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MIHAIL VLASOV
Vremeanoua.ro: “Împãratu”, detinut fitos în Penitenciarul
Vaslui!
INGRID VLASOV
Gazetadecluj.ro, preluat de ziare-pe-net.ro: Designer-ul
român URMĂRIT PENAL care le-a imbracat pe Lady Gaga si
Rihanna, Ingrid Vlasov, este speaker in aceasta primavara
la Cluj-Napoca
REFERIRE

LA

SORIN

FRUNZĂVERDE,

CAMERA

DE

COMERȚ
Expressdebanat.ro,

preluat

de

ziare.com,

caras-

severin.comisarul.ro: Frunzăverde, ridicol în fața primarilor
traseiști sau deciziile lui sunt literă de lege în Consiliul
Județean?!
CAMERA DE COMERȚ-ROMÂNO GERMANĂ ȘI CAMERA
DE COMERȚ ROMÂNO—BRITANICĂ
Agerpres.ro: Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan
CHIRIȚOIU, va participa la conferința PRIA Competition
“FABRICAT ÎN MOLDOVA”

Moldpres.md: Ediţia din acest an a Expoziţiei Naţionale
“Fabricat în Moldova” a avut un număr record de vizitatori
CCI BN
Radiotransilvania.com:

Masa

rotundă:

„Importanța

Resurselor Umane în strategia de dezvoltare economică”

CCI PRAHOVA
Prahovabusiness.ro: Analiza: Date si indicatori despre
economia prahoveana
CCIA SIBIU
Tribuna.ro: Cu trecutul la piept, îmblânzind prezentul
CCI VÂLCEA
Viatavalcii.ro: Rubrica lu’ Nea Nae Camera de Comerţ şi
Industrie Vâlcea, la ceas de mare sărbătoare
CCIAT
Timisoaraonline.ro:

Cooperare

româno-maghiară

în

domeniul construcțiilor
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Prețul grâului a atins cel mai scăzut nivel din
ultimii cinci ani

Adevarul.ro:

Cotaţia

grâului

la

bursa

europeană

a

cerealelor a atins minimul ultimilor cinci ani
Adevarul.ro: Transhumanţă în mileniul al treilea. Ministrul
Agriculturii vrea ca turmele să fie transportate cu ajutorul
camioanelor, deputatul Nini Săpunaru nu este de acord
Zf.ro: Forţa de muncă ocupată în agricultură a ajuns 13%,
dar rămânem lideri în UE
INVESTIȚII
Agerpres.ro: Președintele Iohannis a solicitat BEI asistență
tehnică pentru România
Bursa.ro:

ÎN

2015,

REZULTATELE

S-AU

PRĂBUŞIT;

Operaţiunile au susţinut sub jumătate din profitul BVB
Bursa.ro: Wall Street a închis în scădere
Bursa.ro:

BVB:

Marcel

Murgoci,

Estinvest

Focşani:

"Evoluţia Bursei, în ton cu pieţele externe"
Bursa.ro: SIBEX: Participanţii, ţinuţi pe "tuşă"de teama faţă
de noi scăderi
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME: Pieţele europene, la cel mai
redus nivel din octombrie 2014
Economica.net: Cel mai înalt zgârie-nori din lume va fi
construit la Tokyo

Economica.net: BVB: 23 de companii de pe piaţa AeRO vor
trece la categoria premium din 15 februarie
Capital.ro:

Şeful

CNADNR:

Nu

se

mai

construiesc

autostrăzi cu studii de fezabilitate făcute din birou
Capital.ro: BVB închide pe roşu şedinţa de marţi
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
Adevarul.ro: Când bursele se prăbuşesc, aurul şi francul
elveţian revin în atenţia investitorilor
Zf.ro: Industria merge pe plus. Afacerile din industrie au
urcat în 2015 cu 2,4%
Zf.ro : FINANŢE PERSONALE: Investitorii au luat cu asalt
acţiunile Electrica listate la Bursă
Zf.ro: Vodafone a prelungit „alianţa“ cu RCS&RDS pentru
încă un an
Zf.ro: Soluţiile lui Vladimir Cohn pentru „criza“ lemnului:
eliminarea intermediarilor şi listarea Romsilva la bursă
Zf.ro: UN NOU RECORD PENTRU EXPORTURI: Exporturile
de bunuri au depăşit 54 mld. euro în 2015, dar deficitul
comercial a urcat la 8 mld. euro
Zf.ro: OPINIE VLADIMIR COHN: Romsilva, prăduitor sau
protector al pădurilor ?

