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CCIR, GALA CORPULUI DIPLOMATIC
Sursazilei.ro, preluat de ziarelive.ro: CCIR: CARE SUNT
AVANTAJELE ECONOMICE ALE ROMÂNIEI ÎN CONTEXT
GLOBAL
CCIR
Juridice.ro:

Regulamentul

privind

organizarea

şi

funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de
pe lângă CCIR
CCI IAȘI
Startucafe.ro: Conferinta Afaceri.ro Iasi, 10 februarie 2016.
Vino si vezi ce poate face internetul pentru afacerea ta!

CAMERĂ DE COMERŢ IRAKIANO-ROMÂNĂ
Bursa.ro: "România şi Irak trebuie să-şi coordoneze
activitatea în domeniile spionajului şi apărării"

CCI BIHOR
Bihon.ro: Poprire pe conturile Bihariei

ENERGIE
Bursa.ro: OMV se îndreaptă spre ţările unde este mai ieftin
să produci ţiţei, cum ar fi Rusia
Bursa.ro:

Transelectrica:

"Creşterea

gradului

de

interconectare poate fi realizată prin finalizarea unor
investiţii"
Economica.net: Petrom a scumpit carburanţii cu 5 bani pe
litru
Zf.ro: Scăderea preţului petrolului loveşte în plin cel mai
mare jucător petrolier român, dar şi principalul contribuabil
la buget. Petrom se îndreaptă spre pierderi. „Întrebarea nu
este dacă, ci cât de mari vor fi“
Zf.ro: CE Oltenia, pierderi şi mai mari
Digi24.ro: România are printre cele mai mari prețuri din UE
la carburanții fără taxe
Ziare.com:

Efectul

neasteptat

al

prabusirii

pretului

petrolului: Un nou val de imigranti va veni catre Europa?
Mediafax.ro: Arabia Saudită poate ajunge la faliment chiar
din 2018, dacă preţul petrolului rămâne scăzut
Hotnews.ro: Luni: Cotatia petrolului revine pe minus

Zf.ro: Scăderea preţului petrolului loveşte în plin cel mai
mare jucător petrolier român, dar şi principalul contribuabil
la buget. Petrom se îndreaptă spre pierderi. „Întrebarea nu
este dacă, ci cât de mari vor fi“
Economica.net: Ruşii de la LukOil au majorat preţul celei
mai ieftine motorine vândută în staţiile proprii cu 4% peste
noapte
Economica.net: Petrolul şi-a revenit parţial, pe fondul
îndoielilor privind o înţelegere între Rusia şi OPEC - analiză
Saxo Bank

INVESTIȚII
Agerpres.ro: INTERVIU Szentes (CFR Călători): Nu avem în
momentul de față rezerve cu care să lucrăm, ceea ce este
un lucru periculos
Economica.net: Analiză: Indicele BET, cea mai slabă
evoluţie a lunii ianuarie din ultimii 7 ani cu o depreciere cu
10%
Economica.net: Selgros şi Lidl deschid magazine pe
acelaşi teren la Tîrgu Mureş, la 300 de metri de Kaufland
Zf.ro: Investitorilor de pe Bursă le-a mai revenit pulsul,
după ce piaţa s-a oprit din cădere. Cel puţin pentru o

săptămână. Fondurile de pensii şi investitorii de retail au
ţinut piaţa şi cumpără tot ce vând străinii
Agerpres.ro: Tranzacții de peste 179 milioane euro pe
Bursa de la București, în ianuarie
Bursa.ro: Indicii BVB au deschis în urcare
Bursa.ro: BVB
O săptămână de scădere pentru BVB
Bursa.ro: SIBEX
Dow Jones a încheiat într-o notă optimistă o lună
tumultoasă
Zf.ro: JLL: România revine pe harta investitorilor imobiliari
pe măsură ce randamentele se stabilizează la 9% pe
sectorul industrial
Zf.ro: FINANŢE PERSONALE
Investitorii la bursă au pierdut 13 mld. lei în ianuarie
Zf.ro: ANALIZĂ
Salt uriaş în cheltuielile de investiţii în decembrie: plus 15
miliarde de lei
Jurnalul.ro: Acţiunile BVB, lovite de furtuna chinezească şi
de petrol

Bursa.ro: Tranzacții de peste 179 milioane euro pe Bursa
de la București, în ianuarie
Zf.ro: ZF CELE MAI CITITE
Firmele nu mai au nevoie de „staruri“, ci de oameni
operaţionali. „Am recrutat un country manager acum 2 ani
cu 20.000 de euro pentru o companie care avea pierderi de
peste două milioane de euro, companie care acum este pe
plus”

Zf.ro: Profi vrea să-şi dubleze reţeaua de magazine din
zona rurală la 44 de unităţi

