulcea.ro, Orasul-tulcea.ro,
Ziare-pe-net.ro, Tulceaonline.com: Ambasadorul Japoniei în România , în vizită
oficială în județul Tulcea

AGRICULTURĂ

Zf.ro: Cum va afecta ieşirea Marii Britanii din UE piaţa cerealelor din România.
„România exportă cereale şi nu poate fi izolată sau protejată de fluctuaţiile de pe
bursă“
Zf.ro: Ministrul agriculturii vrea să umple canalele de irigaţii cu apă, fermierii îi
răspund că e un cost prea mare, inutil
Economica.net: Vânzarea terenurilor agricole către străini se discută în
Parlamentul European. România pregăteşte o nouă lege
Capital.ro: Premierul Cioloș: Agricultura poate ajunge la blocaj în lipsa
cadastrului
Capital.ro: România a încasat 24,5 milioane de euro din exporturile de oi şi capre
Capital.ro: MADR: Au fost identificate 52 de măsuri de simplificare a accesului la
PNDR 2014-2020
Agerpres.ro: Botănoiu (MADR): E prematur să facem prognoze pe producții;
discutăm când avem recolta în hambar

ENERGIE
Zf.ro: Preţul petrolului a depăşit 50 de dolari barilul după datele din SUA
Economica.net: Cehilor de la CEZ le-a dat cu minus după montarea contoarelor
inteligente în România
Economica.net: Populaţia va consuma doar gaz din producţia internă, deşi cel din
import este mai ieftin
Economica.net: Jumătate de milliard de lei, în trei ani: Câştigul românilor din
scăderea tarifelor de distribuţie a energiei electrice

Bursa.ro: EUGEN SCHEUŞAN, ELECTROMAGNETICA, PREVIZIONEAZĂ:
Prima staţie de încărcare a automobilelor electrice a Electromagnetica - în
această toamnă
Capital.ro: O ţară din Europa exportă petrol la cote record!

FISCALITATE
Zf.ro: Marea Britanie vrea să reducă cu cinci procente impozitul pe profit pentru
companii
Capital.ro: Evaziunea în comerțul auto, din nou în atenția poliției

GUVERN
Economica.net: MFP: Elena Georgescu preia funcţia de secretar de stat pentru
afaceri europene în Ministerul Finanţelor
Bursa.ro: DACIAN CIOLOŞ: "Vrem să venim cu o abordare integrată pentru
dezvoltarea Văii Jiului, a Roşiei Montane şi a zonei Moldovei"
INVESTIȚII
Zf.ro: Un director de la Banca Transilvania a cumpărat 100.000 de acţiuni la cea
mai scăzută cotaţie din iunie
Zf.ro: Importatorul Jack Daniel’s vrea să ajungă la afaceri de 205 mil. lei în 2016
Zf.ro: Un grup britanic vrea să deschidă o fabrică cu 240 de oameni în Bihor:
„90% din materia primă va veni din România“
Zf.ro: Fabricile locale ale italienilor de la Benetton şi-au redus afacerile de 2,5 ori

Zf.ro: Mega Image susţine că menţine tempoul expansiunii, dar a deschis doar 16
magazine în acest an. Pariul rămâne Capitala
Zf.ro: Businessul Elvila a revenit pe creştere şi stă pe profit
Zf.ro: Covalact Covasna îşi recompensează acţionarii cu dividende de 5,5 mil. lei
Zf.ro: Producătorul lactatelor Olympus mai investeşte 15-20 mil. euro la Braşov
Zf.ro: Un român preia conducerea Unilever în opt ţări şi devine cel mai puternic
executiv local din companie
Zf.ro: Argintul şi aurul continuă să se aprecieze
Zf.ro: INS: Preţurile producţiei industriale au scăzut în mai cu 2,8%
Zf.ro: ING discută cu Vastint (Ikea) pentru a veni în proiectul de birouri Business
Garden Bucharest
Economica.net: Miliardarul rus Mihail Prohorov îşi vinde activele - presă
Economica.net: Metro extinde programul "De-ale noastre". A încheiat
parteneriate cu peste 100 de producători români
Economica.net: Proiectul de la Piaţa Sudului, prelungit până în 2018.
Amenajarea circuitului pe lacurile Floreasca şi Tei, până în 2017
Economica.net: Numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate a scăzut cu
aproape 13%, în primele 5 luni
Economica.net: Christine Lagarde, şefa FMI: Europenii trebuie să iasă cu
fruntea sus din Brexit
Bursa.ro: DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI DHL Express Europe a realizat
investiţii majore de peste 600 de milioane de euro

