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CCIR
Gazeta-afacerilor.ro: Informare Camera de Comerţ şi
Industrie a României referitor aprobare observatii pe
marginea procedurilor de implementare pentru mai multe
programe nationale multianuale publicate de DIMMAT
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ROMÂNO-GERMANĂ,
Cursdeguvernare.ro: ”Mâna de lucru” a României și
formarea ei: Blocarea Legii școlilor profesionale. De ce la
școala Rolls Royce e concurență mai mare decât la Harvard
UNIUNEA CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE DIN
TURCIA
Amosnews.ro: Experți turci: România este un hub pentru
investitori, cu un potenţial important de dezvoltare
CCINA CONSTANȚA
Ziuaconstanta.ro:

Evenimentul

„Masa

Rotundă

Green

Business Index 2016”, la CCINA Constanţa
CCIA DÂMBOVIȚA
Jurnaldedambovita.ro:

Preşedintele

executiv

Dâmboviţa ar vrea un post în administraţie

al

PSD

CCI BN
Gazetadebistrita.ro: Află ce este proiectul „ARTE”
TÂRGUL DE TURISM AL OLTENIEI
Cvlpress.ro: Târgul de Turism al Olteniei, un eveniment de
amploare
SISTEM BANCAR
Agerpres.ro: Raiffeisen anunță un profit net suprinzător de
383 milioane de euro în 2015
Bursa.ro: LÁSZLÓ DIÓSI, CEO OTP BANK
"Oricând suntem deschişi pentru noi achiziţii"
Adevarul.ro: Costuri ascunse ale cardurilor de cumpărături.
Cum să foloseşti cardul de credit în avantajul tău
Adevarul.ro: Reforma monetară a secolului 21. Vor înlocui
complet banii virtuali monedele şi bancnotele?
Zf.ro: BNR: Reducerea ratelor minime în valută a dus la
scăderea rezervelor valutare cu 500 de milioane de euro
Zf.ro: Titus Nicoară, directorul general al BT Leasing
Transilvania, a demisionat
Capital.ro: Dezvoltatorii de locuinţe acuză: Oamenii pot trăi
fără credite, dar noi nu!

Capital.ro: Băncile anticipează că vor înăspri standardele
de creditare pentru imobiliare în T1 din 2016
Hotnews.ro: Bancile anticipeaza ca vor inaspri intr-o
anumita

masura standardele

de

creditare

in

cazul

imprumuturilor imobiliare (sondaj BNR)
Digi24.ro: Programul Prima Casă, blocat de Alpha Bank
Bursa.ro:

Senatorii

din

comisia

de

buget

discută

reexaminarea legii privind darea în plată
Zf.ro:

Moneda

naţională

se

apreciează

puternic

pe

interbancar în faţa euro. “Am putea vedea pragul de 4,50 de
lei testat în zilele următoare”
Agerpres.ro:
creditului

Președintele

devine

BCR:

inevitabilă

prin

Restrângerea

pieței

modificările

aduse

proiectului Legii privind darea în plată
GUVERN
Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii: Preluarea Albalact nu ar
trebui să reprezinte o problemă pentru piață sau pentru
angajații firmei
Realitatea.net: Guvernul Cioloş creează "Comisia de tăiat
hârtii"
Agerpres.ro: Irimescu (MADR): Premierul ține ca toate
Camerele Agricole să treacă în sectorul privat

INVESTIȚII
Agerpres.ro: CFR Călători vrea să modernizeze parcul de
material rulant prin proiecte în valoare de 500 milioane euro
Bursa.ro: SIBEX: Cotaţia futures a Dow Jones şi-a întrerupt
din nou creşterea
Bursa.ro:

BVB:

Gabriel

Rotaru,

Intercapital

Invest:"Aprecierea blue chip-urilor, în contrast cu evoluţia
pieţelor externe"
Bursa.ro: Wall Street a închis în scădere
Bursa.ro: LA MIJLOCUL ŞEDINŢEI: Bursele asiatice erau în
scădere
Bursa.ro:

Depresiune

economică

fără

sfârşit

pentru

Caterpillar?
Economica.net: Iohannis invită BERD să contribuie la
îmbunătăţirea climatului investiţional românesc
Adevarul.ro: Majorarea avansului la cumpărarea unei
locuinţe poate duce la blocaj pe piaţa imobiliară
Zf.ro : ZF Index imobiliar. Apartamentele vechi s-au
scumpit cu 2,3% într-un an
Zf.ro: FINANŢE PERSONALE; Brokerii fondurilor străine au
asigurat jumătate din tranzacţiile de la bursă

