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MIHAI DARABAN, CCIR

Prwave.ro:  Creștere  piață  publicitate  print  –  directoare

clasificate de afaceri

Gazetamunteniei.ro:  Crestere  piata  publicitate  print  –

directoare  clasificate  de  afaceri.  O  noua  editie  PAGINI

NATIONALE

CCIR, FABRICAT ÎN MOLDOVA

Interlicmd.ro:  Octavian  Calmâc  la  Forumul  de  afaceri

moldo-român: A venit  timpul să trecem de la contacte la

contracte

Realitatea.md: Delicii culinare, mobilă și haine autohtone,

la expoziția ”Fabricat în Moldova”

moldova-suverana.md: LA CHISINAU S-A DESFASURAT UN

FORUM DE AFACERI MOLDO-ROMAN

Wall-street.ro:    Credite accesibile cu garanţii financiare vor

fi prezentate la „Fabricat în Moldova”

Interlic.md:  Conceptul  de  „economie  verde”  promovat  la

Expoziția Națională „Fabricat în Moldova”

Moldpres.md:  La  Chişinău  s-a  desfăşurat  un  Forum  de

afaceri moldo-român



Ziarulnational.md:  Fabricat  în  Moldova”:  Produse sută  la

sută moldovenești. Ce spun vizitatorii despre prețuri

Timpul.md: Octavian Calmâc la Forumul de afaceri moldo-

român: A venit timpul să trecem de la contacte la contracte

Mbc.md: Economia verde, promovată la expoziția ”Fabricat

în Moldova”

Bani.md:  CCI  România,  gata  să  sprijine  întreprinderile

moldovenești prin întreaga infrastructură deținută

CCIR

Agerpres.ro: Comunicat de presă - Comisia pentru Afaceri

Europene a Senatului

ELENA BĂSESCU, CCIR

Bzb.ro: Elena Băsescu şi-a găsit loc de muncă

CCINA CONSTANȚA

Ziuaconstanta.ro: Green Business Index, la o nouă ediţie

Firmele  din  Constanţa,  invitate  să-şi  evalueze

performanţele de mediu

CCI HUNEDOARA

Servuspress.ro: Seminar la Camera de Comerț și Industrie

(CCI)  din  Deva:  Agenții  economici  din  județ,  informați

despre noile modificări fiscale



CCI BRAȘOV

Bzb.ro:  CCI  Braşov  vrea  să  înfiinţeze  un  IFN  pentru

cofinanţarea proiectelor europene

CCI COVASNA

Mesageruldecovasna.ro:  Solicitări  pentru  serviciul  „Risc

Partener”

Stiricovasnamedia.ro: Şase firme sunt interesate de Parcul

industrial de la Câmpu Frumos

Stiricovasnamedia.ro:  A  doua  Întâlnire  a  Contabililor,

dedicată Noului Cod Fiscal 

CCI IAȘI

7est.ro:  Conferința  Afaceri.ro  Iași  2016  -  oportunități  de

dezvoltare și parteneriat pentru antreprenorii ieșeni

CCIAT

Pressalert.ro:  Firmele din Timiş, invitate de CCIAT la două

misiuni economice, la Frankfurt şi Budapesta. Ce expoziţii

vor vizita 

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Agerpres.ro:  Pierderile  generate  în  economie  de  firmele

autohtone au fost de 190 miliarde lei, în perioada 2003-2014



Bursa.ro:  "Este  o  idee  foarte  nocivă  să  se  renunţe  la

legislaţia insolvenţei"

