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MIHAI DARABAN, CCIR
Jurnaluldevrancea.ro: A fost publicată o nouă ediție a
ghidului Pagini Naționale
CCIAT,
Debanat.ro:

Invitatie

pentru

constructorii

din

Timis

interesati de colaborari cu firme din Ungaria
CCI PRAHOVA
Ph-online.ro: Ce spune Camera de Comert si Industrie
Prahova despre ECONOMIA din Prahova

CCI ARGEȘ
Ziarulargesul.ro: Colaborare cu mediul de afaceri
CCI BRAȘOV
Coronapress.ro: Brașov - Capitala Economică a României
CCI VÂLCEA
Voceavalcii.ro: Principesa MARIA, invitat de onoare la
celebrarea celor 90 de existenţă a Camerei de Comerţ
Vâlcea

ENERGIE
Agerpres.ro: OPEC avertizează în legătură cu prețurile
scăzute ale petrolului, după ce în ianuarie și-a majorat
producția
Agerpres.ro: Ponderea regenerabilelor în consumul de
energie al UE s-a dublat în ultimul deceniu
Agerpres.ro: Mai mulți investitori și-au manifestat interesul
pentru divizia de transport de gaze a OMV (surse)
Mediafax.ro: Un membru al Consiliului de Administraţie al
Electrica SA îşi dă demisia de la 1 mai
Economica.net: Petrom a ieftinit benzina. Ce preţuri sunt în
cele mai ieftine staţii din România
Economica.net:

Ce

spune

Conpet

despre

creşterea

preţulului la transportul de ţiţei
Bursa.ro: INS:
Resursele de energie primară au crescut cu 2%, iar cele de
energie electrică cu 7,8%, în 2015

Zf.ro: Furnizorul de carduri de combustibil DKV ajunge la
700 de staţii partenere în România
Zf.ro: Ecuaţia zilei: Când se va vedea în factura la gaze
ieftinirea de trei ori a barilului de petrol?
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: EMIS: Piața de fuziuni și achiziții din România
a urcat la peste trei miliarde de euro în 2015
Agerpres.ro: Chirițoiu, despre solicitările transportatorilor
privind tarifele RCA: Sunt foarte reticent să luăm decizii
sub presiune
Bursa.ro : Yellen, Fed: "Riscurile la adresa economiei SUA
sunt în creştere"
Bursa.ro: CA SĂ SCAPE DE ACUZAŢII DE CARTEL
Marii transportatori maritimi de marfă şi-ar putea modifica
politica de preţuri
Economica.net: Modificări la achiziţiile publice: Ofertanţii
vor putea să îşi corecteze propunerile, dacă există erori
tehnice minore

Adevarul.ro: Reversul măsurilor de relansare economică:
scăderea randamentelor la plasamentele financiare
Adevarul.ro: Motorul economiei, industria, începe să
decelereze: vânzările şi comenzile au crescut în 2015 mai
încet decât în 2014
Zf.ro : Oxford Economics: Lupta anticorupţie ar putea ajuta
creşterea economică a României în anii următori
Zf.ro: Europa de Est este în criză de forţă de muncă
Zf.ro: Amânare în procesul prin care Orange cere anularea
amenzii primite de la Concurenţă în 2011
Economica.net: Wizz Air angajează însoţitori de zbor în
Bucureşti şi Cluj
GUVERN
Agerpres.ro: Guvern: Măsuri pentru soluționarea unor
probleme apărute în practica achizițiilor publice
Hotnews.ro: Guvernul aloca 339 milioane de lei pentru
achiziționarea motorinei utilizate in agricultura
Bursa.ro: MFP a semnat acordul de licenţiere a Trezoreriei
pentru plata taxelor cu carduri MasterCard

SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: ANPC a câștigat un proces cu OTP Bank pe
clauze abuzive
Mediafax.ro: Profitul BRD a crescut de şapte ori anul trecut,
în urma reducerii costului riscului
Bursa.ro: Acţiunile băncilor europene au revenit pe
creştere
Hotnews.ro: BRD-GSG a avut in 2015 un profit de 467
milioane lei, de peste 6 ori mai mare decat in 2014
Zf.ro: Creditele de consum au crescut cu două cifre, pentru
prima oară din 2009 încoace. Dobânzile aflate la minime
istorice, accelerarea consumului şi sporirea încrederii în
economie şi-au spus cuvântul
Zf.ro: UniCredit se uită în piaţă după portofolii de retail
Zf.ro: Numărul restanţierilor la credite de valoare mare a
atins minimul ultimilor şapte ani
Zf.ro: Pentru prima dată după trei luni, dolarul american
reintră sub pragul de 4 lei. Euro, în scădere uşoară

