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CCI COVASNA
Mesageruldecovasna.ro : Sâmbătă a fost „Ziua cea mare” – expoziția și
târgul de nunți și evenimente de la Sfântu Gheorghe
REFERIRE LA CCI IAȘI
Ziarulevenimentul.ro: Teama de o nouă criză, sub lupa specialiştilor
ieşeni
GUVERN
Agerpres.ro: Vasile Dîncu: Proiectul unei autostrăzi între Moldova și
Transilvania merge mai departe
ENERGIE
Bursa.ro: REMUS BORZA:
"În 2016, Hidroelectrica va ieşi din insolvenţă şi se va lista pe bursă"
Bursa.ro: Transelectrica şi SMART, la cuţite
SMART vrea bani pentru redresare de la Transelectrica
Economica.net: CEZ România şi CEZ Distribuţie fac angajări
Hotnews.ro: Sansele de crestere a pretului petrolului sunt in acest
moment limitate/ Draghi, eroul unei saptamani apatice
Zf.ro: Petrom vrea să continue dezvoltarea Petrom City, o investiţie de
130 mil. euro, cu încă o clădire de birouri, dar barilul de 30 $ pune on
hold proiectul
Zf.ro: Conpet Ploieşti a bătut SNN (Nuclearelectrica) şi BVB la rulaje

Ziare.com: Pretul petrolului e la pamant, dar benzina nu-l urmeaza: De ce
statul nu umbla la taxe?
Agerpres.ro: Importurile de cărbune ale Japoniei au atins un nivel record
în 2015
Hotnews.ro: Luni: Cotatia petrolului, in crestere
Economica.net: Petrolul, din nou în picaj. În prim-plan, producţia record
din Irak şi încrederea nemţilor în economie
Economica.net: Hidroelectrica pune în funcţiune, în următorii ani,
hidrocentrale noi de 900 de milioane de euro
Hotnews.ro: Complexul Energetic Oltenia a inregistrat o pierdere record
de aproape 900 de milioane de lei in 2015
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: Relaxarea cantitativă a devenit un medicament toxic
Bursa.ro: FORUMUL ECONOMIC DE LA DAVOS
Investitorii cer ca băncile centrale să nu mai distorsioneze pieţele
Bursa.ro: PARADOXUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC
Încrederea în bănci scade, BNR spune că depozitele cresc
Economica.net: Romaero scapă de executarea silită a BCR. Mai trebuie
să scape şi de Fisc
Economica.net: "Cifrele înseamnă oameni": peste 1.100 dintre salariaţii
Volksbank şi Millennium Bank NU au fost preluaţi de BT şi OTP Bank
Zf.ro: Cât înseamnă în lei scăderea costului leilor de la 6% la 1%
Zf.ro: Zamfir, iniţiatorul legii dării în plată: Dezbatem iar legea. Înlocuim
„persoana fizică“ cu „consumator“ şi astfel excludem cazurile de abuz
Zf.ro: OTP Leasing a prelungit cu doi ani mandatele Comitetului
Conducătorilor
Zf.ro : După prima şedinţă a BCE din 2016, dolarul s-a apreciat cu 0,3% în
faţa leului, ca urmare a câştigului în faţa euro
Zf.ro: ING: Continuăm să ne aşteptăm la o apreciere a leului în perioada
următoare
INVESTIȚII

Bursa.ro: SIBEX
Cota ia futures a euro, în scădere
bursa.ro: BVB/GABRIEL ROTARU (INTERCAPITAL INVEST):
"Deocamdată, piaţa locală s-a aliniat la evoluţia pieţelor externe"
Bursa.ro: BURSELE DIN LUME
Pieţele europene se menţin pe creştere datorită declaraţiilor şefului BCE
Economica.net: Linie de cale ferată între Bucureşti şi aeroportul Otopeni,
în 2021. Proiectul este pe lista finanţărilor UE
Econcomica.net: Pepco, cel mai mare retailer polonez de haine ieftine,
face angajări în nouă oraşe
Economica.net: Care sunt şi câţi bani fac cele mai mari zece lanţuri de
magazine din lume. Trei sunt prezente şi în România
Capital.ro: Norbert W. Scheele, C&A: ”Românii sunt clienți inteligenți.
Știu exact ce vor și cât de mult sunt dispuși să-și petreacă timpul la
shopping”
Mediafax.ro: CNADNR vrea să inaugureze în acest an 95 de km de
autostradă. Cele mai mari fonduri sunt acordate Coridorului IV: SibiuNădlac şi Cernavodă-Constanţa
Bursa.ro: ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ,
Valoarea totală a tranzacţiilor derulate la BVB s-a ridicat la 199,26
milioane de lei
Evz.ro: Italienii pot pleca, autostrada demolată a fost achitată integral
Capital.ro: Câți bani dă statul pentru repararea podurilor și pasajelor
rămase în paragină
Adevarul.ro: Ce spun bursele despre economia mondială: corecţie, „bear
market“, recesiune sau criza economică? INFOGRAFIE
Zf.ro: Ce ştie el şi alţi investitori nu? Patronul Ikea a trimis 300 mil. € întrun an în România pentru imobiliare, retail şi achiziţii de păduri
Zf.ro: Vicele SIF Moldova şi-a rotunjit deţinerile de acţiuni
zf.ro: Investitorii au luat cu asalt SIF-urile după scăderea preţurilor
Zf.ro: McDonald’s a vândut operaţiunile din România

