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Capital.ro,

preluată

Romania.shafaqna.com,

de
Ziar.com,

Stiri-presa-online.ro,

Ziare-pe-net.ro,

News.portal-start.com,

Revistapresei.ei,

News.ournet.ro, Diacaf.com, Ultimele-stiri.eu, 008.ro, Findnews.ro: Daraban
(CCIR): Prin parteneriate public-private, Polonia a construit autostrăzi, Turcia –
aeroport şi centre de sănătate, Franţa – porturi maritime
Psnews.ro, preluată de Presaonline.com, Antena24.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziar.com,
Infoziare.ro, News.ournet.ro, Antena.ro, Findnews.ro: Polonia, model pentru
România. Mihai Daraban (CCIR) arată cum se pot construi sute de km de
autostrăzi
B1.ro, preluată de Antena24.ro, Stiri-live.ro, Ziare-pe-net.ro, Libnet.ro, I-ziare.ro:
Proiecte pentru dezvoltare la Camera de Comerţ şi Industrie a României:
Parteneriatul public-privat, în contextul noii legislații pe achizițiile publice
Eazi.ro, preluată de Romania.shafaqna.com: 4 legi pentru achiziţii publice
Eoficial.ro: Mihai Daraban (CCIR): Parteneriatul public-privat, esențial pentru o
dezvoltare rapidă
AMCHAM
Comunic.ro: AmCham - Partener-resursă în Proiectul de țară pentru România
CCIA ARGEȘ
Ziarulprofit.ro: Camera de Comerţ, Industrie şi Agicultură Argeş – seminarii pe
tema Fondurilor Europene

Jurnaldearges.ro: Seminar privind ultimele noutăţi legate de fondurile europene
la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş
Ziarulprofit.ro: ADR Sud Muntenia facilitează accesul IMM-urilor pe pieţele
internaţionale. Serviciile oferite – prezentate într-un seminar la Camera de
Comerţ
CCIA BRĂILA
Ziaruldepenet.ro: Fermierii suceveni, invitați la târgul AgriCultura de la Brăila

CCIFER
Bursa.ro: CCIFER: "Infrastructura reprezintă coloana vertebrală a unei ţări"

CAMERA DE COMERŢ ITALIANĂ PENTRU ROMÂNIA
Glsa.ro, preluată de Ziare.com: Participare arădeană la Timişoara, la seminarul
„Succesul vostru în afaceri”

CCI PRAHOVA
Ziarulprahova.ro, preluată de Realitatea.net: Oamenii de afaceri din China, tot
mai interesati sa-si extinda afacerile in Prahova
Vptv.ro: Vizită chineză, în Prahova

CCIA TIMIȘ

Banatulazi.ro: Camera de Comerț din Timiș are cu ce se lăuda. Este cea mai
dinamică din țară
Sursadevest.ro: Premiere înregistrate de CCIAT, în prima parte a anului 2016!
Tion.ro, preluată de Realitatea.net, Ziarelive.ro, Ultimele-stiri.eu: Camera de
Comert a avut o prima jumatate de an plina de succese
Debanat.ro, preluată de Ziarelive.ro: CCIAT: sase luni de expozitii, premiere si
misiuni economice
Opiniatimisoarei.ro, preluată de Comisarul.ro: Realizarile Camerei de Comert,
Industrie si Agricultura Timis, la final de semestru.

AGRICULTURĂ
Capital.ro: Ogoarele României, sub plugul străinilor
Bursa.ro: INS: Aproape 400.000 tone de lapte de vacă au fost colectate în primele
5 luni
Agerpres.ro: Cioloș: Nu e normal ca situații precum întârzierile în plățile directe
din agricultură să fie speculate politic
Agerpres.ro: Achim Irimescu: Pe 18 iulie va fi prezentat un nou pachet de măsuri
de criză pentru lapte, carne de porc și legume-fructe

ENERGIE
Zf.ro: Nuclearelectrica încheie un contract de 8 mil. lei cu Apele Române

Capital.ro: Cu cât se ieftineşte gazul, în funcţie de regiunea în care stai. Cine
pierde din ieftinire

FISCALITATE
Zf.ro: P&G este investigată pentru evaziune fiscală în Italia

GUVERN
Capital.ro: SURSE: Cătălin Drulă, consilierul premierul Cioloș, numit secretar
de stat
Capital.ro: Hagiu (FORT): Domnule Cioloş, nu mai schimbaţi miniştrii
Transporturilor ca pe şosete, eliminaţi supraacciza catastrofală din infrastructura
Bursa.ro: Costescu: "Ordonanţa pentru separarea CNADNR - elaborată"
Bursa.ro: MINISTERUL ECONOMIEI: Încep consultările pentru măsurile de
consolidare a economiei cuprinse în "România competitivă"

INVESTIȚII
Zf.ro: Construcţii Napoca încheie un contract de leasing financiar de 10 mil. lei
pe 7 ani cu BT Leasing
Zf.ro: Ministerul Finanţelor a fost în roadshow în Asia să caute noi investitori
pentru obligaţiuni
Zf.ro: Camelia Şucu s-a asociat cu un designer din Cluj pentru a lansa ClassIn şi
pentru a cumpăra o fabrică de mobilă din Transilvania