Economica.net:  Numărul  poliţelor  active  de  asigurare

obligatorie a locuinţei a scăzut în ianuarie cu peste 3.500

Adevarul.ro:  ANALIZĂ Creşterea accelerată a consumului

încinge periculos economia

Adevarul.ro:  Asigurătorul City Insurance, următoarea ţintă

a ASF. Compania are termen

Zf.ro:  Calculul  guvernului:  costul  administrativ  al

birocraţiei, 2 mld. euro

Zf.ro: Banii nu mai pot fi ascunşi: România va face schimb

de informaţii financiare despre conturile persoanelor fizice

cu alte state

Digi24.ro: Economia duduie, românii vor simţi peste trei ani

Bursa.ro:  ANUL TRECUT:  Piaţa  de  leasing  operaţional  a

crescut cu 13%, ajungând la nivelul de 55.500 de unităţi în

administrare

Agerpres.ro:  Google, Microsoft și Mercedes-Benz, în topul

celor mai doriți angajatori din România în 2015

SISTEM BANCAR

Agerpres.ro:  BNR:  Economia  României  este  formată  din

firme de dimensiuni tot mai mici



Agerpres.ro: AAFBR: Banca Națională a României ar putea

menține dobânda cheie la 1,75% pe 5 februarie

Mediafax.ro:  Nicio  bancă  înscrisă  în  programul  "Prima

Casă" nu şi-a anunţat retragerea

Bursa.ro:  MUTARE  SURPRINZĂTOARE  DUPĂ  CE  ŞI-A

PIERDUT  MAJORITATEA;  Carabulea  pune  problema

schimbării conducerii "Carpatica"

Bursa.ro:  RAZBOIUL  BANCI-CLIENTI  /  PATRONATUL

BANCAR  REACŢIONEAZĂ  LA  DECLARAŢIILE

DEPUTATULUI ZAMFIR:

"Orice  speculaţie  cum  că  băncile  ar  fi  cerut  amânarea

discuţiei  nu  este  doar  incorectă,  ci  şi  tendenţioasă  şi

neavenită"

Bursa.ro:  RAZBOIUL  BANCI-CLIENTI  /  CRISTIAN  DAN,

ADMINISTRATORUL  GRUPULUI  CLIENŢILOR

ÎMPRUMUTAŢI ÎN CHF:

"Clienţii îşi doresc la conducerea băncilor nu bancomate,

ci oameni"

Economica.net:  Legea  dării  în  plată:  Băncile  vor  plăti  şi

datoriile  la  întreţinere  şi  factura  de  utilităţi  restantă  a

clientului



Evz.ro:  Românii,  mult  în  urma  celorlalte  state  din  jur:

Codaşi  la  credite  ipotecare  şi  la  economii,  din  cauza

salariilor de două ori mai mici

Hotnews.ro:  Jiri  Plisek,  CEO-ul  celei  mai  mari  banci  de

economisire-creditare  din  Cehia:     Din  momentul  in  care

copilul  se  naste  si  primeste  un  Cod  Numeric  Personal,

poate deveni client Bauspar

Zf.ro: Sistemul de economisire-creditare pentru locuinţe se

găsesşte în top trei în produsele de economisire preferate

de austrieci,  cehi şi  croaţi.  În România corectitudinea sa

este pusă sub semnul întrebării de Curtea de Conturi, care

acuza ca este folosit fraudulos

Zf.ro:  Alpha  Bank  devine  dezvoltatorul  imobiliar  a  două

complexuri rezidenţiale din Bucureşti

Zf.ro:  Ce  va  decide  vineri  BNR  la  şedinţa  de  politică

monetară. Analiştii anticipează menţinerea dobânzii-cheie

Zf.ro: Cehia are jumătate din populaţia României, dar active

bancare de două ori mai mari

Ziare.com: Legea darii in plata: Ce se va intampla cu pretul

apartamentelor

Antena3.ro: S-a schimbat legea. Ce se întâmplă cu românii

care riscă să fie executați silit



Agerpres.ro: Rădulescu (BT): Comportamentul populației și

firmelor este mai echilibrat; economia nu prezintă semne

de supraîncălzire

Agerpres.ro:  BNR:  Intrarea  și  ieșirea  firmelor  din  piață

trebuie să se realizeze mai facil

GUVERN

Agerpres.ro:  Activitatea Ministerului Fondurilor Europene,

prezentată joi într-o conferință de presă

Agerpres.ro:  Ministerele  trebuie  să  depună  până  vineri

propunerile  privind  criteriile  de  performanță  pe  Legea

salarizării publice

Capital.ro: Ministerul Energiei vrea 800 mil. lei din vânzarea

acţiunilor la Rompetrol Rafinare

Hotnews.ro:  Guvernul  a  aprobat  normele  metodologice

pentru  gestionarea fondurilor  europene:  Prefinantarea se

va acorda in transe, pentru o perioada de maxim 3 luni

Capital.ro:  Ministerul  Finanţelor  va  face  precizări

suplimentare în normele de aplicare a impozitului pe clădiri

Capital.ro:  Secretar  de  stat  în  Ministerul  Finanţelor:

