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MIHAIL VLASOV
Ziarulevenimentul.ro, preluat de ziare.com, ziare-pe-net.ro:
„Excelenţa Sa” Vlasov face mofturi în puşcărie
CCINA
Radioconstanta.ro: S-a retras Camera de Comerț din
Asociaţia Litoral-Delta Dunării? Site-ul Asociației susține
altceva
ROMEXPO
Advertising4u.ro: Festivalul de Spiritualitate, Medicina
Alternativa si Terapii Complementare – TMA
”FABRICAT ÎN MOLDOVA”
Expresul.com: Între promisiuni și realizări | Dorin Budeanu:
” Dacă e să judec după cele văzute, nu aș putea spune că
ne confruntăm cu o criză economică”
CCI VÂLCEA
Viatavalcii.ro: Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea a
sărbătorit 90 de ani de la înfiinţarea sa
CCI IAȘI

7est.ro: Noile prevederi fiscale vor fi discutate pe larg la
Iaşi cu cei mai buni specialişti de la DELOITTE
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: Noaptea băncilor vii

Bursa.ro: Băncile centrale nu mai pot menţine iluzia
bunăstării prin planificare
Bursa.ro:

BNR

A

TRIMIS

PARLAMENTARILOR

PROPUNERILE DE MODIFICARE A LEGII DĂRII ÎN PLATĂ
Zamfir: "Îmi retrag semnătura de pe lege dacă propunerile
BNR vor fi preluate"
Bursa.ro: Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia
majorării avansului la credite
Bursa.ro: Grecia, din nou în recesiune
Agerpres.ro: Rata anuală a inflației a fost de -2,1%, în
ianuarie
Evz.ro: Legea dării în plată: Ce vor face băncile
Zf.ro: Curăţirea bilanţurilor continuă. BCR pregăteşte
vânzarea unui alt pachet de credite neperformante
Zf.ro: EURO ŞI DOLARUL AU PIERDUT TEREN

Leul încheie pe apreciere cea mai bună săptămână din
2016, în pofida mediului extern dificil
Zf.ro: La două săptămâni după ce Raiffeisen a şocat
clienţii, Bancpost a decis să majoreze avansul la creditele
ipotecare
Zf.ro: Vin schimbări în Consiliul de Administraţie al CEC
Bank? Diaconu şi Vătăşoiu, membri în board la CEC Bank
puşi sub acuzare de DNA, pot fi schimbaţi din boardul
băncii
Zf.ro: Canada, următoarea ţară care ar putea trece la rate
de dobândă negative?
Romanialibera.ro: Legea „Banca ia casa, scapi de datorii“,
în linie dreaptă
Jurnalul.ro: BNR vrea să omoare „Darea în plată”
Zf.ro: ING: Datele privind preţurile de consum din ianuarie
sporesc nevoia ca BNR să acţioneze mai devreme
Zf.ro: PSD trădează Legea dării în plată şi susţine varianta
BNR
Zf.ro: OPINIE
O lume cu dobânzi ultra-mici; dobânzi negative?
ENERGIE
Bursa.ro: AVOCATUL REMUS BORZA:

"Prioritatea statului român ar trebui să fie companiile
româneşti"

Bursa.ro: Profitul Nuclearelectrica a crescut anul trecut cu
13%, la aproape 150 milioane lei
Bursa.ro: Preţul petrolului, în cea mai mare creştere din
ultimii şapte ani
Plus de peste 10%, într-o zi
Economica.net:

Centralele

Universităţii

Politehnica

Bucureşti vor lucra un an pentru Enel. Preţul: un milion de
lei
Hotnews.ro: Luni: Cotatia petrolului revine pe minus
Zf.ro: Căderea barilului începe să se simtă. Petrom discută
intern un plan de restructurări, cu reducerea numărului de
salariaţi
Zf.ro: Cum s-a transformat energia eoliană din El Dorado
într-un coşmar de 4,5 mld. de euro? Aflaţi răspunsul la ZF
Power Summit 2016
Zf.ro: OMV vinde divizia din Turcia. Va fi de-ajuns pentru
acoperirea daunelor provocate de scăderea barilului de
petrol?