Zf.ro: Micuţa bursă a Slovaciei merge contra trendului
mondial de scădere
Zf.ro: Tranzacţii record ieri cu acţiunile Electrica: investitori
au rulat cât pentru două săptămâni
Zf.ro: India ia faţa Chinei la creştere economică, însă datele
ridică semne de întrebare
Zf.ro: BUSINESS INTERNAŢIONAL: „Investitorii sunt un pic
panicaţi“. Băncile europene au devenit veriga slabă pe
burse, în timp ce speculatorii măcelăresc pieţele nipone
Zf.ro: Şeful BEI a spus la Bucureşti că vrea să dea bani
României, dar are nevoie de proiecte de investiţii
Zf.ro: Cum arată instalaţia de cablu de 9 mil. euro care
leagă Cota 1.400 de Cota 2.000 din Sinaia
Zf.ro: Alro Slatina a luat un împrumut de 60 mil. dolari de la
Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
Zf.ro: Freightlink intră pe piaţa românească şi vrea să
vândă 5.000 de bilete feribot pentru mărfuri
Romanialibera.ro: Importurile depăşesc exporturile, fiindcă
nu mai există „Made in Romania“
Romanialibera.ro:
creditării

Băncile

ar

putea

reporni

motorul

Romanialibera.ro: Bugetul pentru autostrăzi, la jumătate
față de 2015
ENERGIE
Agerpres.ro: România caută investitori danezi în domeniul
energetic
Adevarul.ro: Certificatele verzi, motiv de tânguială şi pentru
furnizori şi pentru
Adevarul.ro:

Cum a tăiat din pix ministrul

Culturii

activitatea Cupru Min. Ordinul prin care Roşia Montană e
declarată sit arheologic include o zonă din cariera de cupru
Zf.ro: ZF Power Summit 2016. Ce „shopping“ energetic se
poate face cu 2 mld. lei
Zf.ro: Vicele SIF Moldova: Ne menţinem expunerea pe
Petrom
Zf.ro: Profitul Conpet Ploieşti a urcat în 2015 la maxim
istoric
Zf.ro: Andrici şi-a redus din deţinerea la dezvoltatorul
imobiliar Impact
Bursa.ro:

EUROSTAT:

Ponderea

regenerabilelor

consumul de energie al UE s-a dublat în ultimul deceniu

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

în

Agerpres.ro: AMRCR: Este necesară implementarea unui
mecanism "realist și funcțional" de reciclare selectivă în
România
Bursa.ro: "Un asigurător important din piaţa RCA are şanse
mari să intre în rezoluţie până la vară"
Zf.ro: Norii încep să se adune deasupra economiei
germane
Zf.ro: Trezoreria ar putea emite propriile carduri pentru
plata ajutoarelor sociale
Zf.ro: Mişu Negriţoiu, ASF: 2016 este un an de tranziţie în
asigurări, de adjustare calitativă şi cantitativă şi de reglare
a indicatorilor financiari
Agerpres.ro:

Bloomberg:

Șomajul

redus

subminează

modelul de creștere al Europei de Est bazat pe mâna de
lucru ieftină
Agerpres.ro: Negrițoiu: 2016 va fi un an de reglare a
indicatorilor financiari pentru asigurători; nu trebuie să
asociem Solvency II cu creșterea primelor de asigurare
TURISM
Agerpres.ro:

Franța:

Site

bilingv

pentru

promovarea

oenoturismului și creșterea numărului de vizitatori străini
în cramele franceze

Adevarul.ro: Litoralul românesc aşteaptă la vară 7.000 de
turişti israelieni
Mediafax.ro: Cei mai mulţi turişti străini în România ar
putea proveni din Israel, începând cu anul viitor
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: Panica din jurul Deutsche Bank se extinde
Bursa.ro: BNR I-A ÎNTORS PE PARLAMENTARI DIN DRUM
Piperea: "Bancherii vor să emasculeze Legea dării în
plată"\
Bursa.ro:

DAREA

ÎN

PLATĂ

CLATINĂ

SISTEMUL

BANCAR?!
Comunicator BCR, rămas în urma gurii lui
Economica.net: Profitul UniCredit a scăzut cu 15% în 2015,
până la circa 1,7 miliarde de euro
Bursa.ro: JPMorgan: "BCE va tăia dobânda la depozite la
-0,7%"
Economica.net: Isărescu nu vrea o apreciere puternică a
leului. BNR amână alinierea dobânzilor pieţei la cea a
băncii centrale
Capital.ro: Rata creditelor neperformante se ridică la 11,65
în noiembrie 2015

Adevarul.ro: Cum au obţinut bancherii amânarea dezbaterii
legii cu darea în plată
Zf.ro: Ce spun dezvoltatorii imobiliari despre Legea dării în
plată şi majorarea avansului de către bănci: „Clienţii cu
salarii de peste 1.000 de euro vor avea bani de avans de 3540%“
Zf.ro: BNR nu ştie cum să oprească intrările de capital, iar
piaţa bancară înoată într-un ocean de lei care nu se duc în
economie
Zf.ro: Băncile, într-un ocean de lichiditate. De ce a intrat
costul leilor sub 1%: surplus zilnic de 20 mld. lei în
ianuarie, maximul deceniului
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Prezicătorii umflării preţurilor
nu mai au apă la moară
Zf.ro: S&P retrogradează sectorul bancar polonez
Zf.ro: Unul dintre iniţiatorii Legii dării în plată avertizează:
Dacă legea dării în plată se va aplica doar creditelor
viitoare, atunci băncile vor fi nevoite să înăsprească
regulile contractuale
Zf.ro : După măcelul de ieri, Deutsche Bank dă semne de
revenire. Investitorii respiră din nou după ce cea mai mare
bancă germană a deschis în creştere cu 8,1%
Zf.ro: Marile familii italiene stau pe un munte de cash