Bursa.ro: SIBEX Startul de iulie a dat speranţe că lichiditatea derivatelor poate
creşte
Bursa.ro: BVB/MARCEL MURGOCI, ESTINVEST FOCŞANI: "Volume nu
foarte mari de tranzacţionare, pe fondul scăderii indicilor"
Capital.ro: "Creşterea economică este nesustenabilă" şi totuşi investitorii
imobiliari pariază pe ea sute de milioane de euro
Capital.ro: Pieţele financiare, în expectativă după Brexit. Ultimele evoluţii
Agerpres.ro: Banca Transilvania, Romgaz și Fondul Proprietatea, cele mai
tranzacționate titluri pe bursă, în iunie

IT
Zf.ro: Freescale (NXP) a închis 2015 cu mai puţini angajaţi în România
Zf.ro: Divizia de servicii a Bosch din Timişoara a recrutat aproape 100 de oameni
anul trecut
Zf.ro: Softvision Cluj a obţinut un profit de 3 mil. lei în 2015, de 7 ori mai mare
ca în 2014
Zf.ro: NTT DATA România: Ne extindem activitatea în Serbia, unde vom angaja
200 de oameni
Zf.ro: Primele efecte ale Brexitului pe piaţa de recrutare: „Veniţi în Bucureşti şi
în Cluj pe salarii de 2.000 - 3.500 de euro net pe lună“
Zf.ro: Mio atacă segmentul dispozitivelor purtabile şi ţinteşte o cotă de 15% pe o
piaţă estimată la 4 mil. euro în România

Economica.net: Reţeaua de internet Ro-Net a fost finalizată în 200 de localităţi
rurale. Alte 783 vor avea internet până în noiembrie

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: ASF a terminat curăţenia în asigurări: după jucătorii mari, şi cei mici au
fost sancţionaţi cu faliment sau redresare
Economica.net: Salariaţii din administraţia publică locală intră mâine în grevă
Economica.net: BNR: Capacitatea producătorilor de a acoperi cererea de
consum, erodată de importuri şi costul cu forţa de muncă
Economica.net: În toamnă va fi votată noua lege RCA. Senatul vrea convocarea
unei sesiuni extraordinare pentru dezbateri
Bursa.ro: RĂSTURANARE DE SITUAŢIE, DUPĂ CE ASF A CÂŞTIGAT
RECURSUL ÎN PROCESUL CU "SADALBARI" Majoritarul de la Romcab,
obligat de instanţă să facă ofertă publică de preluare
Bursa.ro: OPINII Brexitul are şi părţi bune pentru România?
Bursa.ro: GEORGE OSBORNE, MINISTRUL DE FINANŢE DE LA LONDRA
"Economia Marii Britanii dă semne clare de şoc după Brexit"
Agerpres.ro: INTERVIU Vladimirescu (MasterCard): Avem smartphone-uri,
Internet bun, dar avem excluziune financiară de 45-46% în privința metodelor
moderne de plată
Agerpres.ro: Credit Suisse: Brexitul, cauzat de cheltuielile scăzute în educație din
Marea Britanie

SISTEM BANCAR
Zf.ro: Lionăchescu, BT: Cred că în viitor vom vedea achiziţii în străinătate ale
unor bănci din România
Zf.ro: Nuţă, Unicredit Bank: Facebook şi Google stau pe foarte mulţi bani şi vor
da credite din banii lor
Zf.ro: Salarii la stat: Cât câştigă cel mai bine plătiţi executivi. Şefii ASF câştigă
peste 13.000 de euro lunar, directorul general al Transgaz trece de 19.000 de euro,
iar bancherii de top depăşesc 20.000 de euro pe lună
Zf.ro: Leul s-a depreciat în iunie în faţa principalelor trei valute: în faţa
francului, leul a pierdut 1,7%
Zf.ro: Aproape toţi specialiştii cântă prohodul lirei sterline
Zf.ro: Veneto Banca a fost naţionalizată „privat“ pentru a se preveni o hemoragie
bancară în Italia
Zf.ro: Creditarea populaţiei a crescut cu 50% în cinci luni şi a depăşit 12 mld. lei
Zf.ro: Cum traduc analiştii avertismentul lui Isărescu că BNR va deveni mai
pragmatică odată cu creşterea riscurilor internaţionale
Zf.ro: Lira sterlină înregistrează prima creştere din ultimele trei zile; Euro scade
Bursa.ro: TRIBUNALUL BUCUREŞTI SE ALĂTURĂ INSTANŢELOR DIN
ŢARĂ Două decizii definitive în Capitală care îngheaţă CHF la cursul istoric
Bursa.ro: ANALIZĂ BLOOMBERG Traderii pariază că Fed va tăia dobânda
Agerpres.ro: Brexit ar putea încetini economia zonei euro (Peter Praet)

TELECOM
Economica.net: Orange, obligată de instanţă la despăgubiri de 45.000 lei pentru
un fost angajat pe care l-ar fi hărţuit moral

TURISM
Capital.ro: Cea mai frumoasă cascadă din lume e în România
Capital.ro: Arsenal Park, la limita dintre distracție și curaj