Adevarul.ro: Prăbuşirea preţului ţiţeiului afectează afacerile
operatorilor petrolieri. Rompetrol Well Services a avut o
pierdere de 2,15 milioane lei, în 2015

Mediafax.ro: OMV Petrom reduce numărul de salariaţi: Nu
este un obiectiv numeric, ci unul calitativ
INVESTIȚII
Bursa.ro: LA MIJLOCUL ŞEDINŢEI,
Bursele asiatice erau în creştere
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME
Creşteri puternice în sectorul materiilor prime din Europa şi
SUA
Bursa.ro: BVB / GABRIEL ALDEA, INTERCAPITAL INVEST:
"Aprecieri pe linie ale indicilor locali, survenite pe un fond
extern pozitiv"
Bursa.ro: SIBEX
Dow Jones şi petrolul au crescut, dar speculatorii au rămas
apatici
Agerpres.ro: Exporturile României și-au încetinit ritmul de
creștere în cea de-a doua parte a anului trecut

Agerpres.ro: Tranzacțiile cu acțiuni au crescut la BVB cu
aproape 10% în această săptămână; indicii bursieri au
înregistrat evoluții negative (analiză)
Bursa.ro: ANALIZĂ PULS CAPITAL: FAŢĂ DE SĂPTĂMÂNA
TRECUTĂ,
Tranzacţiile cu acţiuni au crescut la BVB cu aproape 10% în
această săptămână
Bursa.ro: Cel mai mare proprietar de spaţii logistice din
România promovează Bucureştiul pe aeroporturile din
Europa
Bursa.ro: Bursele incheie saptamana cu actiuni in usoara
crestere
Evz.ro: Vine criza? Toată lumea cumpără AUR!
Agerpres.ro: Omul care a revitalizat businessul local al
PepsiCo pleacă în Turcia, iar în locul lui vine un executiv
belgian.„ Aş face tot ce îmi cere PepsiCo, aş putea să merg
oriunde”
Adevarul.ro: Cum a ajuns România din nou „Tigrul
Europei“: Importurile au crescut de trei ori mai mult decât
producţia - INFOGRAFIE
Adevarul.ro: Combinatul Oltchim, la cel mai bun rezultat
financiar din 2008 încoace. Anularea datoriilor a adus
companiei un profit pe hârtie de 2,3 miliarde lei în 2015

Mediafax.ro: Compania Wizz Air lansează cursa ClujNapoca – Munchen, preţul unui bilet porneşte de la 109 lei

Capital.ro:

Pieţele

financiare,

în

expectativă

după

rezultatele comerciale dezamăgitoare ale Chinei. Ultimele
evoluţii
Hotnews.ro: Profitul Romgaz a scazut cu 16% in 2015
Hotnews.ro: Profitul Transgaz a scazut cu 3% in 2015
Zf.ro: Mitul marilor companii cu pierderi din România se
destramă: Jumătate din profitul firmelor din România este
realizat de companiile cu peste 500 de salariaţi
Zf.ro: Retailerii s-au înghesuit în sectorul 6, unde au
deschis o treime din hipermarketurile din Bucureşti
Zf.ro: Agenda de business a trei şefi de multinaţionale
gigant cu afaceri cumulate de 85 de miliarde de euro a
început anul acesta la Bucureşti
Zf.ro: Consolidarea acţiunilor suspendă SIF Moldova de la
tranzacţionare, dar nimeni nu ştie pentru cât timp
Zf.ro: Industria a crescut cu doar 2,7% în 2015, pe fondul
neglijării investiţiilor
Zf.ro: Socep Constanţa şi-a majorat câştigul cu 47% în 2015
Zf.ro: Construcţiile cresc spectaculos: plus 10%

