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FOSTUL VICEPREŞEDINTE AL CCI IAŞI, RADU PRECUL,
Ziaruldeiasi.ro, preluat de realitatea.net, antena1-brasov.ro,
ziare-pe-net.ro, news-line.ro, ultimele-stiri.eu, ziarelive.ro,
index-stiri.ro:

Finul infractorului Mihail Vlasov, datorii de 12 milioane de lei

la creditori

CCIR, GALA CORPULUI DIPLOMATIC,
Evz.ro, preluat de ziar.com, infoziare.ro, stiri.astazi.ro,
ziareonline.com:

Daraban,

CCIR:

30%

din

PIB-ul

României

este

reprezentat de sectorul industrial

Capital.ro, preluat de ziar.com, index-stiri.ro, ziarelive.ro,
sursadestiri.net, news.ournet.ro, ziare-pe-net.ro :

Camera de

Comerț a României și Ministerul Afacerilor Externe au celebrat parteneriatele
obținute în străinătate

Mae.ro:

Participarea secretarului de stat pentru afaceri strategice, Daniel

Ioniţă, la Gala Corpului Diplomatic, organizată de Camera de Comerţ şi
Industrie a României

Agerpres.ro: Comunicat de presă - MAE
Jurnalulbucurestiului.ro:

Participarea secretarului de stat pentru

afaceri strategice, Daniel Ioniţă, la Gala Corpului Diplomatic, organizată de
Camera de Comerţ şi Industrie a României

Ziuaconstanta.ro:

Comunicat MAE - Participarea secretarului de stat

pentru afaceri strategice, Daniel Ioniţă, la Gala Corpului Diplomatic, organizată
de Camera de Comerţ şi Industrie a României

CCIR, „FABRICAT ÎN MOLDOVA"
Interlicmd.ro:

Expoziția națională „Fabricat în Moldova” va găzdui mai

multe reuniuni ale oamenilor de afaceri din Moldova, România, Belarus și
Ucraina

Timpulmd.ro:

Expoziția națională „Fabricat în Moldova” va găzdui mai

multe reuniuni ale oamenilor de afaceri

Sputnik.ro:Ce oportunităţi oferă expoziţia "Fabricat în Moldova" din acest a
n

CCI IAȘI
Ziaruldeiasi.ro:

Camera de Comerţ organizează un curs vital pentru

firmele ieşene

ROMEXPO
Agerpres.ro: Comunicat de presă - FNCPR
CCI BN
Gazetadebistrita.ro:

Risc Partener, te ajută să-ți cunoști viitorul partener

de afaceri

CCI ROMÂNO-BULGARĂ

Gandul.info: De ce deschide Bulgaria un consulat în România
INVESTIȚII
Agerpres.ro:

BVB i-a premiat, joi, pe cei mai buni participanți de pe piața

de capital din România în 2015

Agerpres.ro: Constantinescu (ASF): E nevoie de revizuirea legislației
primare pentru piața de capital, cu instrumente flexibile și sigure

Agerpres.ro:

Bostan (MCSI): Am speranța că Romtelecom și Poșta

Română se vor finanța prin intermediul pieței de capital

Bursa.ro: LA MIJLOCUL ŞEDINŢEI,
Bursele asiatice erau în creştere

Bursa.ro: Wall Street a închis în urcare
Bursa.ro: BVB
Indicele BET a rămas stabil, în ciuda declinului din pieţele europene

Bursa.ro: SIBEX
Creşterea petrolului poate aduce mai mult optimism pe pieţe

Bursa.ro: BURSELE DIN LUME
Pieţele europene continuă să fie dezamăgite de rezultatele companiilor

Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere

Capital.ro:

Bursa de la Bucureşti închide în scădere şedinţa de joi. Rulaj de

48,31 milioane lei

Zf.ro: România se conturează ca un hub de producţie de electrocasnice
Zf.ro: Aurul, unul dintre cele mai bune pariuri la începutul acestui an
Zf.ro: BUSINESS INTERNAŢIONAL
Epidemia de volatilitate de pe burse este abia la început

Zf.ro:

SUA intră în „recesiune industrială“. Are România un plan B? Poate

consumul intern să suplinească reducerea exporturilor româneşti dacă criza va
atinge şi Europa?

Bursa.ro: PIAŢA MONETARĂ
Dobânzile overnight au scăzut

GUVERN
Agerpres.ro: Irimescu: Fermierii care se asociază vor beneficia de impozite
reduse la jumătate și de programele "Fermierul" și "Primul tractor"

Agerpres.ro:

Anca Dragu: Provocarea principală pentru piața de capital va

fi atragerea companiilor din mediul privat

Hotnews.ro:

Ministerul energiei acrediteaza specialisti pentru realizarea

strategiei energetice

Adevarul.ro:

Ministrul Agriculturii, despre scandalul taxei pe ambalaj: Se ia

în discuţie prorogarea termenului de plată cu o lună sau două

Zf.ro:

Hidrocentrala din oraşul rus Novosibirsk, evacuată în urma unei alerte

cu bombă

Zf.ro:

Criza petrolului face prima victimă suverană şi ravagii printre

companiile de energie. „Istoria ne dă motive pentru un pesimism extrem“

Bursa.ro:

Ministerul Muncii alocă 45 de milioane de lei pentru două

programe în domeniul protecţiei drepturilor copilului

Evz.ro:

Teoria conspirației la Oltchim. Combinatul, ținut pe butuci, ca să nu

se supere benzinarii

Economica.net:

OMV se îndreaptă spre ţările unde este mai ieftin să

produci ţiţei, cum ar fi Rusia

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Agerpres.ro :

Bugetul încheie anul 2015 cu un deficit de 1,47% din PIB;

Finanțele precizează că majorarea cheltuielilor a fost pentru investiții

Bursa.ro:

Constantin Iacov, directorul general al SMART, şi-a înaintat

demisia ministrului Economiei

Bursa.ro: Peste 2.600 persoane pot beneficia de cursuri gratuite ANOFM,
începând de luna viitoare

Agerpres.ro:

Investiții europene de 49,2 milioane euro pentru punctele

vamale, prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Startupcafe.ro:

Idei de afaceri: Fabricuta de peleti, pe fonduri europene.

