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Capital.ro, preluat de infolegal.ro, marketingromania.ro,
123credite.eu,
ziar.com,

findnews.ro, ultimele-stiri.eu, diacaf.com,

Revistapresei.eu,

index-stiri.ro,

discard.ro,

pescurt.ro,

news.ournet.ro,

ziare-pe-net.ro,

romania.shafaqna.com,

sursadestiri.net,

actualitati.net,

ziare.www.ro, i-ziare.ro: Afaceri fără corupție – un nou
proiect lansat de CCIR
Agora.ro, preluat de ziareonline.com, ziarelive.ro: Camera
de Comerţ şi Industrie a României lansează proiectul
„Business without Corruption”
AMCHAM
Bursa.ro: AmCham România promovează oportunităţi de
investiţii din zona judeţului Iaşi

CCI IAȘI
Radioaiasi.ro: Oracle va deschide un sediu la Iaşi

Ziarulevenimentul.ro: Domeniile care au adus creşterea
economiei ieşene
CCI ARGEȘ
Curier.ro: Pentru a salva economia privată a judeţului,
Prefectura a încheiat o colaborare cu Camera de Comerţ!
Ziarulargesul.ro:

Omul

de

afaceri

Gheorghe

Badea

confirmă: „Avem nevoie de un dirijor!”
CCI ROMÂNO-SPANIOLĂ
occidentul-romanesc.com: Gala Excelenței 2016 – Omagiu
și regal al românilor din Spania

ENERGIE
Evz.ro: Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României
sparge MAFIA din ENERGIE. Iniţiază anchete şi rezultatele
le livrează la DNA
Agerpres.ro: România nu se află în grafic pentru a atinge
obiectivul de 10% privind capacitatea de interconectare a
pieței de electricitate

Agerpres.ro: CEZ Vânzare va contesta în zilele următoare
amenda de 500.000 de lei aplicată de ANRE
Mediafax.ro: Electrica cere în instanţă anularea unui ordin
ANRE privind tarifele de distribuţie
Mediafax.ro: Aproape 50 de angajaţi ai ArcelorMittal Galaţi
au protestat faţă de noul contract colectiv de muncă
Bursa.ro: EXCLUSIVITATE
"Investiţiile în energie şi în energie alternativă - cel mai
important sector pentru Emiratele Arabe Unite"
Bursa.ro: Nereguli reclamate la funcţionarea unităţii 7 de la
termocentrala Turceni
Economica.net: Fenomenul migraţiei erodează fundaţia
Europei unite. Petrolul ieftin şi criza din industria minieră
prevestesc un dezastru
Economica.net: Preţul barilului de petrol a scăzut cu 75%
de la maximele atinse în iunie 2014. Cu cât s-au ieftinit
carburanţii

Evz.ro: BANI de la UE ca să devenim independenți de
RUSIA
Evz.ro: Război între jucătorii din energie și arbitrul pieței:
Electrica dă în judecată ANRE pentru că a stabilit tarife
prea mici
Evz.ro: DE ce este SCUMP curentul electric. Raport DUR:
Nu suntem în standardele UE
Adevarul.ro: Preţul petrolului a coborât din nou la 27 de
dolari pe baril, după ce Agenţia Internaţională pentru
Energie a avertizat că lumea este inundată cu ţiţei
Zf.ro: Profitul Shell a scăzut cu până la 50% în trimestrul 4,
pe fondul prăbuşirii cotaţiilor petrolului
Digi24.ro: Transgaz a primit 180 de milioane de euro pentru
un nou gazoduct
Agerpres.ro: ANRE a acreditat până la 31 decembrie 2015
capacități de 4.662 MW de energie regenerabilă

Agerpres.ro:
reprezintă

o

Ministerul
contribuție

Energiei:

Conducta

românească

BRUA

importantă

la

creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale a UE
Bursa.ro: Enel, acord cu Bank of China pentru o linie de
credit de 1 miliard de dolari
Ziare.com: Zacamant urias de petrol, in mijlocul unui
scandal politic mai vechi de un secol

