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România: Răspunsuri la 3 întrebări care nu au fost puse
niciodată
CCI DÂMBOVIŢA
Jurnaldedambovita.ro: Noutăţi fiscale: impozitul pentru
clădirile rezidenţiale sau nerezidenţiale
CCI IAŞI
Ziaruldeiasi.ro: Cel mai mare salariu din Iaşi: 20.000 de
euro/lună
CCI NEAMŢ
Ziarulderoman.ro: Problemele din industria lemnului, pe
masa Camerei de Comerț şi Industrie Neamț
CCINA CONSTANŢA
Radioconstanta.ro: CCINA s-a retras OFICIAL din Asociaţia
Litoral-Delta Dunării, Corina Martin nu demisionează
MIHAIL VLASOV
Libertatea.ro: Ce pățești dacă iei bani de la cămătari. Cele
șapte amenințări înfiorătoare ale interlopilor către datornici
AGRICULTURĂ
Zf.ro: O treime din fermele de familie din Europa sunt în
România

Economica.net: Boromir a raportat un profit net de 2,73
milioane lei în 2015, în scădere cu 28,5%
Capital.ro: Câți bani au primit fermierii pentru proiectele
europene
Capital.ro: Valoare record a exporturilor UE de produse
agricole şi alimentare
ENERGIE
Zf.ro: În lipsă de proiecte de investiţii, Electrica a finanţat
băncile şi statul cu 2 mld. lei. Pentru 2015, compania a
raportat un profit de 283 mld. lei, la venituri de 383 mil. lei
Economica.net: 3 recorduri bătute de Petromidia în 2015,
anul în care Rompetrol Rafinare a făcut profit pentru prima
dată de la privatizare
Economica.net: Romgaz s-a retras din parteneriatul cu
LukOil privind concesiunea unui perimetru petrolier din
Marea Neagră
Economica.net: INS: România păstrează locul cinci în
Europa la producţia de ţiţei. Importurile au scăzut cu 2%
Bursa.ro: DUPĂ DEMISIA LUI CONSTANTIN IACOV, Hariss
Nicorescu, noul director general al "Smart"
Bursa.ro: EDF taie dividendele

Energy-center.ro:

Comisia

Europeana

ofera

o

sansa

nesperata Romaniei, de a fi un punct nodal in transportul
de gaze lichefiate
Economica.net: Kurdistanul irakian a vândut petrol de
peste 3,5 mld. euro în 2015. Guvernul de la Bagdad
consideră exporturile ilegale
Capital.ro: Iranul reintră în forţă pe piaţa petrolului
Capital.ro: Care sunt noile reglementări prezentate de CE în
domeniul energetic și ce avantaje are România
Capital.ro: Lukoil vrea să achiziţioneze petrol din Iran
Capital.ro: Preţul petrolului, sub 29 de dolari barilul.
Ultimele evoluţii
Capital.ro: Compania Lukoil, vrea o participație majoritară
la rivalul Bashneft
Economica.net: KMG International a trecut pe profit în
2015, după pierderi de 58 milioane de dolari, în 2014
Bursa.ro: Dacă li se alătură şi alţi producători, Arabia
Saudită, Rusia, Venezuela şi Qatar îngheaţă producţia de
petrol
FISCALITATE
Economica.net: Reducerea TVA nu s-a văzut în preţuri, la
raft. Care sunt explicaţiile
Capital.ro: Formularul 088: Iadul contribuabililor, pavat cu
bunele intenții ale ANAF