Zf.ro: Febra dobânzilor negative a cuprins marile economii
ale lumii, sperie pieţele, iar băncile se vaită cel mai tare.
JPMorgan vede dobânda BCE pentru depozite la -0,7% anul
acesta
Zf.ro: ANALIZĂ
Băncile-mamă ale Piraeus şi Bancpost au ajuns să valoreze
jumătate din BRD şi BT
Ziare.com: Presedintele UniCredit: Bancile vor veni cu o
noua inventie ca raspuns la Legea darii in plata
Zf.ro: Vom cumpăra case cu rate la dezvoltator sau în
leasing, după legea dării în plată
Antena3.ro: Daily Income: Băncile pregătesc creditul
"darea în plată"
agerpres.ro: Lhotte (BRD): Legea dării în plată îi va
avantaja pe speculanți, nu pe clienți sau statul
Capital.ro: Băncile centrale şi cumpărătorii chinezi au
susţinut cererea mondială de aur în 2015
Jurnalul.ro: Bancherii vor să inventeze creditul „darea în
plată”

Capital.ro: BNR estimează o inflaţie de -3% pentru finalul
primului trimestru din 2016
INVESTIȚII
Bursa.ro: LA MIJLOCUL ŞEDINŢEI
Bursele asiatice erau în scădere
Bursa.ro: Wall Street a închis în scădere
Bursa.ro: Adrian Lupşan - din vicepreşedinte, director
adjunct la Departamentul de Dezvoltare al BVB
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME
Pieţele europene au revenit pe creştere
Bursa.ro: SIBEX
Semne de creştere pentru preţul futures al Dow Jones
Bursa.ro: BVB
Ovidiu Dumitrescu, Tradeville: "Indicii, în scădere, pe
fondul unei pieţe volatile la nivelul burselor vestice"
Economica.net: Tunel pe sub Dunăre şi pod peste Dunăre
la 20 km distanţă. A fost deja plătiţi 8 milioane de lei pentru
ambele studii

Economica.net: BVB: 23 de companii de pe piaţa AeRO vor
trece la categoria premium din 15 februarie
Capital.ro: Bursa de la Bucureşti închide pe minus şedinţa
de miercuri
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
Zf.ro: Investitorii nu cred în revenirea burselor
Zf.ro: Douăzeci de companii au primit 6,7 mld. lei la capital
anul trecut
Zf.ro : Artego Târgu-Jiu vrea să răscumpere 10% din
acţiuni
Zf.ro : SIF Moldova îşi recompensează administratorii şi
angajaţii cu 10,3 milioane de acţiuni
Zf.ro: Afacerile din industrie au urcat în 2015 cu 2,4%

Zf.ro: Leroy Merlin deschide al doilea magazin în Cluj
Zf.ro: Exerciţiu de imaginaţie. Ce mutări ar putea apărea pe
harta comerţului modern local

Jurnalul.ro: Autostrada Sibiu-Piteşti intră în chinurile
facerii
Digi24.ro: Cele mai bune orașe pentru afaceri
Bursa.ro: Bursele europene au scăzut pentru a opta oară în
nouă zile
Hotnews.ro: Magistrala 6 de metrou pana la Aeroportul
Otopeni: Cat mai e pana la inceperea lucrarilor, care sunt
planurile oficiale, de unde ar putea veni banii si cand ar
putea fi gata
Bursa.ro : Grupul Industrial Electrocontact a încheiat anul
2015 cu pierderi de 31.736 lei
Capital.ro: Restaurantul IKEA a fost redeschis
Zf.ro: Ştefan Vuza reintră în cursa pentru cumpărarea
Oltchim. Pentru finanţarea tranzacţiei vrea să ia un credit
de 95 mil. euro
Zf.ro: Măcel pe bursele internaţionale, cea mai mare
scădere pentru o zi de la criza din august
FISCALITATE
Economica.net: ASF: Evaluarea activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii ale Carpatica Asig se va face de către
un auditor financiar

Hotnews.ro: Romanii vor putea plati online orice taxe si
impozite, atat la bugetul de stat cat si la cele locale

Zf.ro: ASF: Creşterile de tarife pentru asigurări nu au
legătură cu Solvency II. Din contră, noul regim înseamnă
eficientizare şi reducerea costurilor
AGRICULTURĂ
Adevarul.ro: Importurile de mâncare au atins un nou record
în 2015. INFOGRAFIE: topul importurilor şi exporturilor
agricole
TURISM
Zf.ro: Christian Tour: Românii preferă tot Grecia şi Turcia,
în pofida situaţiilor tensionate
IT
Ziare.com: Banca Mondiala: In Romania se afla 9 din
primele 15 orase cu cea mai mare viteza de Internet (Video)
Economica.net:

Smartphone-urile

ieftine

vor

duce

cheltuielile cu aplicaţiile la peste 100 de miliarde de dolari,
în 2020
CCI BN

Rasunetul.ro:

Firmele

bistriţene,

consiliate

pentru

a

gestiona riscul de neîncasare
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: BCE va lua în curând o decizie cu privire la
bancnota de 500 de euro
Hotnews.ro: Seful BRD: Darea in plata este moartea Prima
Casa. Legea este atat de absurda incat sper ca bunul simt
va prevala
Economica.net: Vasilescu, BNR: Consiliul Concurenţei a
devenit o instituţie prea puternică pentru mediul de afaceri
din România

Zf.ro: Soc Gen, acţionarul BRD, se duce la vale: analiştii au
îndoieli în privinţa profitului. Acţiunile au scăzut astăzi cu
13%, cel mai mare declin zilnic din 2011 încoace
Economica.net: OTP despre procesul pierdut cu ANPC: Vor
fi afectaţi doar 400 de clienţi
Adevarul.ro: Adrian Vasilescu, consilier BNR: În România
nu există destulă competiţie, ne aflăm în liga B a Uniunii
Europene

Zf.ro: Avertisment BRD: Legea privind darea în plată
suprimă programul Prima Casă. ”Sper ca legea să fie dată
uitării”
Capital.ro: Un oficial FMI spune că băncile centrale ar putea
duce şi mai mult dobânzile în zona negativă
Adevarul.ro: Director ANPC: Băncile vor ca legile să fie
umanizate, dar ce umanism este ăla când îi iei omului casa
de sub el?
ENERGIE
Agerpres.ro: Vlăsceanu (ACUE): Investigațiile Consiliului
Concurenței durează prea mult, iar piața de energie
evoluează rapid

Agerprers.ro: Chirițoiu: Sunt de acord că unele investigații
durează prea mult, dar suntem sub media UE
Economica.net: GDF Suez Energy Romania va începe
montarea de contoare inteligente pentru clienţii din
România. Le cumpără din Ungaria

Economica.net: Ruşii de la LukOil au scos de pe internet
preţul carburanţilor vândut în benzinăriile proprii
capital.ro: E.ON vrea să modernizeze 13 km de conducte şi
branşamente, în 2016
Capital.ro: Consumatorii de gaze cu probleme la plata
facturii pot conveni cu furnizorul plata în rate a debitelor.
Lege ANRE
Adevarul.ro: Petrolul scădea joi dimineaţă până la 26,35
dolari pe baril la New York
INVESTIȚII
Economica.net: Carrefour majorează salariile angajaţilor
din magazine
Zf.ro: Furnizorul local de servicii de call-center Blue Point a
trecut de pragul de 11 milioane de lei cifră de afaceri
Bursa.ro: Orange România, angajator de top pentru al
patrulea an consecutiv
Zf.ro: 400 de muncitori lucrează la foc continuu pe şantierul
mallului Veranda, care va fi deschis în toamnă în zona Obor
din Capitală

Digi24.ro: Autorităţile, fără soluţii pentru criza de la fabrica
Fortus
GUVERN
Capital.ro: Ministerul Economiei vrea să facă un fond de
investiţii pentru românii din străinătate
Agerpres.ro: Guvernul are pe masă 3 variante ale Legii
salarizării; a cerut două zile pentru analiză (surse)
Agerpres.ro:

Borc:

Prezența

oficialilor

Ministerului

Economiei în adunările generale ale acționarilor ar putea să
nu mai fie remunerată

IT
Capital.ro: Cisco: Peste 4 ani, 70% din populația planetei va
folosi telefoane mobile
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: OPINIE
Radu Georgescu, CFO Network: 7 indicatori economici
actuali sunt identici cu cei de la inceputul crizei financiare
din 2008. Economia globala este in fata unor pericole

financiare mai mari decat in 2008. Ce se intampla cu
Romania
Antena3.ro: Daily Income: Proiecte măreţe pentru tineri,
realizări minuscule
Agerpres.ro:

Consiliul

Concurenței

investighează

un

posibil cartel pe piața masei lemnoase
Mediafax.ro: Costul de împrumut al Marii Britanii la MINIM
ISTORIC, de peste zece ori sub cel din secolul XVII

FISCALITATE
Mediafax.ro: Şeful ANAF, Gelu Diaconu, a fost demis de
către premierul Dacian Cioloş. "Este important să nu
menţinem o stare de ambiguitate la ANAF"
AGRICULTURĂ
Capital.ro: Americanii au mai cumpărat 2.700 de hectare de
teren agricol în România

