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Monitoruldevaslui.ro: Aproape 1.000 de firme au iesit, anul trecut, de pe piata
Cugetliber.ro: City Break la Constanta! Autoritatile stabilesc strategia turistica
Timponline.ro: Bistrita Mariage Fest, in 5-7 februarie la Hotel Metropolis
Agerpres.ro: Cultivatorii de fructe din UE sunt interesati de piata din SUA
pentru a contracara sanctiunile din Rusia
Agerpres.ro: OMV pregateste un nou program de austeritate din cauza scaderii
pretului petrolului
Agerpres.ro: Electrica: 16 localitati fara curent electric si 1.593 consumatori
afectati, la ora 18,00
Bursa.ro: PE LANGA CONVERSIA CREDITELOR IN FRANCI LA UN CURS
"CORECT",
Presedintia Poloniei propune darea in plata
bursa.ro: DACA TOTI CLIENTII ACCEPTA OFERTA BANCII,
OTP Group pierde circa 90 milioane euro din conversia creditelor in CHF
Bursa.ro: CNADR: Circulatia rutiera pe Autostrada A2, intre Bucuresi Lehliu,
deschisa luni dimineata
Bursa.ro: ANA BOBIRCA, COALITIA PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI:
"2016 este, din perspectiva fiscala, «anul dividendelor»"
Bursa.ro: Pretul petrolului, in cadere libera
Bursa.ro: MAI POATE STOPA BEIJINGUL VÂNZARILE DE ACTIUNI?
Bursa din Shanghai, la nivelul minim al ultimului an
Bursa.ro: DUPA DOUA ESECURI DE PRIVATIZARE CU INVESTITOR
STRATEGIC, GUVERNUL SE GÂNDESTE, IN SFÂRSIT, LA BURSA
Marius Bostan, MCSI: "Evaluam posibilitatea unui IPO la Posta Româna"
Bursa.ro : BVB
Prime Transaction: "Sentimentul negativ de pe pietele internationale s-a transmis
din nou si la BVB"
Bursa.ro: SIBEX

"Epigoni" pe piata instrumentelor financiare derivate
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME / DECLIN MASIV
Tensiuni tot mai mari pe pietele internationale ale actiunilor
Capital.ro: Statiunile balneare, «diamantele neslefuite» din turismul românesc
Evz.ro: AUTOSTRADA Sibiu - Pitesti si 300 de noi sali de sport si bazine de inot
in 2016 – cum a anuntat Guvernul ca va schimba viata românilor
Zf.ro: Bursele arabe scad puternic, din cauza preturilor petrolului si a Iranului
Zf.ro: Bursa de la Bucuresti a incheiat o noua saptamâna de cosmar. Pierderile
investitorilor s-au marit. Brokerii sunt insa optimisti: nu vad motive de
prabusire. Deocamdata
Digi24.ro: Ministrul si strategia pentru irigatii: noul proiect prevede pomparea
apei din Dunare
Antena3.ro: Income: Care va fi evolutia burselor in 2016
Economica.net: Criza la OMV: se pregateste un nou program de austeritate. Nu
sunt excluse concedierile la un pret de 30 de dolari/baril
Economica.net: O noua ieftinire a carburantilor. Preturile din cele mai ieftine
benzinarii din Bucuresti si alte orase din tara
Economica.net: Enel vine si cu oferte de asigurari de viata, in factura de energie
electrica
Economica.net: Deprecierea leului inverseaza trendul: rata ROBOR a inceput din
nou sa creasca. Ce urmeaza
Capital.ro: Banca Asiatica de Investitii in Infrastructura va acorda primele
imprumuturi inainte de finele anului
Capital.ro: Prioritati imorale ale cresterii economice
evz.ro: Programul PRIMA MASINA continua si in 2016
Evz.ro : PARADOXUL scaderii TVA. România a devenit tara cu cea mai scumpa
benzina din zona. Culmea, platim CEL MAI MULT chiar si dupa ce a scazut
pretul PETROLULUI
Adevarul.ro: ANALIZA Cum este afectata România de prabusirea pretului
petrolului. Investitiile din Marea Neagra, amenintate

