RAPORT MONITORIZARE,
3 Februarie
CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ
Green-report.ro: Sebastian Metz, Directorul AHK România:
„E nevoie de dialog între autorităţi şi companii în scandalul
deşeurilor de ambalaje”
ENERGIE
Bursa.ro: Hidroelectrica a prelungit contractul cu Morgan
Stanley şi Raiffeisen pentru intermedierea listării la bursă
Agerpres.ro: GDF SUEZ Energy România plătește 1,46
milioane euro unei firme din Ungaria pentru servicii IT
Zf.ro: OPINIE
Radu Mircescu, Gasoil: Cât costă de fapt să scoţi din
pământ un baril de ţiţei şi unde este breakeven-ul?
Agerpres.ro: Romgaz a încheiat contracte de 154,5
milioane de lei pentru livrarea gazelor către trei companii
de stat
bursa.ro: Frontera anunţă o descoperire de 5000 miliarde
metri cubi de gaze naturale în Georgia

Bursa.ro: BLOOMBERG:
Prețul petrolului ar putea crește cu aproximativ 50% până
la finele anului
TURISM
Zf.ro: Compania de turism Cocktail Holidays a avut anul
trecut vânzări de peste 15 milioane de euro
Adevarul.ro:
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Transilvania,

promovate de România la târgul de turism de la Londra
IT
Agerpres.ro: ANCOM: Telefonia mobilă a fost cel mai
reclamat serviciu de comunicații electronice, în 2015
INVESTIȚII
Agerpres.ro: România, cea mai mare creștere a comerțului
cu amănuntul din UE, în decembrie
Zf.ro: ANALIZĂ ZF:
Dispariţia a 1.800 de chioşcuri în ultimul an lasă un gol de
250 milioane euro în vânzări
Bursa.ro: Bursele asiatice au închis în scădere

Hotnews.ro: VIDEO Crapaturile de pe tronsonul demolat
din autostrada Orastie - Sibiu s-au extins pe inca 300 de
metri. Pana la 1 martie Compania de Autostrazi vrea sa
liciteze lucrarile de reparatii
Digi24.ro: Industria auto din România a crescut anul trecut
cu 7%
Bursa.ro: LA ORELE PRÂNZULUI:
Lichiditate de 2,74 milioane de euro pe BVB
Economica.net: Directorul Orange spune că discuţiile cu
Bouygues Telecom vor mai dura încă o lună
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SISTEM BANCAR
Zf.ro: Nextebank a notificat BVB că are aproape 55% din
Carpatica
Bursa.ro: Profitul şi vânzările Swatch, afectate de francul
puternic

Economica.net: Băncile nu mai pot trece la executare silită
fără decizia judecătorului. Guvernul a schimbat legea

AGRICULTURĂ
Agerpres.ro: Investițiile din sectorul irigațiilor vor fi
administrate de o entitate separată care se va înființa în
cadrul ANIF
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Bursa.ro: Propunerea privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică prin mijloace electronice, adoptată
jurnalul.ro:
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de

reorganizarea

ministerului
economica.net: Familiile cu venituri mici primesc tichete
sociale în valoare totală de 55,5 mil. lei ca să-şi înscrie
copiii la grădiniţă
FISCALITATE
Bursa.ro: Grecia vrea să crească la 50% impozitul pentru
persoanele cu venituri mari

Jurnalul.ro: Codul Fiscal a fost ciuruit de modificări
GUVERN
Economica.net: Ministerul Economiei estimează că va
obţine 56 milioane lei din privatizarea Plafar, Sanevit şi
Şantierului Naval Mangalia