Zf.ro: Mugur Isărescu: În România încă avem mai multe
prețuri care cresc, decât prețuri care scad (VIDEO)
Ziare.com: Drumul creditului de la banca la recuperatori:
Cum ajungem inglodati in datorii
Realitatea.net: Anunţul lui Isărescu despre cursul valutar.
Ce face BNR pentru leu
Realitatea.net: Băncile se agită degeaba: românii au tot mai
puţine restanţe la credite
Jurnalul.ro: Ofensiva băncilor împotriva dării în plată
Bursa.ro:

THE

BUSINESS

TIMES:

Bursele

europene

încearcă să îşi revină după sell-off
Bursa.ro: Principalii indici BVB au deschis în urcare
Economica.net: Leroy Merlin deschide la Cluj. Compania
ajunge la 10 magazine în toată ţara
Evz.ro: Top 40 FORBES: Cele mai bune oraşe pentru
afaceri din România

GUVERN
Agerpres.ro: Guvernul României intenționează să solicite
sprijinul BEI pentru dezvoltarea unor proiecte în parteneriat
public-privat

Agerpres.ro:

Ministerul Energiei a pus în funcțiune

avertizorul de integritate, pentru semnalarea cazurilor de
corupție
Agerpres.ro: INTERVIU Ministrul Muncii, Ana Costea:
Majorările salariale din 2017, decise în funcție de resursele
financiare disponibile

FISCALITATE
Evz.ro: Noutăți de la fisc: Noi formulare pentru plata taxelor
și impozitelor
Hotnews.ro: Finantele au publicat un Ordin al Ministrului
foarte important in domeniulTVA cu privire la masurile
de simplificare pentru operatiile economice pluripartite
INVESTIȚII
Mediafax.ro: Noriel şi-a sporit anul trecut afacerile cu 30%,
la 30 milioane euro şi vrea triplarea lor în 2020

Bursa.ro: ÎN 2015,
Vânzarile Fortinet cresc cresc cu 37% faţă de anul
precedent

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:

Lichiditate de 2,63 milioane de euro pe BVB

Economica.net: România, tot mai expusă presiunii Rusiei
în Marea Neagră - raport

IT
Capital.ro: Nouă dintre primele cincisprezece oraşe cu
acces la internet de mare viteză se află în România

Bursa.ro: Producătorul norvegian de software Opera va fi
vândut unui consorţiu chinez pentru 1,2 miliarde dolari

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Adevarul.ro:

Efectul

DNA

asupra

PIB-ului.

Oxford

Economics: Lupta anticorupţie ar putea ajuta România să
obţină o creştere economică mai mare în următorii ani

Zf.ro: Chiriţoiu, Consiliul Concurenţei: Legislaţia din
asigurări nu trebuie schimbată de pe azi pe mâine sub
presiunea anumitor grupuri

Antena3.ro: Daily Income: Noul sistem de achiziţii publice,
adoptate de Senat
Agerpres.ro:

Directorul

FMI

avertizează

Ucraina

că

programul de sprijin este în pericol din cauza stagnării
reformelor
Antena3.ro: Daily Income: Generaţia Y dă bătăi de cap
angajatorilor
SISTEM BANCAR
Agerpes.ro: UniCredit: Adoptarea Legii dării în plată va
obliga băncile să inventeze un nou produs asemănător
leasingului
Economica.net: Românii ar putea să-şi cumpere case în
leasing, după legea dării în plată
Economica.net: ANPC a câştigat definitiv procesul colectiv
cu OTP Bank. Dobânda din toate contractele de credit este
abuzivă

Bursa.ro: JANET YELLEN:
"FED va majora treptat dobânzile, în funcţie de evoluţiile
pieţei"
Bursa.ro: CNCD:

Bancă amendată pentru refuzul de a elibera un card bancar
pe baza amprentei digitale
ENERGIE
Agerpres.ro: Prețul gazelor de import a fost cu 14% mai
mare față de cel de producție internă în octombrie 2015

Bursa.ro: Zeta Petroleum şi-a vândut participaţia la trei
perimetre

petrolifere

în

România

către

fondul

GM

Investment
Adevarul.ro: ANRE: Gazele din Rusia, mai scumpe cu 14%
faţă de cele din producţia internă în octombrie

TURISM
Economica.net: Noua promoţie de la Tarom, mai slabă
decât preţurile oferite de operatorii low-cost
Economica.net: Christian Tour se aşteaptă la o cifră de
afaceri de 70 de milioane de euro din vânzări, în 2016