Zf.ro: Investitorii au încins tranzacţiile cu structurate în
lipsă de short selling pe o bursă în scădere
Zf.ro: Cehii de la Antares au vândut anul trecut scaune de 9
mil. euro
Zf.ro: Bursele au început cu un ton pesimist săptămâna
Zf.ro: „Creierul“ din spatele RC2, fondul care deţine 25%
din Albalact: „Am trecut şi prin perioade grele când au
scăzut salariile şi s-a majorat TVA“
Zf.ro: România mizează pe căderea Poloniei pentru a atrage
mai multe investiţii
Zf.ro: Blackstone ia trei platforme logistice din România de
la Immofinanz într-o tranzacţie internaţională de 300 mil.
euro
Zf.ro: Furnizorul de soluţii de logistică CHEP a încheiat un
parteneriat cu Delaco
Capital.ro: Preţurile producţiei industriale au scăzut cu
1,7% în decembrie 2015 faţă de aceeaşi lună din 2014
Capital.ro: Bursele, în expectativă pe fondul incertitudinii
economiei mondiale. Ultimele evoluţii
Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere. China
sperie Wall Street-ul

Capital.ro: Bursa de la Bucureşti închide în creştere
şedinţa de luni
Digi24.ro: Preşedintele BERD: Economia României are mult
potenţial, dar şi un uriaş punct slab: infrastructura
Bursa.ro: Proiectele rezidenţiale Adora au perspective
bune de extindere în 2016
Bursa.ro: Indicii BVB au deschis în urcare

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro:

COSTIN

FRÂNCU,

ADMINISTRATOR

ECO

SOLUTION:
"Pierdem milioane de euro anual, pentru că nu primim
autorizaţie de mediu"
Zf.ro: Lipsa oamenilor care să conducă firmele se vede.
Problema ascunsă a companiilor: în România sunt numai
103.000 de manageri
Zf.ro: Ministerul Finanţelor se împrumută din ce în ce mai
ieftin: Titlurile de stat sunt la minime istorice
Zf.ro: Numărul caselor asigurate printr-o poliţă obligatorie
a ajuns la 1,6 milioane
Zf.ro: Groupama îşi completează consiliul de administraţie
cu încă doi membri

Zf.ro: Schimbări la vârful BNP Paribas Cardif: şeful din
România, înlocuit de şeful BNP Paribas din Bulgaria
Capital.ro: Rata şomajului s-a menţinut la 6,7% în luna
decembrie

FISCALITATE
Bursa.ro: CURTEA DE CONTURI: ANAF a greşit bilanţul
instituţiilor publice
Adevarul.ro: EXCLUSIV Calendarul fiscal 2016: ce taxe şi
impozite vom plăti în acest an şi la ce termene
Adevarul.ro: Noul Cod Fiscal 2016: Cum calculăm impozitul
pe terenul de sub locuinţă
Bursa.ro: COCA-CONSTANTINESCU, ASF: "Cred că Astra
ar fi putut fi salvată prin mecanismul de rezoluţie"
ENERGIE
Bursa.ro: ÎN DOUĂ PROCESE, LA CURTEA DE ARBITRAJ
DE LA PARIS: Statul român cere daune de peste un miliard
de euro de la ENEL
Bursa.ro: MAJORAREA DE CAPITAL CU TERENURILE
APORTATE DE STAT
Statul şi Petrom ignoră Curtea de Conturi de şapte ani, iar
aceasta îi păsuieşte

Economica.net:

Promoţie

LukOil:

preţul

benzinei

şi

motorinei Premium a scăzut cu până la 13% în weekend
Zf.ro: Sorana Baciu părăseşte boardul Romgaz la un an de
la preluarea mandatului
Zf.ro : Adrian Secelean preia cârma Electroprecizia Săcele
Zf.ro: Centrala Petrom de la Brazi merge la foc continuu.
Prăbuşirea preţului barilului de petrol repune pe profit
producţia de energie pe gaze
Digi24.ro: Factura la gaze, încărcată de importuri scumpe
adevarul.ro: Preţul petrolului scade din nou cu 6%, pe
fondul rapoartelor privind neînţelegerile dintre marile state
producătoare şi a turbulenţelor din China
Jurnalul.ro: Un lider PNL vrea să mute Centrala de la
Cernavodă la Deva
AGRICULTURĂ
Economica.net: Egiptul va avea o bursă de produse
agricole până la finele anului
Economica.net: Cod roşu în agricultură. Avem cea mai
mare scădere a producţiei

de cereale

dintre

marii

producători europeni
Adevarul.ro: Producătorii români de legume şi fructe au
nevoie de tehnologii moderne pentru competitivitate

Zf.ro: ZF INDEX ALIMENTAR; Preţul laptelui de consum a
început să crească după şase luni „pe minus“
Capital.ro: APIA eliberează adeverinţe pentru fermierii care
vor să acceseze credite pentru finanţare
Jurnalul.ro: Mâncarea din import ne costă 500 milioane
euro lunar
Stiritvr.ro: Programul "Primul tractor", din nou în atenţie.
Condiţie: agricultorii să facă parte din asociaţii
TURISM
Zf.ro: Francizele Paralela 45 au vânzări de peste 2 milioane
de euro anual
Romanialibera.ro: Bucureştiul turistic – neatractiv pentru
străini, scump pentru localnici
IT
Zf.ro: Microsoft face teste cu centre de date subacvatice,
care elimină cea mai mare problemă a IT-ului: factura la
energie
Zf.ro: ANALIZĂ; Numărul IT-ştilor români din nord-estul
ţării ar putea creşte de patru ori în următorii 15 ani
Agerpres.ro: Sectoarele IT&C, construcții și fashion, în
topul industriilor din România care folosesc sisteme
profesioniste de e-commerce (studiu)