Zf.ro: Aerostar Bacău şi-a multiplicat de 2,6 ori profitul în
2015

Mediafax.ro: Alro Slatina a trecut pe profit anul trecut, cu
un rezultat net ajustat de 85 milioane lei
Bursa.ro: Cemacom a raportat, în 2015, un profit net de
13,29 milioane lei
Bursa.ro: SSIF Broker intră de luni şi pe piaţa de brokeraj
în asigurări
Bursa.ro: Indicii BVB au deschis în urcare
Economica.net: Ca să intre pe piaţa RCA, EximAsig are
nevoie de 300 de milioane de lei
Economica.net: IAR Braşov: profit net în creştere cu 145%,
în 2015
GUVERN
Agerpres.ro: Laurențiu Baciu (LAPAR): Există un sabotaj
asupra conducerii în instituțiile din subordinea Ministerului
Agriculturii
Agerpres.ro: INTERVIU Sorin Radu (MADR): Corecțiile
financiare aplicate României ar putea fi reduse; suma certă
se ridică la 400-450 de milioane de euro

Agerpres.ro: Irimescu (MADR): România va susține la
Bruxelles instituirea unor mecanisme de ajutor în sectorul
laptelui și cel al cărnii de porc
Zf.ro: Guvernul Cioloş desfiinţează Departamentul de
Investiţii Străine. Topul ţărilor cu cele mai mari investiţii în
România
AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Egiptul a cumpărat grâu din România pe
fondul reticenței traderilor de a depune oferte
Agerpres.ro: Fermierii români solicită rediscutarea Legii
vânzării terenurilor agricole; LAPAR a depus o adresă la
Ministerul Agriculturii
Agerpres.ro: Vinurile spumante vor susține creșterea
consumului mondial de vin până în 2019
Agerpres.ro: Cartofii și fructele proaspete s-au scumpit cel
mai mult, în ianuarie
capital.ro: Legea Camerelor Agricole ar putea trece în
câteva luni de Camera Deputaţilor
IT
B1.ro: Bilanțul preferințelor românilor în materie de rețele
mobile. Telekom România conduce în topul reclamațiilor
făcute de clienți

Capital.ro: Bostan (MCSI): Nu putem construi infrastructuri
cibernetice care să cadă în mâna adversarilor democraţiei

Zf.ro: Laurenţiu Trocan, promovat de taiwanezii de la DLink pe poziţia de country manager
Economica.net: Acţiunile companiilor telecom din Franţa
au crescut pe fondul speculaţiilor privind un acord iminent
între Orange şi Bouygues
Capital.ro: Bogdan Padiu, CEO Teamnet Group: “Serviciile
UAV și sistemele integrate inteligente vor atrage unele
dintre cele mai mari investiții în 2016 în regiune”

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Capital.ro: «Corporatiştii» care au plecat de la stat: 106
manageri şi membri CA au fost numiţi şi demişi la stat din
2012 şi până astăzi. Dintre aceştia, abia 10% au rămas în
funcţie
Mediafax.ro: Preţurile s-au redus în ianuarie cu 2,1% faţă de
ianuarie 2015, alimentele fiind mai ieftine cu 6,3% decât în
prima lună a anului trecut
Economica.net: Noul acord Visa Waiver dintre Coreea de
Sud şi România, în vigoare începând cu 13 martie

Hotnews.ro:

Sistemul

cardului

national

de

sanatate

functioneaza defectuos de mai bine de 20 de ore: Cat a
costat si cine sunt firmele care au implementat acest
sistem

Hotnews.ro: Preturile au scazut in ianuarie cu 0.8%.Nici
vorba!, ar putea exclama vegetarienii.Si ar avea dreptate
Zf.ro: COMENTARIU SORIN PÂSLARU, REDACTOR-ŞEF ZF
Creşterea de 3,7% din 2015 arată că doar consumul poate
aduce accelerarea economiei
Agerpres.ro: ROMATSA a atribuit un contract de 3,3
milioane lei pentru achiziția de echipament de comunicații
FISCALITATE
Economica.net: Taxa pe ambalaj care ar putea scumpi
produsele: UE oferea soluţii încă din 2009. Nu ne-a păsat
Hotnews.ro: Documentele si procedura de urmat in vederea
obtinerii scutirii de TVA pentru exporturile sau livrarile
intracomunitare de bunuri
hotnews.ro: Ikea, in vizorul eurodeputatilor verzi pentru
"masinatii fiscale". Acestia sustin ca gigantul suedez ar fi
profitat de lacune legislative pentru a se sustrage platii
unor impozite de peste 1 miliard de euro