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro: Roxana Mînzatu (ANAP): Vrem ca toate
procedurile de achiziție să se realizeze, ca regulă nu ca
excepție, prin mijloace electronice
Agerpres.ro: Hossu: Ministerele și sindicatele trebuie să
vină

până

vineri

cu

propuneri

de

rezolvare

disfuncționalităților din legea actuală a salarizării
Agerpres.ro: Ana Costea: Grupul de lucru va respecta
termenul de 10 februarie chiar dacă va trebui să
muncească zi și noapte

a

Bursa.ro: FORUMUL ECONOMIC MONDIAL DE LA DAVOSKLOSTERS, ELVEŢIA
Revoluţiile tehnologice vor schimba planeta
Agerpres.ro: Hăncescu (FSLI): Ceea ce ne-a prezentat
Ministerul Finanțelor este puțin alarmant; fondul de salarii
ar crește cu 12% în 4 ani
Agerpres.ro: Eurostat: România, locul trei în UE la
creșterea lucrărilor de construcții în noiembrie
Economica.net: România va lansa în primul trimestru, pe
piața externă, o emisiune de eurobonduri cu scadenţa de
cel puţin 10 ani
Capital.ro: Patru instituţii de stat, cu lupa pe asigurători
Evz.ro: Alimentele s-ar putea scumpi cu 30%
Zf.ro: Deficitul la pensii: 16 mld. lei în doar zece luni din
2015
Zf.ro: PwC: Jumătate dintre directorii de companii din
România aşteaptă venituri mai mari în acest an

Agerpres.ro: Bunea (EY): Noul standard de contabilitate
pentru leasing va afecta multe companii
GUVERN
Agerpers.ro:

Ministrul

Agriculturii

prezintă

miercuri

concluziile discuțiilor avute cu comisarii europeni Phil
Hogan și Vytenis Andriukaitis
Economica.net: MFP va lansa în februarie, pe piaţa internă,
titluri de stat în euro, cu scadenţa la cinci ani
zf.ro : OPTIMISM DE ÎNCEPUT DE AN
Ministrul finanţelor: Dacă cererea externă va încetini,
putem compensa cu creşterea cererii interne
TURISM
Agerpres.ro: Târgul Internațional de Turism de la Madrid se
inaugurează miercuri cu un număr record de expozanți
Capital.ro: Două stațiuni termale din Franța caută medici
români. Vezi condițiile de angajare
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: PROIECT PENTRU TRANSPUNEREA DIRECTIVEI
CONSUMATORILOR

ANPC va putea suspenda activitatea de creditare a băncilor
Bursa.ro: LÁSZLÓ DIÓSI, DESPRE CLAUZA CONSIDERATĂ
ABUZIVĂ DIN OFERTA DE CONVERSIE:
"Niciodată nu ne-am gândit să cerem înapoi banii acordaţi
ca discount"
Bursa.ro: ÎMPRUMUTAŢII ÎN FRANCI ELVEŢIENI:
"Iohannis şi PNL tergiversează promulgarea Legii dării în
plată"
Digi24.ro: PROIECT ANPC. Noi reguli pentru încheierea
contractului de credit bancar
Adevarul.ro: Comision la plata cu cardul în străinătate. Ce
taxe plăteşti pentru cumpărăturile făcute peste hotare
Zf.ro: Creşte interesul pentru plasamentele nebancare.
Comisioanele mari şterg câştigurile modice obţinute din
depozitele la termen
Zf.ro: Opinie Adrian Vasilescu, BNR: Ceasul nou... de la
Universitate

Zf.ro: Se inversează trendul: soldul creditelor în euro
pentru populaţie a ajuns în noiembrie la minimul ultimilor
şapte ani
Zf.ro: Francul elveţian atinge minimul ultimelor două luni
în faţa leului
Zf.ro:

Ştefan

Nanu,

şeful

Trezoreriei:

Vrem

să

ne

împrumutăm mai mult în lei, iar la euro încercăm să
obţinem

scadenţe

mai

lungi.

Romania

trebuie

sa

rostogoleasca datorii de 70 miliarde de lei in 2016
Zf.ro: Liviu Voinea, viceguvernator BNR: Riscul valutar
pentru curs s-a redus foarte mult în ultimul an
Zf.ro: BURSELE SUNT ÎMPINSE DIN NOU ÎN TERITORIUL
NEGATIV
ING: Estimăm că BNR a vândut aproximativ 300 milioane
euro în decembrie 2015 pentru a atenua deprecierea leului
INVESTIȚII
Bursa.ro: ÎNCĂ UN ATAC AL LUI FERCALĂ, ÎN LUPTA CU
FRĂŢILĂ
SIF Transilvania, parte civilă într-un dosar penal pentru
vânzarea a 18% din SCUT de la COMCM