Bursa.ro: RE/MAX: Piaţa imobiliară a crescut cu 10% în 2015
Economica.net: Kingfisher vrea să-şi majoreze profitul cu 500 milioane
de lire sterline în următorii cinci ani
Evz.ro: Ce probleme au investitorii străini în România
Adevarulfinanciar.ro: Blestemul străinătății: Mulți dintre antreprenorii
români care și-au extins afacerile peste graniță au probleme penale ori sau retras
Bursa.ro: Indicii BVB au deschis în scădere
FISCALITATE
Economica.net: Epopeea creanţei Libia: Instanţa a tăiat la jumătate
pretenţiile Fiscului faţă de cel mai mare datornic din România
Adevarul.ro: ANAF îi roagă pe contribuabili să nu retransmită declaraţiile
fiscale, chiar dacă nu au primit încă o confirmare, întrucât aglomerează
sistemul informatic
Zf.ro: Carpatica Asig intră în mecanismul de rezolutie la decizia ASF.
Fondul de Garantare preia administrarea
Zf.ro: ASF vrea mai mulţi jucători străini pe piaţa RCA pentru a
compensa golul lăsat de asigurătorii cu probleme
Zf.ro: Şeful Mega Image: Reducerea TVA s-a simţit imediat în consum
Capital.ro: TVA se reduce, însă se măresc taxele adăugate pe valoare
TURISM
Zf.ro: Ofertele cu care au venit companiile aeriene săptămâna aceasta:
de la 39 de lei Bucureşti-Cluj până la 360 de lei dus-întors în cele mai
”turistice” oraşe din lume
Zf.ro: Wizz Air lansează zboruri pe ruta Bucureşti-Lisabona
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Antena3.ro: Avocatul Piperea, la Daily Income: Reduceri ilegale de
capital la Fondul Proprietatea. ”A fost DNA atent? Nu”
Zf.ro: Eurolife ERB Asigurări de Viaţă prelungeşte mandatele conducerii
cu patru ani

Mediafax.ro: ANALIZĂ: Schimbarea frecventă a legislaţiei este în
continuare o provocare pentru multinaţionale
Economica.net: Tendinţă globală la care se aliniază şi România: creşte
necontenit numărul angajaţilor temporari şi a liber profesioniştilor
Zf.ro: Furtuna de pe burse pune “on hold” a treia ofertă publică de
răscumpărări derulată de Fondul Proprietatea
Economica.net: Negriţoiu despre Carpatica Asig: Aplicarea măsurilor de
rezoluţie nu afectează activitatea de bază a societăţii
Jurnalul.ro: Clienţii îşi vor putea alege evaluatorul

Agerpres.ro: Botănoiu (MADR): Gerul din ultima perioadă nu a
produs efecte iremediabile culturilor de toamnă de grâu și rapiță
CCI Argeș
Adevarul.ro: Dezbatere publică pe marginea bugetului Consiliului
Judeţean. Argeşenii, invitaţi să vină cu sugestii privind investiţiile
pentru 2016
ENERGIE
Economica.net: Lukoil investeşte şase milioane de dolari
în două proiecte de explorare în Iran
Economica.net: E.ON a investit în România peste 5,12 miliarde de
lei, în zece ani

Zf.ro: Prăbuşirea

continuă

pentru

petrol.