Zf.ro: FINANTE PERSONALE
Costul creditelor imobiliare in lei, mai avantajos decât cel in euro, dar diferenta
este fragila
Zf.ro: Date macro: Economia, plus 3,7% la noua luni: IT-ul are o crestere de
13%, dar agricultura are un minus de 10,5%
Zf.ro: Un indicator bun pentru economie. Vânzarile de camioane grele au crescut
cu 50%
Zf.ro: PIETELE FINANCIARE FREAMATA
Bursa este pe minus, cursul leu/euro este pe plus, iar Robor a crescut
Zf.ro: Ministerul Energiei isi schimba „hainele“. Entitatea care gestioneaza 30
miliarde de euro face primul pas in schimbarea imaginii cu un nou site
Zf.ro: Economia americana este la un pas de o „recesiune iminenta“, iar marile
banci isi reduc estimarile de crestere
Zf.ro: Razvan Lefter, consultant: Acum este o piata pentru investitorii cu nervii
tari si care au apetit ridicat de risc
Zf.ro: Au ajuns la 10 mil. euro din importul si distributia de materiale de
constructii
Zf.ro: SIF Moldova cumpara zilnic actiuni la Banca Transilvania
Zf.ro: Studiu IDC: In 2016 vor fi peste doua miliarde de utilizatori ai internetului
mobil
Zf.ro: Mioara Popescu, la conducerea bancii poloneze Idea Bank
Zf.ro: ASF: Nu mai sunt salarii de 10.000 de euro in cadrul institutiei
Zf.ro: Ceva nu este in regula cu cresterea economiei germane
Zf.ro: FINANTE PERSONALE
SIF-urile au incheiat 2015 cu profituri mai mici cu 200 mil. lei. Se vor ajusta si
asteptarile de dividend?
Zf.ro: Fondul Proprietatea: care sunt calculele investitorilor pentru pretul din cea
de-a treia oferta de rascumparare derulata
Zf.ro: Românii platesc mai mult pentru motorina decât austriecii chiar daca au
aceeasi TVA si importa mai putin petrol

Zf.ro: EXCLUSIV ZF CORPORATE
Video ZF Live. Nicolae Tucunel, presedintele ASFOR: Jucatorii privati din
industria lemnului acuza Romsilva ca „a majorat preturile in dusmanie pentru a
dovedi ca o hotarâre de guvern este gresita“
Ziare.com: Cum eficientizam cheltuirea fondurilor UE? Ce pregateste
Parlamentul European
Realitatea.net: Investitiile din Marea Neagra, amenintate de noul pret al
petrolului
Agerpres.ro: Enel: Alimentarea cu electricitate este intrerupta in 53 de localitati
Zf.ro: Fondul de Garantare a Asiguratilor avertizeaza pagubitii Astra sa depuna
din timp cererile de plata daca vor sa fie despagubiti
Zf.ro: Vânzarile accelereaza pe bursa de la Bucuresti. Actiunile Petrom scad cu
5% in deschiderea sedintei de luni
Agerpres.ro: ELCEN suplimenteaza productia de energie termica pentru gerul
din zilele urmatoare
Capital.ro: OTP Bank si-a majorat capitalul social cu 38,46 de milioane de euro
in noiembrie 2015
Evz.ro: Factura trecutului si PREVIZIUNI NEGRE pentru anul 2016. "VINE O
CRIZA SI MAI MARE decât cea din 2008!". Cei cu credite in euro ar putea trai
calvarul celor care au avut credite in franci elvetieni!
Agerpres.ro: Lificiu: Potentialul de pierdere din criza economica este infinit mai
mic fata de pierderea planetei
Capital.ro: Schimbare legislativa: Liderii sindicali pot fi concediati
Voceatransilvaniei.ro: „Scoala duala”, un proiect care are tot mai mare succes in
Maramures
Capital.ro: SIF Oltenia deschide in aprilie noul mall din Craiova
Agerpres.ro: FSLI: Legea salarizarii unitare trebuie sa elimine actualele
inechitati intre salariatii din sectorul public
Agerpres.ro: Dan Agrisan, fost director SAPE, a fost numit administrator special
al Complexului Energetic Hunedoara