Bursa.ro: LA MIJLOCUL ŞEDINŢEI,
Bursele asiatice erau în scădere
Bursa.ro: SIBEX
Redeschiderea pieţelor americane nu a readus interesul
speculativ pe piaţa futures sibiană
Bursa.ro:

BVB

/

MARCEL

MURGOCI

(ESTINVEST

FOCŞANI):
"O revenire destul de spectaculoasă a Bursei faţă de zilele
anterioare"
Economica.net: Se înteţeşte concurenţa în România:
companiile aeriene low-cost leagă Bucureştiul de trei oraşe
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
Evz.ro: Patru din zece români au și-au planificat o
tranzacție imobiliară pentru acest an
Hotnews.ro: HARTA INTERACTIVA Stadiul lucrarilor pe
fiecare autostrada din Romania. Ce tronsoane si cati
kilometri ar putea fi deschisi circulatiei in 2016

Adevarul.ro: La Davos, pericolul recesiunii provocat de
economiile emergente va fi cap de afiş
Zf.ro: Lidl şi-a luat director de marketing de la Heineken şi
Reckitt Benckiser
Zf.ro: PENTRU UPGRADE-UL ÎN LIGA EMERGENTĂ
Directorul

BVB:

Statul

trebuie

neapărat

să

listeze

Hidroelectrica
Zf.ro : Sorin Petre şi Ileana Guţu, PwC: Preţul acţiunilor
încorporează aşteptarea investitorilor că dividendele vor
creşte în medie pe termen lung cu peste 5% anual
Zf.ro: Un investitor a lichidat acţiuni de 29 mil. lei la Practic
Bucureşti
Bursa.ro: Indicii BVB au deschis în scădere
IMM-URI
startupcafe.ro: DOCUMENTE Se apropie cei 200.000 de
euro pentru microintreprinderi, fara bani de acasa. Cine
plateste TVA

FISCALITATE

Hotnews.ro: Cinci lucruri pe care trebuie sa le stii despre
cum sa contesti un act administrativ fiscal
Agerpers.ro: ALERTĂ Creşterea taxei pe ambalaje va
scumpi mâncarea cu până la 30%
Zf.ro: VIDEO ZF Live. ZF Live. Valentina Saygo, fondatoarea
Ask for Accounting: „O firmă depune anual 220 de
declaraţii.

Suntem

supracontrolaţi,

suprareglementaţi,

suprataxaţi“
Zf.ro: RELAXARE FISCALĂ, LITIGII ŞI AMNISTIE IN 2016.
CU CE PREŢ?
Dragoş Doroş, director KPMG: În 2-3 ani vom avea un
ANAF complet nou
Zf.ro: RELAXARE FISCALĂ, LITIGII ŞI AMNISTIE IN 2016.
CU CE PREŢ?
Alexandru

Stănoiu,

KPMG:

Există

o

tendinţă

de

criminalizare a procedurilor administrative şi judiciare
Zf.ro: RELAXARE FISCALĂ, LITIGII ŞI AMNISTIE IN 2016.
CU CE PREŢ?
Mădălina Racoviţan, KPMG: Conformarea fiscală devine un
lucru necesar şi obligatoriu

Zf.ro: RELAXARE FISCALĂ, LITIGII ŞI AMNISTIE IN 2016.
CU CE PREŢ?
Daniela Gladunea, KPMG: Fiecare societate trebuie să aibă
un Regulament Intern care să corespundă specificului
organizaţiei
Zf.ro: RELAXARE FISCALĂ, LITIGII ŞI AMNISTIE IN 2016.
CU CE PREŢ?
Ramona Jurubiţă, KPMG: Dilema anului 2016 constă în
următorul lucru: Ne îndreptăm spre o relaţie de antagonism
cu autorităţile fiscale, sau spre o relaţie de sinergie?
Digi24.ro: Formularul care luptă cu evaziunea: Fiscul e
interesat de studiile și datoriile patronilor
B1.ro: Impozite mai mari din 2016: Bucureștenii plătesc cu
25% în plus pentru locuințe
IT
Zf.ro: Samsung: Vânzările de telefoane mobile, plus 10% în
2016, până la 700 mil. €
AGRICULTURĂ
Digi24.ro: Fermierii fac afaceri profitabile pe terenul statului

