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CCIR, FORUMUL ECONOMIC ROMÂNIA-UNGARIA
Agerpres.ro, preluat de capital.ro, bursa.ro, banknews.ro,
ultimele-stiri.eu,

palo.ro,

romania.shafaqna.com,

ziarelive.ro,

diacaf.com,
ziare-pe-net.ro,

infoziare.ro, stirilepescurt.ro, sursadestiri.net, infolegal.ro,
infozap.ro:

Daraban

(CCIR):

România

trebuie

să se

orienteze și către zonele extracomunitare în ceea ce
privește comerțul exterior
Evz.ro, preluat de romania.shafaqna.com, ziarelive.ro:
Daraban, CCIR: România și Ungaria trebuie să pună accent
pe dezvoltarea proiectelor comune de infrastructură
Romanialibera.ro, preluat de ziare.com, press-mania.ro,
ziar.com,

ziarelive.ro,

ziare-pe-net.ro,

e-stireazilei.ro,

actualitati.net: România încheie, vineri, un protocol de
colaborare cu Ungaria
VIDEO: Privesc.eu: Forumul Economic România – Ungaria
organizat de Camera de Comerț și Industrie a României
MIHAI DARABAN, CCIR

vocea-olteniei.ro,

eurovalcea.ro,

imaginearomaniei.ro,

romania-news.eu:

Creștere

publicitate

piață

print

–

directoare clasificate de afaceri
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ
Romanialibera.ro: Consiliul Concurenţei, cu ochii pe
contractele cu bani publici
Cariereonline.ro: Învățământul profesional- calea spre
primul job
CCIA BRĂILA
Obiectivbr.ro: Workshop al Camerei de Comerţ pe tema
managementului participativ
CCI SUCEAVA
Svnews.ro:

Târg

de

nunți

și

evenimente

dedicate

îndrăgostiților, în week-end, la Iulius Mall Suceava
CCIAT
Redesteptarea.ro: Arhivist, referent resurse umane și
expert achiziții publice sunt cursurile oferite de Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură Timiș

Tion.ro: Ultimele noutati din domeniul legislatiei muncii,
prezentate la Camera de Comert Timis
CCI BN
Bistrita24.ro: Seminar gratuit la Camera de Comerț și
Industrie B-N. Gestiunea riscului de neîncasare.
INVESTIȚII
Agerpres.ro: CNADNR: Licitația pentru expertiza lotului 3
din Autostrada Orăștie - Sibiu va fi demarată până la finele
lunii februarie
Agerpres.ro: Evoluții financiar-bancare și bursiere
Mediafax.ro: Comerţul en gros a avut anul trecut o creştere
de 4,1%, susţinut în special de IT şi telecomunicaţii
Mediafax.ro: Fond de investiţii pentru românii care lucrează
în străinătate: La un leu investit primesc unul de la stat
Bursa.ro: Preţul aurului, la cel mai ridicat nivel din ultimul
an
Bursa.ro: SIBEX
Cotaţia futures a Dow Jones, din nou "în corzi"

Bursa.ro: BVB
Indicii au continuat să scadă, pe fondul unui rulaj de 10,6
milioane de euro
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME
Rezultatele dezamăgitoare aduc scăderi puternice pe
pieţele din Europa
Bursa.ro: Wall Street a închis în scădere
Bursa.ro: Indicele Nikkei al bursei de la Tokyo afişa o
scădere de 4,84% la finalul şedinţei de vineri
Economica.net: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata, în
urcare cu 4,1%, în 2015
Economica.net: Investitorul secret de la Carpatica Asig: Un
fond de investiţii din Est
Hotnews.ro: Deschidere "rosie" pe Wall Street, investitorii
fug spre active de refugiu
Hotnews.ro: Producţia industrială a crescut cu 2,7% în 2015

Capital.ro: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate
întreprinderilor a crescut cu 8,3%, anul trecut
Capital.ro: Volumului lucrărilor de construcţii a crescut cu
10,4% în 2015
Adevarul.ro: Românii din diaspora care îşi deschid afaceri
în România pot primi un leu de la stat pentru fiecare leu
investit
Adevarul.ro:

Bursele

europene

reintră

pe

o

panta

descendentă, anulând câştigurile de miercuri
Zf.ro: Românii cheltuie 3,5 mld. lei pe cosmetice şi
parfumuri. Mai bine de 75% din piaţă merge către produse
de masă şi către companiile de vânzări directe
Zf.ro: TURBULENŢELE ACCENTUATE DE PE PIEŢELE
FINANCIARE

INTERNAŢIONALE

PROVOACĂ

ÎNGRIJORARE ŞI LA BUCUREŞTI
Un sentiment difuz de teamă se răspândeşte pe bursele
lumii. Ce probabilitate există pentru o nouă criză mondială
şi cum ar putea fi afectată România? Deocamdată doar
Bursa a reacţionat cel mai drastic

Zf.ro : Dan Şucu, Mobexpert: „O creştere de sub 15% pe
retail ar fi anul acesta o contraperformanţă“
Zf.ro: Nori de furtună peste economia mondială. Capitalul
străin, exporturile şi panica, canalele de propagare în
România a unei eventuale noi crize
Zf.ro: 20% din banii Primăriei Generale a Bucureştiului sunt
programaţi pentru investiţii
GUVERN
Agerpres.ro: MADR: România vrea know-how-ul israelian în
cercetare, irigații și asociere
Economica.net: Finanţele au împrumutat 500 de milioane
de lei de la bănci, la un randament de 2,89% pe an
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Christine Lagarde candidează singură pentru
un nou mandat în fruntea FMI
Economica.net: Economia României a crescut cu 3,7% în
2015