Preţurile

barilului au scăzut din nou după ce Arabia Saudită a
anunţat continuarea investiţiilor în energie
Economica.net: Bundesbank: Declinul prelungit al preţului la ţiţei
va sprijini avansul economiei germane
Agerpres.ro: Chirițoiu: Complexul Energetic Hunedoara va
rămâne mult mai mic decât în prezent, dar va putea funcționa
FISCALITATE
Hotnews.ro: ANAF: Utilizarea codului de TVA de catre cei care
fraudeaza bugetul prin firme fantoma. Primul exemplu
Jurnalul.ro: Judeţele în care se trăiește la fel ca-n India și
Pakistan
Economica.net: Record pentru Finanţe: MFP a împrumutat un
miliard de lei de la bănci, la un randament minim istoric de 0,48%
pe an
Economica.net: Ce spune Zentiva despre suma de 33,42 de
milioane de lei nedeclarată la Fisc

Hotnews.ro: ANAF: Firmele sa nu retransmita declaratiile,
deoarece aglomereaza sistemul informatic./Vor primi confirmarea
pe masura ce sistemul va prelucra declaratiile
IMM
Startupcafe.ro: Banii pentru IMM: Se schimba conditiile pentru
cei 55.000 de euro de la stat. Modificari si in alte programe
Startupcafe.ro: Cei 50.000 de lei de la stat pentru femeile care vor
sa intre in afaceri risca sa se anuleze in 2016
INVESTIȚII
Zf.ro: RE/MAX: Piaţa imobiliară a urcat cu 10% în 2015 şi ar
putea creşte cu 5% în acest an
Zf.ro: Kaufland sparge gheaţa în 2016 cu un magazin în Bucureşti
cu care atacă supremaţia Carrefour din zona Grozăveşti
Zf.ro: Producătorul mezelurilor Caroli se extinde cu o divizie de
distribuţie
Antena3.ro: Schimbare majoră la Blue Air: ”Este un pas
important în istoria companiei!” Toți pasagerii vor fi afectați

Adevarul.ro: Care este noua strategie McDonald's pentru care a
cedat afacerea de 100 de milioane de euro din România
Hotnews.ro: Achizitia McDonald`a Romania a fost facilitata de
BRD Groupe Societe Generale/Boaje ramane in continuare CEO
Bursa.ro: Prima clădire din ansamblul Oregon Park, închiriată
integral
Capital.ro:

McDonald’s

Corporation

şi-a

vândut

toate

restaurantele din România
Digi24.ro: Doar 10% din autostrăzile în lucru au șanse de
deschidere în 2016. Care sunt acestea
Startupcafe: Bulgaria: Antreprenorii straini cer reforma urgenta
a justitiei, fiindca altfel investitiile sunt puse in pericol
Zf.ro: Metro închide magazinul din Brăila pe care l-a inaugurat în
2010 după investiţii de 15-20 mil. euro
IT
Capital.ro: Vodafone România, cel mai mare scor din
Europa la testele de reţea
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Bursa.ro: BAT, JTI şi Philip Morris cer 6 luni pentru adaptarea
producției la noile reglementări UE în domeniu
Bursa.ro: Andreea Paul: 8 soluții privind piața RCA
Agerpres.ro: Marius Nistor: Întâlnirea de la Ministerul Muncii,
mai mult decât utilă; am avut posibilitatea să clarificăm intențiile
ministerului
Agerpres.ro: Muntean (ASSAI): Astra, Carpatica și EuroIns dețin
circa 60% din piața RCA, un lucru extrem de grav
Evz.ro: Benzinarii s-au înțeles asupra prețurilor la combustibili!
IATĂ companiile implicate în înțelegere
Ziare.com: Consiliul Concurentei vrea aplicatie cu preturile
benzinei in zona in care ne aflam si benzinarii la supermarketuri
Ziare.com: Aplicarea masurilor de rezolutie in cazul Carpatica
Asig nu afecteaza activitatea societatii
Economica.net: Consiliul Concurenţei: 2015 a fost anul cu cele
mai multe investigaţii finalizate

Agerpres.ro: Negrițoiu: Formula de calcul a primei RCA trebuie
afișată pe site-urile asigurătorilor, prevedere care să se regăsească
în Norma RCA
Zf.ro: Opinie Valentin Tuca „La reînnoirea RCA la 1 ianuarie, am
plătit cu 30% mai mult pentru poliţă, deşi nu am avut daune anul
trecut. Cine are dreptate în dispută privind RCA: asiguraţii sau
asiguratorii?”
SISTEM BANCAR
Economica.net: Euro rămâne la 4,52 lei. Dolarul creşte, francul
scade - curs BNR 25.01.2016
Mediafax.ro: OTP a revizuit contractele pentru conversia
creditelor în franci elveţieni
Economica.net: Guvernatorul Băncii Greciei: Economia va reveni
pe creştere în semestrul doi din 2016
TURISM
Economica.net: Touroperatorul Meshek Wings din Israel vrea să
aducă cel puţin 4.000 de turişti israelieni la Sibiu

Zf.ro: Transfăgărăşanul,

printre

cele

mai

destinaţii pentru vacanţe la volan din Europa

frumoase