CCIAT
Pressalert.ro:

Certificatul

Risc

Partener,

“semaforul”

riscului financiar. Cum ajută CCIAT firmele din Timiş să afle
calitatea partenerilor lor de afaceri (P)
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO – BRITANICĂ
Amosnews.ro: McGregor & Partners: Măsuri de protecție
anticorupție ce trebuie implementate de companiile din
România
ENERGIE
Agerpres.ro: Polonia a dat în judecată Gazprom din cauza
prețului gazelor naturale
capital.ro: Blocul energetic numărul 7 al Termocentralei
de la Turceni nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare
conforme cu legislaţia
Bursa.ro: GREENPEACE: CE Oltenia este obligat să
oprească activitatea blocului energetic numărul 7 al
Termocentralei de la Turceni
Economica.net: Tichetele de masă ale angajaţilor de la
Complexul

Energetic

Hunedoara,

întârzieri

de

trei

săptămâni
Economica.net: OMV Trading o ia pe urmele RCS&RDS şi
vinde energie de milioane pentru serviciile de sistem ale
Transelectrica

GUVERN
Bursa.ro: MINISTRUL AGRICULTURII: "România are nevoie
de un singur fond mutual în agricultură"
Agerpres.ro: MFE: Fondurile europene au creat 41.000
locuri de muncă și au sprijinit 5.000 de întreprinderi, în
perioada 2007-2015
Agerpres.ro: Irimescu, despre taxa pe ambalaje: Din
discuția cu producătorii a reieșit prorogarea taxei cu o lună
sau două
Agerpres.ro: Romanian Bookmakers: Statul pierde 300 de
milioane de euro în urma controalelor abuzive ale ANAF la
casele de pariuri
SISTEM BANCAR
Economica.net: Băncile pot da credite Prima Casă chiar
acum, pentru că mai au bani din 2015. Noile plafoane sunt
în curs de aprobare
Hotnews.ro: Constructorii: Ne temem ca legea darii in
plata va duce la ajustarea preturilor locuintelor, iar unii
dezvoltatori si-ar putea taia costurile construind cu
materiale mai ieftine si mai ne-sigure
Adevarul.ro: Sergiu Manea, preşedintele BCR: Legea dării
în plată va duce la restrângerea creditării într-o perioadă în
care România are nevoie de import de capital

Zf.ro: Reexaminarea Legii privind darea în plată a fost
amânată. Iniţiatorul acuză băncile de tergiversare
INVESTIȚII
Hotnews.ro: Care sunt noile planuri pentru autostradaSibiu
- Pitesti. Marile riscuri dupa ce ministrul a decis sa pastreze
actualul contract pentru Studiul de fezabilitate, criticat dur
de consultantul Bruxelles-ului
Zf.ro: Kaufland centralizează achiziţiile de mărci private din
regiune. Oportunitate de business sau stop joc pentru
producătorii locali?
Agerpres.ro: Pârvan (AOAR): Este nevoie de un registru al
lobby-ului, pentru a ști cine influențează deciziile
Economica.net:

Mega-tranzacţie:

Symantec

a

vândut

compania Veritas cu 7,4 miliarde dolari
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI: Lichiditate de 5 milioane
de euro pe BVB
Bursa.ro: CDR: Priorităţile strategice ale Guvernului, în
atenţia mediului de afaceri
Zf.ro: Primăria Sibiu modernizează trei străzi cu 4,3 mil. lei
Zf.ro: ChemChina este aproape de cea mai mare achiziţie
făcută vreodată de o companie chineză-43 mld.dolari
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Hotnews.ro: Azi (marti) s-a publicat procedura intocmirii
dosarului preturilor de transfer.Afla totul despre acest
Ordin in 5 intrebari si raspunsuri
Capital.ro: Eurostat: România, în rândul statelor membre
UE în care preţurile producţiei industriale au scăzut în
decembrie
Agerpres.ro: BERD va oferi consultanță României pentru
implementarea

reformelor

structurale

și

utilizarea

fondurilor europene
Zf.ro: Loteria Română: Românii au câştigat în luna ianuarie
la Loto este 14 milioane de euro
Digi24.ro: Legea dării în plată. Cum funcționează aceasta în
Statele Unite și UE
FISCALITATE
Agerpres.ro: Vorniceanu (ASF) spune că plata impozitelor
pe autoturisme ar putea să fie condiționată de plata RCA
Bursa.ro: Reprezentanţii ANAF vor fi audiaţi la Comisia de
buget din Camera Deputaţilor
Economica.net:

Industria

alimentară

iese

în

stradă.

Suprataxa pe ambalaje ar putea trimite 50.000 de români în
şomaj
TURISM

Capital.ro: Patronatele din turism spun că nu pot susţine
tarifele avansate prin programul ”Litoralul pentru ruşi”

