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CURTEA DE ARBITRAJ
Juridice.ro: Cosmin Vasile: Arbitrajului nu îi prisosește nimic și, mai
important, nu îi lipsește nimic
CCI ALBA
Alba24.ro, preluată de Capital.ro, evz.ro, Money.ro: Cu populaţie cât un
sector din Bucureşti, judeţul Alba – un “magnet” pentru investitorii
străini. Interviu cu preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Alba, Corneliu Orzea
CCIA ARGEȘ
Ziarulargesul.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziare.com: Autostrada şi
Transfăgărăşanul, „victime” ale unui război economic
CCI GORJ
Gjx.ro: Ambasadorul Poloniei a vizitat Gorjul
CCI HUNEDOARA
Mesagerulhunnedorean.ro: Angajatorii, aduşi la aceeaşi masă cu
„pepinierele” de angajaţi
CCI PRAHOVA
Faptdivers.ro: Seminar despre finantarea IMM-urilor la Camera de
Comert Prahova
ENERGIE

Zf.ro: Preţul energiei dă semne de domolire după o săptămână istorică în
care tranzacţiile s-au încheiat la 100 de euro
Zf.ro: Apelul declarat de sindicatul „Noroc Bun” în procesul în care
Complexul Energetic Hunedoara îşi cere insolvenţa a fost respins
Zf.ro: Preţul energiei electrice ajunge la un varf istoric. Acţiunile
Nuclearelectrica au plus 21% în anul 2017
Bursa.ro: IULIAN IANCU: "Mai mulţi operatori de gaze nu şi-au respectat
obligaţia de stocare"
FISCALITATE
Startupcafe.ro: Inventarul modificarilor fiscale care se aplica de la 1
februarie
Mediafax.ro: Gabriel Sincu, EY: Unii angajaţi ai Fiscului pleacă acasă
după finalizarea proiectului de modernizare a ANAF
GUVERN
Economica.net: MT ar putea aloca anul acesta 625 milioane de lei pentru
proiecte noi ca Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni, Comarnic - Braşov şi
Ploieşti - Paşcani
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor: Cer atât directorului general al
CNAIR, cât și directorilor regionali, monitorizarea lucrărilor din teren, nu
din birou
Ziare.com: Guvernul Grindeanu ar putea adopta bugetul pe 2017 in
sedinta de vineri

Hotnews.ro: De unde vrea sa scoata Guvernul bani pentru masurile
populiste: Va impune companiilor de stat sa vireze minim 90% din
profituri la bugetul de stat, lasandu-le fara fonduri pentru investitii
INVESTIȚII
Zf.ro: Chimcomplex Borzeşti vrea să prelungească cu un an un credit de
15 mil. lei de la Raiffeisen
Zf.ro: Conpet Ploieşti face afaceri de 380,5 mil. lei în 2016 la un profit net
de 64 mil. lei
Zf.ro: Fondul Enterprise Investors a făcut două exituri şi o achiziţie în
2016: A vândut de peste 535 mil. euro şi a plătit 24 mil. euro
Zf.ro: Retailerul britanic Debenhams a închis magazinul din Plaza Mall la
un an de la reinaugurare
Zf.ro: Anul 2016 a dus stocul creditelor ipotecare la maximul ultimilor
zece ani, în pofida dării în plată
Zf.ro: Bogdan Calancea, antreprenor: Am avut angajaţi care şi-au dat
demisia înainte să înceapă vara, ca să meargă la mare
Zf.ro: Producătorul de geci Moncler a luat un ajutor de stat pentru 780 de
locuri de muncă la Bacău
Zf.ro: Un producător sucevean de lactate vorbeşte despre achiziţiile
făcute de Lactalis: „Se creează un monopol“
Zf.ro: Kaufland vinde anual mărci private de 280 mil. euro
Zf.ro: Real estate: Bitdefender şi PwC au închiriat birouri în clădirea lui
Dascălu din Timişoara

Economica.net: Un grup de investitori britanici au comparat Romania cu
Africa şi au ajuns să facă apartamente la noi, lângă cel mai mare laser
din lume
Capital.ro: eMAG va atinge anul acesta vânzări de un miliard de euro.
Este lider și în Ungaria
Capital.ro: AFI Europe şi-a deschis baierele pungii: Face un mega proiect
într-o ţară vecină
Bursa.ro: ÎN TIMP CE TOT AŞTEAPTĂ LISTAREA HIDROELECTRICA,
Sobolewski anunţă o nouă listare a unei companii private, în februarie
Bursa.ro: Acţionarii Depozitarului Central au aprobat majorarea unor
tarife
Hotnews.ro: Wall Street inchide fara directie dupa recordurile istorice de
miercuri
Mediafax.ro: Plafonul garanţiilor pentru Programul Prima Maşină 2017
este de 50 milioane de lei
Zf.ro: CNAIR anunţă că are surse suficiente de finanţare pentru toate
proiectele din programul de guvernare
Zf.ro: Managerii se aşteaptă în ianuarie-martie la stabilitatea activităţii în
industria prelucrătoare şi servicii, precum şi a preţurilor
Zf.ro: Bucureştiul este divizat: corporatiştii se adună în nord, dar îşi
cumpără locuinţe în sud
Zf.ro: Planurile expansioniste din SUA împing indicele bursier românesc
BET la maximul din 2015