Adevarul.ro: Ce fonduri europene pot fi luate în luna
februarie. Ghidul accesării de finanţări nerambursabile
Zf.ro: Ministerul Economiei trece companiile din subordine
pe „guvernanţă corporativă“
Zf.ro: Pieţele au un moment de respiro: Germania a avut
creştere economică anul trecut. Totuşi, ritmul de creştere
de sub 0,5% la cele mai puternice două economii din UE
ridică semne de întrebare despre sănătatea zonei euro
Digi24.ro: Legea salarizării. Cele 3 variante ale Guvernului
Ziare.com: Banii cash, inamicul public numarul 1?
bursa.ro: VRIGNAUD (ALLIANZ-ŢIRIAC):
"Pentru fiecare 100 lei încasaţi din poliţe RCA în
2015,cheltuielile s-au ridicat la 110 lei"
Antena3.ro: Daily Income: Economiştii prevăd o nouă criză
financiară
ENERGIE
Agerpres.ro: Interconectorul de gaze dintre Bulgaria și
România va fi gata în a doua jumătate a acestui an

Bursa.ro: Preţul petrolului, la nivelul minim al ultimilor 13
ani
Economica.net: OMV afirmă că Gazprom nu este interesat
de Gas Connect
Capital.ro: Majorarea tarifelor de transport al ţiţeiului intern
va afecta producătorii autohtoni şi va determina creşterea
importurilor
Zf.ro: Câtă nevoie este de contoare inteligente când
consumatorii stau în beznă ore-ntregi? Aflaţi răspunsul la
ZF Power Summit 2016
Zf.ro: Problemele companiilor petroliere sunt „mici copii“
faţă de cele ale industriei miniere
Zf.ro: Resursele de energie primară au crescut cu 2% anul
trecut, iar cele de energie electrică cu 7,8%
Zf.ro: Proprietarii de clădiri se uită cum pot creşte eficienţa
energetică a proprietăţilor
Digi24.ro: Biziday | Evadarea din rețea. În ce condiții vă
puteți schimba furnizorul de gaze și electricitate

TURISM
Mediafax.ro: Şeful Ryanair, cea mai mare companie aeriană
low-cost din Europa, vine la Bucureşti
Mediafax.ro: Malta va atrage în acest an cu 2.000 de turişti
români în plus faţă de 2015
Bursa.ro: DAN GOICEA, COCKTAIL HOLIDAYS:
"Suntem printre puţinele ţări din Europa, nedescoperite de
turişti"
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: STEEN JAKOBSEN, SAXO BANK:
"Yellen, complet zăpăcită - ca o caprioară în faţa unei
maşini în plină viteză"
Bursa.ro: "Société Générale" readuce pe scădere puternică
sectorul bancar din Europa
Bursa.ro: Banca Suediei accelerează în cursa către abisul
monetar
Bursa.ro: ÎNTR-UN TÂRZIU,
Banca Naţională a ajuns la concluzia că trebuie umanizată
piaţa bancară

Economica.net: Alro Slatina a contractat un credit de 137
milioane dolari de la un sindicat de bănci condus de
Raiffeisen Bank
Capital.ro: Acţiunile băncilor scad în timp ce dezordinea
globală se adânceşte. Ultimele evoluţii

Hotnews.ro: INTERVIU Philippe Lhotte, CEO BRD:Situatia
devine irationala. De ce unii politicieni romani doresc
neaparat o lege pe care toti expertii neutri si independenti
o califica drept proasta?
Evz.ro: Propunerile unui bancher privind schimbarea „dării
în plată”
Adevarul.ro: Se anunţă o nouă apocalipsă financiară:
Băncile chineze se vor prăbuşi din cauza creditelor
neperformante
Zf.ro: Video ZF Live. Ciprian Dascălu, economist-şef al ING:
Mizăm în 2016 pe o creştere economică de 4,2%; dobânda
la BNR va rămâne neschimbată

Zf.ro: Bass: Băncile chinezeşti ar putea suferi pierderi de 5
ori mai mari decât pierderile băncilor americane în criza
subprime
Zf.ro: Sistemul financiar polonez, mai puţin rezistent la
şocuri
Zf.ro: Din nou despre dobânzi negative, bănci, americani şi
economie globală: „Este mai rău ca în 2008.“ „Nu putem
exclude nimic.“ „Totul este experimental.“ „Întotdeauna
există un risc de recesiune“
Zf.ro: BCE: Europenii păstrează lichidităţi de peste 1.000
miliarde euro, în contextul temerilor economice
Zf.ro: Băncile încep să pârjolească pământul: Încă o bancă
mare a anunţat majorarea avansului

Bursa.ro: Bancpost a majorat avansul la creditele cu
ipotecă
Agerpres.ro: Președintele Eurogrupului solicită BCE să
studieze riscurile de securitate ridicate de utilizarea
bancnotei de 500 de euro

AGRICULTURĂ
Economica.net: Paradox pe piaţa laptelui. Proprietarul
Napolact recompensează fermierii ca să-şi reducă livrările
Digi24.ro: Numărul agricultorilor a scăzut la jumătate față
de acum zece ani
Capital.ro: Fermierii au primit până acum 3,9 milioane de
euro din fonduri europene
IT
Zf.ro: Cel mai mare distribuitor de telefoane şi-a bugetat o
creştere de 10-15%
IMM-URI
Digi24.ro: Patronii firmelor mijlocii amenință cu proteste.
Au de mers sute de kilometri pentru declarații