GUVERN
Agerpres.ro:

Irimescu:

Ministerul

Finanțelor

propune

extinderea programului "Primul tractor" către alte utilaje
costisitoare; vor beneficia asociațiile

Economica.net:

Ministerul

Finanţelor

a

programat

împrumuturi de 5,45 miliarde lei şi 500 de milioane euro de
la bănci, în februarie
Agerpres.ro:

Ministrul

Agriculturii

participă,

luni,

la

lansarea Caravanei privind importanța asocierii pentru
fermieri

TURISMCapital.ro: ANT și ANAT vor să aducă în România
cei aproape 6 mil. de turiști ruși care mergeau în Turcia și
Egipt
Agerpres.ro: Corina Martin (FAPT): Mamaia, promovată în
premieră în România printr-un spot în limba rusă
Capital.ro: Peste 40% din sejururile exotice sunt rezervate
prin early booking
Zf.ro: Primul hotel sub brandul Hilton Garden Inn apare pe
harta centrului istoric al Bucureştiului
IT
Zf.ro: OPINIE
Ionuţ Scripcaru, consultant IT: “Lucrurile nu sunt greu de
făcut. Greu este să te pui în starea de a le face”

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Poșta Română obține două noi certificări ISO
privind managementul calității și al mediului
Economica.net: Salariile angajaţilor RAAPPS cresc cu 28%.
Directorul va avea 16.000 de lei pe lună
Bursa.ro: DANIEL DĂIANU:

"Firmele din Coaliţia pentru Dezvoltarea României ar trebui
să urmărească şi probleme dincolo de interesele lor strict
pecuniare"
Zf.ro:

TURBULENŢELE

GLOBALE

ÎNTUNECĂ

PERSPECTIVELE ECONOMICE:
Motoarele de creştere economică ale Europei şi Statelor
Unite încep să scârţâie. Consumatorii îşi pierd încrederea

Zf.ro: Supravegherea administrării Fondului Proprietatea
iese de sub aripa ASF şi se mută la Luxemburg

Zf.ro: Ideea venitului minim garantat câştigă teren în
economiile dezvoltate
Bursa.ro: Garanti Leasing deschide un nou punct de lucru
în Arad

AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: APIA: Cererile de plată pentru subvenționarea
motorinei utilizate în agricultură, pe trimestrul IV, se depun
până la 1 februarie

Bursa.ro: Crescătorii de ovine vor relua protestele la nivel
naţional, nemulţumii de modificările aduse legii vânătorii
Zf.ro: Afacerea cu ovine nu mai merge: „Dacă găsesc să o
vând, o vând mâine“
Economica.net: 15% din tot laptele românesc ajunge la
Lactalis. Care este topul procesatorilor şi ce implicaţii are
vânzarea Albalact

SISTEM BANCAR
Bursa.ro:

ESTE

DOBÂNDA NEGATIVĂ

DE

POLITICĂ

MONETARĂ ULTIMA SPERANŢĂ ÎN ŢARA SOARELUI
RĂSARE?
Japonia a făcut ultimul pas de la Abenomics către
economia kamikaze

Bursa.ro: SPECIALIŞTI DIN PIAŢA FINANCIARĂ:
"Provizioanele

-

recuperate

din

costurile

produselor

bancare"

Bursa.ro:

DUPĂ CE CARABULEA A RENUNŢAT

CONTROLUL BĂNCII CARPATICA,

LA

Surse:

"International

Insurance

Consortium"

discută

preluarea "Carpatica Asig"

Bursa.ro: UN AN DE GUVERNARE DE STÂNGA RADICALĂ
Creditorii Greciei încep analiza reformelor

Bursa.ro: Creşte inflaţia în zona euro

Bursa.ro: BURSELE DIN LUME
O măsură surprinzătoare a Băncii Japoniei ridică pieţele
acţiunilor
Bursa.ro: PRECIZĂRI
De la Banca Naţională a României

Bursa.ro: Cuneiforme la Banca Naţională a României

Economica.net: Bilanţ 2015 private banking: Mai mulţi
bani! Mai puţini milionari, dar mai tineri!