Economica.net: Alibaba plăteşte 880 de milioane de dolari pentru
achiziţionarea MoneyGram
Capital.ro: Capital a avut dreptate. 2016 – cel mai prost an în atragerea
fondurilor europene
Capital.ro: Profi a ajuns la 511 magazine
IT
Zf.ro: Apple este aproape de a semna un acord pentru deschiderea unei
fabrici în India
Zf.ro: Microsoft va continua să investească peste 1 miliard de dolari pe
an în securitate
Zf.ro: PRIMA IEŞIRE PUBLICĂ A ECHIPEI JIANU DE LA MCSI. Ministerul
Comunicaţiilor

cere

ICI

Bucureşti

să

anuleze

pentru

moment

introducerea taxei anuale de mentenanţă pentru domeniile web .ro.
Consultări pe acestă temă din februarie până în august
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Finanţele vin astăzi cu un nou proiect de buget pe 2017
Zf.ro: Ciprian Dascălu, economist-şef ING Bank: Noi mergem pe o
creştere economică de 4,1%; cursul valutar s-ar putea aprecia, dar
oamenii trebuie să ştie că dobânzile la lei vor creşte
Economica.net: Până la Brexit, România va mai plăti cel puţin 2 miliarde
de lei la bugetul UE pentru rabatul acordat Marii Britanii
Economica.net: Donald Trump vrea să finanţeze zidul cu o taxă de 20%
asupra produselor venite din Mexic

Economica.net: Conducerea Parlamentului se reuneşte vineri pentru
stabilirea calendarului adoptării bugetului pe acest an
Economica.net: Eliminarea plafoanelor la CAS şi CASS a crescut
costurile cu forţa de muncă. România, pe locul trei în lume ca dificultate
în recrutare - studiu
Agerpres.ro: FMI vrea să participe la planul de sprijinire a Greciei, anunță
șeful Eurogrupului
Capital.ro: Răzvan Orăşanu: Creştere economică pentru 2017 între 4,24,5%
Capital.ro: Taxarea PFA în România, mai mare decât cea din Germania şi
Regatul Unit
Capital.ro: Tehnocrații s-au încadrat în deficit, dar au obținut venituri în
scădere
Bursa.ro: STUDIU EY: "64% dintre multinaţionale se aşteaptă să treacă
printr-un control de preţuri de transfer"
Bursa.ro: Pierre Moscovici, UE: "Marea Britanie va plăti costurile Brexit
în 2017 şi 2018"
Hotnews.ro: Executia bugetara pe 2016: Deficitul calculat de Finante,
2.41% din PIB
Zf.ro: OPINIE SORIN PÂSLARU, REDACTOR-ŞEF AL ZF. Cea mai mare
miză a creşterii economice de 5,2% asumată de noul Guvern: unde se
vor duce cei 2,5 mld. euro bani noi care vor intra în consum, către
produse din producţia internă sau către import?
Economica.net: Grecia şi creditorii săi internaţionali nu au reuşit să
finalizeze evaluarea programului de asistenţă financiară

Capital.ro: Philip Hammond: Marea Britanie va respecta obligaţiile care îi
revin conform tratatelor UE
Hotnews.ro: Ancheta de conjunctura a INS indica un optimism moderat
al intreprinzatorilor cu privire la evolutia economiei in primul trimestru
din acest an
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Ritmul de creştere a creditării totale a rămas anemic, de doar 1,2%.
Creşterea împrumuturilor în lei cu peste 14% a susţinut menţinerea
creditării totale în teritoriul pozitiv în 2016. Creditele în valută scad cu
12%
Zf.ro: Banca Transilvania, cel mai lichid emitent de la bursa românească,
îşi publică pe 15 februarie rezultatele pe 2016
Zf.ro: Avocatul Stan Tîrnoveanu de la Zamfirescu, Racoţi&Partners
vorbeşte despre motivarea Curţii Constituţionale privind darea în plată a
imobilelor: Creşterea cursului francului elveţian poate fi asociată la riscul
supraadăugat şi să conducă la renegocierea creditelor
Zf.ro: Bancpost a încetat emiterea celebrelor carduri American Express.
„Grupul American Express a decis să îşi restrângă activitatea în această
zonă“
Zf.ro: Anul 2016 a dus stocul creditelor ipotecare la maximul ultimilor
zece ani, în pofida dării în plată
Capital.ro: Legea care ar trebui să deblocheze creditele imobiliare se află
în Camera Deputaţilor
Bursa.ro: "Băncile - principalii complici ai celor care ascund banii în
offshore-uri"

Bursa.ro: Marile bănci centrale spun poveşti de adormit inflaţia
Bursa.ro: ANUMITE DEPOZITE - GARANTATE SUPLIMENTAR. Suciu,
BNR: "Doar unele depozite noi vor beneficia, temporar, de suplimentarea
garantării"
Bursa.ro: AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA ŞI SENATORUL PNL DANIEL
ZAMFIR - LA REDACŢIA BURSA. Zamfir: "Decizia CCR referitoare la
Legea dării în plată revoluţionează piaţa contractelor"
Bursa.ro: DUPĂ UN INTERVIU PUBLICAT ÎN BURSA CU PREŞEDINTELE
ASOCIAŢIEI ROMÂNE A BĂNCILOR. Împrumutaţii în CHF mai fac un pas
către bănci
TURISM
Zf.ro: Blue Air a transportat anul trecut un număr record de pasageri şi
vrea să treacă pragul de 4 milioane în 2017