TURISM
Adevarul.ro: Turiştii străini au redescoperit România. Din
ce ţări vin cei mai mulţi vizitatori
CCI SUCEAVA
Monitorulsv.ro: Târgul de Nunţi Bucovina, baza unui
deceniu de nunţi reuşite
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Fondul Proprietatea a înregistrat pierderi de
565,1 milioane lei, în 2015
Capital.ro: Datoria publică a Italiei a ajuns la 132,4% din PIB
la finele lui 2015
Economica.net: Record pentru Finanţe: A împrumutat un
miliard de lei pe şapte luni, la un randament minim de
0,45% pe an
Agerpres.ro: UE a înregistrat un excedent al balanței
comerciale de 64,2 miliarde de euro, în 2015
Ziare.com: Salariul minim: Cum a evoluat in ultimii 11 ani
(Infografic)
Evz.ro: DEZASTRUL absorbției fondurilor europene de
către România
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: HSBC își va păstra sediul central la Londra

Adevarul.ro: BCR negociază vânzarea unui portofoliu de
credite neperformante
Zf.ro: Bundesbank: Creşterea economică a Germaniei ar
putea accelera în primul trimestru al acestui an

Zf.ro: Director fond de investiţii: Am vrut să depun euro la
bancă, dar am primit dobândă negativă
Capital.ro: Reuters: Banca Centrală a Germaniei a revizuit
în scădere estimările privind rata inflaţiei
Capital.ro: Ratingurile a zece companii europene de
utilităţi, puse sub subraveghere cu implicaţii negative de
Moody's
ENERGIE
Agerpres.ro: Alro: Nu populația să plătească mai multe
certificate

verzi,

ci

producătorii

de

regenerabile

să

primească mai puține subvenții
Hotnews.ro: Comisia Europeana prezinta marti masurile
pentru cresterea securitatii aprovizinarii energetice: In
centrul atentiei se afla contractele de aprovizionare cu gaze
naturale
Capital.ro: Electromagnetica, pierdere de 22,5 milioane lei
în 2015

Realitatea.net: Borza (Hidroelectrica): România trebuie să
ţină piept tendinţei hegemoniale a marilor corporaţii
Economica.net: Salariile şefilor de la Complexul Energetic
Hunedoara a fost redus cu 15%

Capital.ro: Consiliul de Supraveghere propune mutarea
sediului social al CE Oltenia la Bucureşti
Economica.net: Oil Terminal a obţinut anul trecut un profit
net cu 85% mai mare decât în anul precedent
INVESTIȚII
Adevarul.ro: Venituri din chirii - ce obligaţii are proprietarul
Economica.net: Pericol de blocaj pe piaţa ţigaretelor.
Companiile spun că este nevoie de şase luni pentru
adaptarea la noile reglementări
Evz.ro: Autostrada DĂRÂMATĂ: CNADNR dă 130.000 de lei
ca să afle pe ce porțiuni se poate circula!
Profit.ro: Carrefour va deschide la sfârșitul anului un
hipermarket de 10.000 metri pătrați la Piatra Neamț
Adevarul.ro: Centrul Economic Bucovina, o investiţie de
cinci milioane, va fi transformat în terminal pentru un
aeroport fără pasageri

Zf.ro: Ionuţ Simion, PwC: Noi credem în România
FISCALITATE
Mediafax.ro: Ţinta de DEFICIT ar fi depăşită dacă industria
tutunului nu şi-ar plăti DOUĂ LUNI taxele
AGRICULTURĂ
Capital.ro:

Revista

Capital

organizează

dezbaterea

”Agricultura competitivă în 2016. Finanțare și tehnologii”
GUVERN
Capital.ro: Ministerul Economiei a lansat în dezbatere
publică un model de guvernanţă corporativă, transparenţă
și profesionalism regăsit în documentul "Principiile de
guvernanţă corporativă în Întreprinderile de Stat”.
Economica.net: Dragu:Codul fiscal şi normele sunt nişte
legi ample în care este posibil să fie anomalii