Mediafax.ro: Reparatia strazilor din Sectorul 1, castigata cu un pret mic de un
SRL si blocata de contestatii
Mediafax.ro: Bursa de la Bucuresti scade cu aproape 4%, trasa in jos de pietele
externe si petrol
Zf.ro: Consumul de energie electrica a crescut anul trecut cu 2%
Zf.ro: Arctic pariaza 70 mil. euro pe o fabrica de la zero, dar cere si „partea
statului“
Agerpres.ro: CEZ: Alimentarea cu energie electrica este intrerupta in 42 de
localitati
Agerpres.ro: Turismul mondial a crescut cu 4,4% in 2015 pana la un record de
1,184 miliarde turisti
Agerpres.ro: Electrica: Alimentarea cu electricitate este intrerupta in 18 de
localitati din judetele Braila, Dambovita, Galati si Vrancea
Economica.net: Se schimba grila de salarizare. Un profesor de liceu debutant va
castiga 2080 – 2590 lei pe luna
Zf.ro: NEPI se asteapta sa inchirieze integral in acest an City Business Centre din
Timisoara
Adevarul.ro: Prognoza optimista pentru 2016 a economistilor de la PwC
Capital.ro: Ucraina tripleaza tarifele pentru transportul gazelor rusesti spre UE
Agerpres.ro: Constanta: Traficul de marfuri in porturile maritime romanesti a
crescut in 2015
Bursa.ro: Bursele asiatice au inchis in scadere
Bursa.ro: ANCOM: Consultare publica privind implementarea emisiei radio
digitale in Romania
Economica.net: Tarom ar putea incheia anul acesta cu pierderi de 6,81 milioane
lei - proiect
Capital.ro: Saxo Bank: Exista voci care striga tot mai strident ca petrolul va
ajunge la 20 de dolari
Hotnews.ro: Italia: Mai multe actiuni bancare au fost suspendate de la
tranzactionare

Zf.ro: VIDEO ZF LIVE. Serban Moroianu, Asociatia Patronala Piscine si
Welness Romania: „Romania are noi baze de wellness, romanii pot ramane aici
sa-si petreaca vacantele“
Economica.net: Gazoductul Nord Stream 2 este un proiect motivat politic si el
submineaza solidaritatea europeana - presedintele Poloniei
Economica.net: Metrorex are bugetate pentru 2016 investitii in valoare de 1,4
miliarde de lei - proiect
Hotnews.ro: UNSAR: Mecanismul compensarii directe va avea un impact
semnificativ asupra pietei RCA
Capital.ro: CFR SA isi propune pentru 2016 investitii in valoare de 2,51 miliarde
de lei
Romanialibera.ro: Cele doua Romanii ale turismului balnear: Therme din
Bucuresti Versus Baile Felix
Agerpres.ro: Florin Jianu (PTIR): ANT nu va performa pentru ca lucreaza cu
aceeasi oameni, in aceeasi structura anchilozata
Agerpres.ro: Ciolos: Am discutat cu ministrul Muncii despre nevoia de a creste
eficienta utilizarii instrumentelor de asistenta sociala
Bursa.ro: LA ORELE PRANZULUI:
Lichiditate de 5,43 milioane de euro pe BVB
Economica.net: ELCEN cere RADET sa majoreze apa de adaos cu 19%
Economica.net: NBG va deveni cel mai solid grup bancar de pe piata din Grecia,
dupa vanzarea Finansbank
Zf.ro: Lectiile unui antreprenor cu sapte magazine in Vrancea si cu afaceri de 50
mil. lei: „Elementele care ne-au ajutat au fost prudenta, reinvestirea profitului,
faptul ca am dat salariile la timp si ca ne-am platit darile“
Capital.ro: MFP a atras luni circa 800 milioane de lei de la banci

