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Bursa.ro: VICTOR GRIGORESCU, MINISTERUL ENERGIEI: "Trebuie să
rezolvăm problema scăderii rezervelor de ţiţei şi gaze"
Bursa.ro: VICTOR GRIGORESCU, MINISTERUL ENERGIEI: "Există loc
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Economica.net: Casa Verde: Bugetul pentru program a fost suplimentat
cu 20 mil. lei, de care pot beneficia 3.000 de noi solicitanţi
Capital.ro: Guvernul vrea să unească toate programele de locuinţe
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Moldova
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Zf.ro: Fabrica din Orăştie a Philips care produce espressoare de cafea
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in Bucuresti
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Zf.ro: Deutsche Bank a strâns încă 1,5 miliarde de dolari

Zf.ro: Elveţia şi Japonia promit să îngroape şi mai adânc dobânzile, în
timp ce veştile din Danemarca spun că dobânzile negative sunt
ineficiente. Este îngrijorător faptul că investiţiile nu au reuşit să crească,
deşi dobânzile sunt ultramici
Zf.ro: Guvernul Germaniei presează Deutsche Bank să se reformeze
Zf.ro: Hildegard Gacek, fosta şefă a BERD la Bucureşti, şi Wilhelm Koch,
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Zf.ro: Presiunea BNR asupra băncilor dă roade: Rata creditelor
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Zf.ro: Ovidiu Ghiman, Telekom: Preţurile au atins un nivel sub care nu
mai pot să scadă
Zf.ro: Ce au spus invitaţii ediţiei speciale a ZF Live de la IDF 2016.
„Introducerea costurilor pentru anumite servicii poate fi o provocare
pentru România"
Zf.ro: Şeful Romkatel: Ne-a depăşit şi Albania în cursa de trecere la
televiziunea digitală terestră
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Ziar.com: Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a
României: „Sutem o economie de subcontractori”
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Zf.ro: Borza, Zamfirescu şi Dragne îi bat pe Ţuca şi Zbârcea în ultimul
proces Euro Insol şi Hidroelectrica vs Energic Holding. Miza: 250 mil.
euro

Zf.ro: Companiile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei au raportat
în ultimii trei ani pierderi totale de 4,2 miliarde de lei
Economica.net: Contribuţia plătită de consumatori pentru energia verde
va creşte, pentru a ajuta sectorul regenerabilelor
Capital.ro: E.ON nu renunţă la reţeaua sa energetică
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discount, 42 milioane
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pregătirea viitorilor angajaţi
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Zf.ro: Tipografii se plâng că nu pot accesa fonduri europene din cauza
Ministerului Dezvoltării

Zf.ro: S IMMO AG investeste 75 mil.euro la nivel local. „România
continuă să ofere un potenţial de investiţii major"
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americană. În paralel, discută şi cu Toyota
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Hotnews.ro: Mai avem o zi nelucratoare - 24 ianuarie. Vezi cum sta
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Hotnews.ro: Puncte comune ale legii darii in plata si legii conversiei.
Cine pierde, cine castiga si cine plateste oalele sparte
Capital.ro: Fitch: Conversia în franci elveţieni nu va avea un impact
imediat asupra ratingurilor băncilor
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