Ce rata de profit poate avea

TURISM
Agerpres.ro:

ANT: România este pregătită să ofere pachete concepute

special pe nevoile, cultura și obiceiurile turiștilor ruși

ENERGIE
Agerpres.ro: Arabia Saudită a propus reducerea producției de țiței cu până
la 5% (Alexander Novak)

Mediafax.ro:

Producţia de hidrocarburi a OMV Petrom a scăzut în ultimul

trimestru al anului trecut cu 3,3%

Mediafax.ro:

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare intră în faliment.

Borza, propus lichidator judiciar: Este posibil să refuz

Bursa.ro: Preţul cuprului, estimat să ajungă la cel mai redus nivel din ultimii
zece ani

Economica.net:
Transelectrica

Ziua RCS&RDS în energie. A vândut curent chiar către

adevarul.ro:

Alarmă falsă. OPEC neagă orice discuţii cu Rusia privind

mărirea preţului petrolului

Economica.net:

OMV: Costuri speciale de 1,8 miliarde de euro în T4 din

2015, din cauza preţului la petrol

Bursa.ro:

ANRE a reluat procedurile de numire a membrilor Comitetului de

reglementare

SISTEM BANCAR
Bursa.ro:

Banca Transilvania preia creditele performante de retail ale

sucursalei din România a Bank of Cyprus

Bursa.ro: Pierderi record pentru "Deutsche Bank": 6,8 miliarde euro
Bursa.ro: LEGAT DE MÂINI DE BNR
Carabulea a renunţat la controlul "Carpatica" pentru 5 milioane de euro

Economica.net: Banca Transilvania a semnat documentele
de preluare a creditelor performante retail de la Bank of
Cyprus

Adevarul.ro:

Topul restanţierilor. Judeţele în care românii au fost doborâţi

de rate - INFOGRAFIE

Zf.ro: CONSECINŢELE LEGII DĂRII ÎN PLATĂ
Băncile analizează creşterea avansului pentru creditele imobiliare standard.
BNR: Este evident că acest lucru va reduce dramatic numărul posibililor
beneficiari. Iniţiatorul legii: “Nu ţine şantajul acesta”

Zf.ro : Ce s-ar întâmpla dacă exemplul Raiffeisen va fi urmat şi de alte bănci?
Zf.ro: Kruk, unul dintre cei mai mari recuperatori de credite îşi schimbă
principalul obiectiv de activitate şi renunţă la intermedierea financiară

Zf.ro: OPINIE SORIN PÂSLARU - REDACTORUL-ŞEF AL ZF
Ţintele României, Schengen şi euro, în pericol. Ce-i de făcut?

Zf.ro: AMENDAMENTELE PROPUSE DE ZAMFIR PENTRU PROPRIA LEGE
Cum comentează iniţiatorul legii dării în plată decizia Raiffeisen de a majora
avansul: Nu ţine nici sperietoarea asta. Oamenii pot trăi şi fără să ia credite, dar
băncile nu pot trăi fără să dea credite

Zf.ro:

Veşti bune pentru românii cu credite ţn lei: costul leilor, în funcţie de

care se calculează dobânda variabilă, scade la un minim istoric

Mediafax.ro: Economia Franţei, a doua ca mărime din zona euro, a încetinit
în ultimul trimestru al anului trecut

Economica.net:

Acţiunile Băncii Transilvania, BCC şi Electrica au fost

cele mai tranzacţionate pe bursă, în ultimele 6 şedinţe

Zf.ro:

PARADOXUL DIN SISTEMUL BANCAR: DOBANZILE SCAD, DAR

BĂNCILE CER AVANS MAI MARE
Veşti bune pentru românii cu credite în lei: costul leilor, în funcţie de care se
calculează dobânda variabilă, scade la un minim istoric

Antena3.ro: Cum s-a modificat legea dării în plată
Bursa.ro: VISA:
"Atitudinea românilor faţă de plasticul din portofel s-a schimbat radical"

Zf.ro:

Dobânzi negative în Japonia. Banca Japoniei va taxa depozitele

băncilor comerciale, pentru a încuraja creditarea

FISCALITATE
Economica.net:

Se schimbă legea asigurărilor şi norma RCA: ASF va

deveni Big Brother-ul şoselelor

Capital.ro: ASF vrea sistem de pensii ocupaţionale în acest an
Zf.ro: ZF Live. Ionuţ Simion, PwC România: Antreprenorii români ar trebui
Hotnews.ro:

EXCLUSIV Seful ANAF: Persoane aflate intr-o situatie cel

putin imorala, consultanti fiscali ai mediului privat incearca sa reglementeze,
prin diverse presiuni, activitatea Fiscului

IT

Startupcafe.ro:

Finantarile de pana la 3,24 milioane RON pentru firme IT

mai sunt disponibile inca o luna

IMM-URI
Jurnalul.ro: ONG-urile, consultanță pe banii statului

