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CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO-OLANDEZĂ:
Wall-street.ro: Seful Fokker Romania a preluat conducerea
Consiliului Director al Camerei de Comert RomanoOlandeze
CCI ARGEȘ:
Ziarulargesenilor.ro: Cere mai multa aplecare catre patroni:
“Domnule prefect, fiecare canta dupa propriul solfegiu, iar
noi avem nevoie de dirijor”
ENERGIE:
Evz.ro: Companiile energetice din România: Cum au
evoluat pe bursă în ultima lună
Adevarul.ro: AIE: Piaţa mondială este inundată de
petrol
Agerpres.ro: Greenpeace și Bankwatch susțin că CE
Oltenia

a

pus

în

funcțiune un grup care nu are

autorizație de mediu
Agerpres: Transgaz va primi 179 milioane de euro de la UE
pentru interconectorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria

Economica.net: CEZ Oltenia a fost amendată de ANRE cu
500.000 de lei pentru facturarea în avans a curentului
Agerpres.ro: Gorj: CE Oltenia a repornit grupul energetic nr
7 de la Turceni la solicitarea Dispeceratului Energetic
Național
Economica.net: Producţia de ţiţei românesc şi importurile
au scăzut
FISCALITATE:
Agerpres.ro: România a avut a doua inflaţie negativă
din UE, în decembrie 2015
Mediafax.ro: FMI reduce estimările de creştere a
economiei globale, din cauza petrolului, dolarului şi
Braziliei
Zf.ro: Dragu: România analizează lansarea în curând
a unei emisiuni de eurobonduri
Capital.ro: Ministrul Finanţelor: "Estimăm pentru 2016 o
creştere reală a PIB de 4,1%, peste media Uniunii
Europene"

Adevarul.ro: Dragu: România analizează lansarea unei
emisiuni de obligaţiuni. Erste: Nu există motive pentru
a amâna o ieşire pe pieţele externe
Zf: Încrederea în economia Germaniei s-a înrăutăţit în
ianuarie
Startupcafe.ro: DOCUMENTE Se apropie cei 200.000 de
euro pentru microintreprinderi, fara bani de acasa. Cine
plateste TVA
GUVERN
Agerpres: Cioloș: Nu este nicio grilă de salarizare de la
Guvern; legea salarizării este în pregătire
INVESTIȚII:
Evz.ro: Aeroportul Timișoara EXTINDE aerogara. Anul
acesta se estimează un tranzit de 1 milion de pasageri
Adevarul.ro: Proiectul rezidenţial Cosmopolis
extinde şi va avea şi o zonă comercială

se

Capital.ro: Unul din cei mai mari operatori feroviari
din Europa a cumpărat locomotive româneşti fabricate
la Craiova

Zf.ro: Şeful bursei de la Bucureşti: Vedem cum
investitorii străini vând şi jucători români cumpără,
ceea ce este bine
Zf.ro: AFI Europe a închiriat jumătate din noile clădiri
de birouri construite lângă mall
Zf.ro:

Peste

40%

dintre

români,

activi

pe

pia ța

imobiliară; prețul rămâne cel mai important criteriu de
alegere (studiu)
Economica.net: Blue Air lansează zborurile spre Lisabona,
imediat după ce TAP Portugal a renunţat la rută
Economica.net: Atac la Tarom: Wizz Air intră pe ruta
internă Bucureşti-Cluj-Napoca. Biletul costă 69 de lei
Zf.ro: Renault: Chemăm în service numai 15.000 de maşini,
nu 700.000 pentru resoftare
Adevarulfinanciar.ro: Au fost odată buticarii: Cum au reușit
marile rețele de retail să ocupe piața comerțului tradițional
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ:

Economica.net: Suprafaţa pădurilor
România: 3,17 milioane de hectare

retrocedate

în

Hotnews.ro: Fondul Proprietatea, nemultumit de amanarea
listarii Salrom: Speram ca singurul motiv a fost faptul ca
noul ministru al economiei se afla in functie de prea putin
timp pentru a putea lua aceasta decizie
Adevarul.ro: Roboţii îţi vor mânca pensia. Viitoarea
revoluţie tehnologică va produce cinci milioane de
şomeri în următorii cinci ani
Digi24: PROIECT ANPC. Noi reguli pentru încheierea
contractului de credit bancar
Economica.net: Topul competitivităţii pentru atragerea şi
păstrarea candidaţilor pe piaţa muncii: România, locul 52
din 109 ţări
Economica.net:

Guvernul

va

acorda

tichete

pentru

grădiniţă, în valoare de 50 de lei
SISTEM BANCAR:
Mediafax.ro: Grupul austriac Erste devine broker la
Bursa de Valori Bucureşti

Ziare.com: Curs euro-leu: Euro e de neclintit pentru a doua
zi consecutiv - Isi baga BNR coada?
Economica.net: Noi scăderi ale acţiunilor băncilor italiene.
Portofoliile de credite neperformante, verificate de BCE