Hotnews.ro: Bankingnews: CEC Bank pregateste un credit
ipotecar care prevede darea in plata. Ghetea: Produsul va

avea un avans mult mai mare si niste conditii de creditare
mult mai severe

Zf.ro: Finanţele au inundat piaţa monetară în decembrie,
contribuind la căderea Robor şi la deprecierea leului

Zf.ro: Şeful BCR: Piaţa creditului se va restrânge inevitabil
din cauza legii dării în plată. Trebuie să ne protejăm
acţionarii şi deponenţii

Zf.ro: Colaborare până la sfârşit: După ce Bank of Cyprus a
fost acţionar la Banca Transilvania, acum banca din Cluj
cumpără creditele de retail ale ciprioţilor

Zf.ro: BVB: Banca Transilvania va facilita accesul României
în categoria pieţelor emergente

Zf.ro: Dezvoltatorii: Dacă şi alte bănci majorează avansul la
credite, va apărea un blocaj pe piaţa imobiliară

Zf.ro: OPINIE SERGIU MANEA, BCR

Legea dării în plată - chemarea la raţiune

Digi24.ro: Scad dobânzile pentru economii

Zf.ro: ÎN TOIUL DISCUŢIILOR PRIVIND O NOUĂ FORMĂ A
LEGII DĂRII ÎN PLATĂ
O bancă din top zece a eliminat din oferta sa creditele
acordate prin Prima casă
CCIR
Juridice.ro: România la CEDO: cauza pendinte POPA.
Anulare alegeri CCIR, dreptul la indemnizație, gestiunea de
afaceri, și dreptul de proprietate

GUVERN
Agerpres.ro: Irimescu: România are o mare problemă de
organizare în sectorul de fructe și legume; avem doar 20 de
organizații de producători în sector

Economica.net: Anca Dragu, Finanţe: Problemele Poloniei
ar putea trimite investitorii în România. Noi nu avem partide
extremiste

Economica.net: Ministrul Agriculturii se întâlneşte cu
ciobanii în această săptâmână pentru a clarifica unele
elemente din Legea Vânătorii
Agerpres.ro: Bloomberg: Ministrul Finanțelor crede că
România poate profita de perioada dificilă prin care trece
Polonia
INVESTIȚII
Mediafax.ro: Un număr de cinci investitori au cumpărat
anul trecut proprietăţi de peste 500 mil. euro în România

Adevarul.ro: România imobiliară: Achiziţia de proprietăţi în
2015 s-a ridicat la 650 de milioane de euro

Economica.net: Lipsa infrastructurii moderne, obstacol
pentru

investiţii

mai

mari

ale

SUA

ambasadorul american

Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de 3,78 milioane de euro pe BVB

în

România

-

Economica.net: CFR Călători vrea să cumpere locomotive
electrice şi diesel. Proiecte de modernizare în valoare de
500 milioane euro

ENERGIE
Bursa.ro: Saipem a demarat o procedură de arbitraj
împotriva Gazprom pentru anularea proiectului South
Stream

Evz.ro: Analiză: Scăderea preţului petrolului a declanşat cel
mai mare transfer de bogăţie din istorie

Hotnews.ro: Pierderile Complexului Energetic Oltenia pe
2015 se apropie de 1 miliard de lei

Adevarul.ro: Britanicii de la Vast Resources au investit
peste 4,5 milioane de dolari pentru redeschiderea minelor
de la Băiţa Plai şi Mănăila
SISTEM BANCAR
Economica.net: Rezervele valutare la BNR au scăzut cu 560
de milioane de euro în ianuarie, din cauza reducerii RMO în
valută

Capital.ro: Efectul Raiffeisen: Ce înseamnă, de fapt, un
avans de 35% la creditele ipotecare
Evz.ro: Creditele cu garanții reale, tot mai greu de luat: ȘI
CEC BANK va crește avansul la imobiliare

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Economica.net: România a coborât 4 poziţii în topul
libertăţii economice. Stagnăm la combaterea corupţiei şi
am scăzut la libertatea muncii

Agerpres.ro: Numărul insolvenţelor a scăzut în 2015, dar a
crescut cel al radierilor, dizolvărilor şi suspendărilor de
activitate

Economica.net: Achiziţiile de proprietăţi din Capitală au
reprezentat, anul trecut, 80% din volumul investiţiilor
înregistrate în România

FISCALITATE

Economica.net: Finanţele au împrumutat luni 800 de
milioane de lei de la bănci, pe 3 ani, la un randament de
1,62% pe an

Agerpres.ro: Autoritatea de Supraveghere Financiară a
validat noul Consiliu de Administrație al BVB
TURISM
Agerpres.ro: Șeful ANT: Nu ne putem permite să pierdem
comparația cu Turcia și Bulgaria pe partea de servicii
oferite turiștilor ruși

Capital.ro: Anca Nedea (ANT): Vizele pentru turiştii chinezi
vor fi deblocate în maximum două săptămâni

IMM-URI
Economica.net: Nici o bancă din România nu s-a retras din
programul Prima Casă - Fondul de Garantare

AGRICULTURĂ
Capital.ro: Producătorii de legume și fructe: Dacă Olanda
vrea să ne ajute, să ne ofere tehnologia la dobânzile de
acolo şi ne revenim într-un an

Adevarul.ro: Subvenţii 2016: când pot afla fermierii exact
ce sumă primesc pe hectar