Profit.ro: Jucătorii pe bursă cer să nu fie impozitați pentru
pierderile din devalorizarea acțiunilor deținute la companii
în faliment, Finanțele nu refuză
GUVERN
Mediafax.ro: Masterplanul va fi trimis Parlamentului în
martie pentru a fi promovat prin lege
Capital.ro: Ministrul Culturii anunţă lansarea unei linii de
finanţare pentru Industriile şi Comunităţile Creative
IMM
Startupcafe.ro, preluat de Hotnews.ro: Solutia patronilor
IMM la problema impozitului care afecteaza firmele de
apartament
Bursa.ro:
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Creşterea fiscalităţii ar putea duce la pierderea a 100.000 de
locuri de muncă
INVESTIȚII
Zf.ro: UPC va „cabla“ încă 300.000 de gospodării în acest
an. „Mergem şi în urban, şi în rural“
Zf.ro: Kaufland îşi pregăteşte intrarea în online, o piaţă de
100 mil. euro pe care deja „joacă“ Carrefour şi Mega Image

Zf.ro: Ikea are în plan construcţia celui mai mare proiect
imobiliar din România: 10.000 de locuinţe în Nordul
Capitalei
Adevarul.ro: Sondaj: Pentru 2016, investitorii s-ar declara
mulţumiţi cu profit zero
Profit.ro: Impact vrea să înceapă construcția a încă 900 de
apartamente în Băneasa și pregătește un nou proiect în
Ghencea
Zf.ro: Analist la un fond de 1.700 mld dolari: Volatilitatea de
pe burse are potenţialul de a continua
Mediafax.ro: Autostrada Piteşti-Sibiu ar putea fi finalizată
abia în 2021
IT
Economica.net: Huawei lansează un laptop - tabletă cu
stylus la Mobile World Congress 2016
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Banca Transilvania a accelerat creditarea cu peste
40% în 2015 pentru cotă de piaţă. Creşterea organică
rămâne o prioritate a băncii din Cluj în 2016, dar este gata
să fructifice noi oportunităţi de achiziţii
Zf.ro: Datoria băncilor s-a redus în 2015 pe scadenţele
lungi şi s-a majorat pe termen scurt

Zf.ro: BNR a mers în Parlament cu trei variante de
propuneri pentru legea dării în plată
Economica.net: Veniturile principalelor bănci de investiţii
vor scădea în medie cu 20% în acest an
Economica.net: BNR: Băncile au executat 316 imobile
deţinute de persoane fizice şi au 5.230 de executări silite în
derulare
Economica.net: Băncile străine şi-au redus expunerea la
Europa Centrală şi de Est în trimestrul trei din 2015
Economica.net: UniCredit lansează Buddybank, banca
destinată utilizatorilor de telefoane mobile inteligente
Bursa.ro:
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CFA:

"Din

vânzările

de

neperformante pierd deponenţii, angajaţii, fiscul, debitorii"
Bursa.ro: LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ, ÎN COMISIA DE BUGET
DE LA SENAT. Isărescu a pierdut prima bătălie cu Zamfir,
prin neprezentare
Hotnews.ro: Olteanu, BNR: Generatiile viitoare vor achita
avansuri marite la credite. Zamfir, initiatorul legii darii in
plata: E o politica inselatoare!

Agerpres.ro:

Grecia

vrea

ca

vânzarea

creditelor

neperformante să se facă într-un ritm mai lent
Zf.ro: Dobânda Robor, în funcţie de care se calculează
dobânda variabilă, scade la un nivel minim istoric. Românii
ar putea plăti rate mai mici la credite chiar din martie
TELECOM
Zf.ro: Orange a crescut cu 7,4% în trim. 4, la 250 mil. euro
TURISM
Zf.ro:

Şeful

Ryanair

la

Bucureşti:

Traficul

de

pe

aeroporturile din România se va tripla în 3-4 ani, până la 4050 de milioane de pasageri
Economica.net:

Şeful

Ryanair:

Vrem

să

spargem

monopolul Tarom pe cursele interne. Blue Air şi Wizz Air
trebuie să scadă tarifele
Ziare.com: O investitie de 10 milioane de euro zace
abandonata - Se cere ajutorul lui Ciolos
Capital.ro: Bansko, Bulgaria, cea mai bună staţiune de schi
din Europa de Est: Poiana Braşov pe locul 6
Capital.ro: Lucia Morariu, Eximtur: Nu există un cod de
bune practici în Turism
CCINA CONSTANŢA
Gazetadenavodari.ro:
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CCI TIMIŞ
Timişoaraonline.ro: Salonul Industriei Uşoare, la cea de-a
27-a ediție
ENERGIE
Hotnews.ro: Oamenii guvernelor Ponta isi cauta locuri prin
companiile energetice de stat
Economica.net:

Lukoil cumpără petrol din Iran pentru

rafinăriile sale din România, Bulgaria şi Italia
Hotnews.ro: Sediul Complexului Energetic Oltenia ar putea
fi mutat la Bucuresti/ Ministrul Energiei: Este un lucru bun,
curatirea companiei de cei care au secat-o de resurse
trebuie sa continue
Economica.net: LukOil şi Romgaz au renunţat la perimetrul
petrolier Rapsodia din Marea Neagră. Nu au găsit gaz sau
petrol
Zf.ro: Contractele privind aprovizionarea Ungariei cu gaze
din Rusia ar putea fi prelungite pentru 2019
FISCALITATE
Mediafax.ro: STUDIU: Directorii financiari români sunt
optimişti cu privire la PIB şi iau în calcul extinderea
Capital.ro: Directorii financiari sunt circumspecţi: "Nu e
momentul pentru asumarea de mari riscuri"

GUVERN
Capital.ro: Ministrul Energiei: Mutarea sediului CE Oltenia
la Bucureşti este un lucru bun, care trebuia făcut de mult
timp
INVESTIŢII
Capital.ro: România, cea mai mare creştere a lucrărilor de
construcţii din UE
Capital.ro: Familia De Pauw a cumpărat un depozit în
Clinceni şi a luat un credit de 25 mil. euro pentru România
Economica.net: Reuters: Europa Centrală o nouă oază de
siguranţă pe fondul turbulenţelor de pe pieţele globale
IT
Ziare.com: Hackerii au usa deschisa pentru a ataca: Sute
de

mii

de

dispozitive,

in

pericol

din

cauza

unei

vulnerabilitati
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Hotnews.ro: Comisiile Economica si Juridica a Senatului
discuta miercuri legea darii in plata

Zf.ro: Asociaţia Analiştilor Financiari Bancari: 53% dintre
analişti consideră că Legea dării în plată produce efecte
puternic negative; 10% consideră că efectele ar fi minime
Mediafax.ro: Senatorii din Comisiile Juridică şi Economică
au început dezbaterea pe legea dării în plată
Zf.ro: Darea în plată se va aplica şi la prima casă.
Solicitarea BNR şi a băncilor de a se exclude de la acest
program a fost respinsă
Agerpres.ro: Creditarea s-ar putea reduce semnificativ în
urma aplicării Legii dării în plată, consideră 67% dintre
analiști (sondaj)
Economica.net: Nicio soluţie pentru taxa pe ambalaj.
Problema producătorilor de alimente ar putea ajunge la
Comisia Europeană
SISTEM BANCAR
Economica.net: UniCredit Bank a aprobat credite totale de
peste 1 miliard de euro pentru proiecte cu fonduri
europene
Capital.ro: Voinea, BNR: 2,6% din creditele ipotecare sunt
neperformante

Bursa.ro: Piaţa de leasing financiar a crescut cu 21% în
2015, până la 1,6 miliarde de euro
Zf.ro: Topul companiilor de leasing pe anul trecut: cinci
companii au prins jumătate dintr-o piaţă de 1,6 mld €
TURISM
Zf.ro: Eximtur Cluj a avut afaceri de 42 mil. euro anul trecut.
Divizia de business a adus 67% din rulaje
Economica.net: Ryanair se duce după Wizz Air la Craiova
şi lansează zboruri spre Valencia