Zf.ro: Importatorul Ballantine’s şi Absolut a ajuns la afaceri de 140 de milioane
de lei
Zf.ro: Danone va cumpăra producătorul de lapte de soia WhiteWave pentru 10
miliarde de dolari
Zf.ro: Afacerile companiei de creştere a păsărilor Avi-Top au depăşit 11 mil. euro
în 2015
Zf.ro: Fiecare român şi-a cumpărat anul trecut 2-3 perechi de pantofi. Cei mai
mulţi au venit din China şi UE
Zf.ro: Prima listare pe AeRO din anul 2016. Acţiunile Ascendia au crescut ieri cu
10% după şedinţa de deschidere şi au închis la 10 lei. Capitalizare de 14,4 mil. lei
Economica.net: Adrian Porumboiu a ieşit din acţionariatul Agrocomplex Bârlad.
Cumpărătorul este gigantul Trans-OIL din Moldova
Capital.ro: Pieţele financiare internaţionale, evoluţii mixte. Ultimele date
Capital.ro: Previziunea şoc a unei bănci s-a adeverit!
Capital.ro: Homor (CNADNR): În martie 2017 vom avea şantier de la Centura de
Nord către Autostrada Soarelui
Bursa.ro: DUPĂ CE, ANUL TRECUT, NU A FOST ÎNGHESUIALĂ Finanţele
tentează populaţia cu o dobândă de 2,15% la titlurile de stat
Bursa.ro: BVB Alexandru Chiriluş, Intercapital Invest: "Stabilizarea pieţelor
externe s-a transmis şi pe piaţa internă"
Startupcafe.ro: Firma de tehnologie din Ungaria care "se bate" cu gigantii
americani pe terenul lor
Startupcafe.ro: 50.000 de lei, ajutor de la stat pentru femeile care intra in afaceri.
S-a stabilit oficial cand se deschide Programul Femeia Manager 2016

Startupcafe.ro: Vin cei 135.000 RON pentru micile afaceri. S-a stabilit data
deschiderii Programului Comert 2016.

IT
Zf.ro: Ursăţeanu, CEO al integratorului de IT Romsoft: Pe 19 iulie ne aflăm
soarta
Zf.ro: Centrul din România al americanilor de la 3Pillar Global şi-a mărit echipa
cu peste 50 de oameni anul trecut
Zf.ro: Luxoft România: Peste 40% din afaceri au venit din telecom
Zf.ro: Dezvoltatorul local de jocuri pentru PC-uri Amber Studio îşi extinde
activitatea prin două noi companii
Capital.ro: Tranzacţie de 1,3 miliarde de dolari pe piaţa producătorilor de soluţii
antivirus
Bursa.ro: Studiu Kaspersky Lab: Majoritatea utilizatorilor de internet se
conectează la reţele Wi-Fi nesigure, în timpul vacanţelor

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Brexit: Economia Marii Britanii este cel mai puţin dependentă comercial
de UE dintre toate statele membre
Economica.net: Economia României a crescut cu 4,1% în primul trimestru.
Reviziure în uşoară scădere
Economica.net: Brexit: Companiile britanice, preocupate de situaţia angajaţilor
străini din statele membre UE

Economica.net: Comisia Europeană a început procedura de sancţionare a Spaniei
şi Portugaliei pentru deficit excesiv
Capital.ro: Brexit: Încrederea consumatorilor s-a prăbuşit!
Capital.ro: PIB-ul a crescut cu mai puţin decât se crezuse iniţial
Capital.ro: Pagubele după Brexit: Deocamdată România a scăpat ieftin
Capital.ro: Rata şomajului în Grecia a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii
patru ani
Capital.ro: Moody's: Brexit-ul va avea un impact direct limitat asupra statelor
din Europa Centrală şi de Est
Capital.ro: Şefa FMI: O recesiune globală "este puţin probabilă"
Bursa.ro: Zero Hedge: "Brexit - doar un simptom al bolii care mănâncă mai
departe ţesătura economiei globale"
Bursa.ro: UNTRR SPUNE CĂ TARIFELE RCA PENTRU CAMIOANE AU
CRESCUT DIN NOU Transportatorii solicită măsuri urgente de reglementare a
tarifelor RCA
Mediafax.ro: Peste 3 milioane de români au salarii mai mici de 2.000 de lei net pe
lună
Ziare.com: Efectele votului pentru Brexit: Marea Britanie nu mai e a cincea
economie a lumii

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Sistemul bancar a devenit mai vulnerabil la şocuri. Darea în plată a erodat
solvabilitatea băncilor
Zf.ro: JPMorgan, prima bancă care anunţă o posibilă mutare din Anglia
Zf.ro: BNR a dat undă verde pentru doi directori de la Carpatica
Zf.ro: ARB „avertizează“ bancherii să nu apese prea tare pedala creditării
Economica.net: Leul a reuşit să evite, în mare măsură, volatilitatea post-Brexit.
Probleme însă pentru România la orizont
Economica.net: România este la coada clasamentului în ceea ce priveşte utilizarea
mobile banking
Economica.net: Vicepreşedintele BCE crede că băncile europene ar avea nevoie
de sprijin din partea statului după Brexit
Economica.net: ARB: Avem potenţial pentru o creştere economică mai ridicată
deoarece putem să dăm drumul la creditare
Economica.net: Autorităţile de la Ljubljana confirmă anchetarea guvernatorului
Băncii Centrală a Sloveniei, Bostjan Jazbec
Capital.ro: Brexit-ul loveşte în băncile din Europa!
Capital.ro: Ce cred analiştii despre cursul valutar
Bursa.ro: De ce se teme Mario Draghi de lumină?
Bursa.ro: SERGIU OPRESCU, ARB, AVERTIZEAZĂ: "Iniţiativele legislative risc de «furtună perfectă» în sistemul bancar"
Bursa.ro: Surse: Discuţiile dintre Italia şi UE pentru susţinerea băncilor s-au
blocat

TELECOM
Zf.ro: Un indian va supraveghea operaţiunile Telekom din România, în locul
nemţoaicei Claudia Nemat

TURISM
Agerpres.ro: Aeroportul Internațional "Henri Coandă" București, pe locul 4 în
topul european la categoria 5-10 milioane pasageri/an