Contribuția persoanelor fără venituri la sistemul public de

sănătate va fi opțională

Agerpres.ro:  România,  printre  țările  UE  cel  mai  puțin

dependente de importurile de energie  



INVESTIȚII

Agerpres.ro:  Directorul  de  Autostrăzi  din  CNADNR și  un

consilier  al  directorului  general  interimar  au  demisionat

(surse)

Bursa.ro: SIBEX: Mai multe produse tranzacţionate, dar pe

volume mici

Bursa.ro:  BVB:  Ovidiu  Dumitrescu,  Tradeville:  "Scăderea

indicilor  -  pe  fondul  unei  pieţe  foarte  volatile  la  nivelul

burselor vestice"

Bursa.ro:  BURSELE DIN LUME; Pieţele europene scad din

cauza rezultatelor companiilor

Bursa.ro : Wall Street a închis în urcare

Bursa.ro: Veniturile Vodafone au crescut în T3 cu 5,1% față

de perioada similară a anului precedent

Economica.net:  Cum s-a prăbuşit visul DOMO. A căzut în

capcana produselor marcă proprie aduse din China

Capital.ro:  Afacerile  imobiliare ale  milionarilor  belgieni  în

România

Capital.ro:  BVB a  închis  în  scădere  şedinţa  de  miercuri.

Tranzacţii de 33,8 milioane de lei

Capital.ro: Evoluţii financiar-bancare şi bursiere



Capital.ro:  Un cincinal bursier pentru FP: recompense de

1,4 mld. euro pentru acționari

Evz.ro: Criza deşeurilor afectează şi sectorul construcţiilor!

Adevarul.ro:  Directorul  de  autostrăzi  din  CNADNR  a

demisionat 

Adevarul.ro:  Lucrările  la  Magistrala  5  Metrou  Iancului-

Pantelimon  vor  începe  abia  peste  cinci  ani.  Primăria

Capitalei a refuzat autorizarea

Zf.ro: Şapte  ani  nu  au  fost  de  ajuns  pentru  a  reveni  la

nivelul consumului din anul de vârf. Bilanţ 2015: Consumul

a crescut  cu 9%,  dar  insuficient  pentru  a  ne     întoarce  în

2008

Zf.ro: Prima bătălie a anului din telecom. Orange vine cu

primele oferte fix-mobil care folosesc reţeaua Telekom

Zf.ro:  Bogdan Câmpianu, Wood: Dacă am fi ca într-un bol

de sticlă, piaţa de la Bucureşti arată bine, cu acţiuni bune

de cumpărat

Zf.ro:  FINANŢE  PERSONALE:  Fondurile  mixte  şi

alternative, bestselleruri în Europa

Zf.ro:  Dezvoltatorul  P3  ridică  miza  în  logistică  cu  încă

42.000 de metri pătraţi de depozite



Zf.ro:  Un român are jumătate din salariul unui ceh sau al

unui  slovac,  dar  unele  materiale  de  construcţie  pentru

renovarea locuinţelor sunt la costuri similare

 Digi24.ro: Peste 1.800 de magazine mici s-au închis în 2015

Mediafax.ro  : STUDIU:  Preţurile  apartamentelor  din

Capitală încep anul în stagnare, pentru prima dată în trei

ani

FISCALITATE

Agerpres.ro: Palmer, despre taxa pe reciclarea ambalajelor:

Discutăm  cu  ministerele,  cu  producătorii,  pentru

identificarea de soluții punctuale

Zf.ro:  OPINIE SORIN PÂSLARU - REDACTOR-ŞEF AL ZF:

De ce a ajuns Codul fiscal o sperietoare pentru IT-işti

ENERGIE

Bursa.ro: PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE

Preţul mediu al energiei electrice a scăzut cu 16,59%

Bursa.ro:  ANALIZĂ  BLOOMBERG;  Preţul  petrolului  ar

putea creşte cu 50% până la finele anului

Economica.net: Statul vinde în acest an pachetul de acţiuni

de la Petromidia. Ministerul Economiei şi-a bugetat venituri

800 de milioane lei



Adevarul.ro:  EXCLUSIV  Statul  a  obţinut  suspendarea

temporară a falimentului RAAN

Adevarul.ro: Petrolul  s-ar  putea  scumpi  cu  50% până  la

sfârşitul anului

Zf.ro:  Trebuie să cobori ca să urci: preţurile petrolului ar

putea creşte cu 50% anul acesta

Zf.ro:  ZF  POWER  SUMMIT  2016;  Cum  va  debloca  noul

ministru al energiei un sector de 30 mld. euro

TURISM

Bursa.ro:  RĂZVAN  PÂRJOL,  ASOCIAŢIA  PENTRU

PROMOVAREA  ŞI  DEZVOLTAREA  TURISMULUI

BUCUREŞTI:

"Grad  de  ocupare  record  a  hotelurilor  bucureştene,  în

2015"

Bursa.ro:  CORESPONDENŢĂ  DIN  LONDRA;  Dan  Ghiţă,

ROMBET: "Piaţa turismului de cazino - în creştere"

Zf.ro: Afacerile  Cocktail  Holidays au crescut  cu 3% anul

trecut, la 15 milioane euro

Zf.ro:   Unu din cinci turişti care se plimbă prin România este

străin

AGRICULTURĂ



Bursa.ro:  Syngenta:  "Cercetarea  de  mâine  aduce

fermierilor o valoare adăugată de 600 miliarde de dolari"

Zf.ro:  FINANŢE PERSONALE: Lactalis trebuie să convingă

20% din acţionarii Albalact pentru a delista compania

CCIR, FABRICAT ÎN MOLDOVA

Agerpres.ro, preluat de capital.ro, ziarelive.ro, ziare-pe-net.ro,

press-mania.ro,  news.portal-start.com,  infoziare.ro,

obiectiv.info,  palo.ro:  CCIRM:România  a  devenit  principalul

partener  comercial  al  Moldovei,  dar  ne  dorim  să  fie  și

principala sursă de investiții în afaceri  

Interlic.md: Câteva zeci de companii au participat la un Forum

de afaceri moldo-român, ce s-a desfășurat în cadrul Expoziției

Fabricat în Moldova  

Bani.md:  Memorandum trilateral  Moldova-România-Ucraina!

Înțelegerea  a  fost  atinsă  în  cadrul  expoziției  „Fabricat  în

Moldova”  

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Agerpres.ro:  FAO:  Prețul  alimentelor  continuă  să  scadă  în

2016  

Agerpres.ro:  CE a revizuit în scădere estimările de creștere

pentru UE și zona euro pentru 2016, până la 1,9 % și, respectiv,

1,7 %  



Adevarul.ro: Proiect ANPC: Cum vor fi protejaţi consumatorii

care contractează credite cu garanţii imobiliare 

Adevarul.ro:  Cât economisesc românii în comparaţie cu alţi

europeni. Pentru ce punem bani deoparte  

Digi24.ro: Rețeta risipirii banilor la Casa de Asigurări: Servicii

medicale acordate persoanelor decedate și pacienți internați în

spitale diferite în același timp  

Jurnalul.ro: Tot la stat este cel mai mare jaf pe bani publici  

SISTEM BANCAR

Mediafax.ro:  Comisia  Europeană  :  Legea  dării  în  plată,  în

varianta aprobată iniţial de Parlament, un risc macroeconomic

major  

Economica.net:  Lazea, BNR: PIB-urile pe 2015 şi 2016 sunt

dopate de măsuri fiscale, care se vor dovedi nesustenabile  

Economica.net:  ING:  Profitul  a  crescut  peste  estimări.

Acţiunile au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni  

Bursa.ro: Banca Angliei menţine dobânda de referinţă la 0,5%

dar înrăutăţeşte estimările economice  

INVESTIȚII



Zf.ro: Dezastrul de la Ministerul Transporturilor: 3 miliarde de

lei  au  rămas  necheltuiţi  în  bugetul  pe  2015,  în  vreme  ce

autostrazile se prăbuşesc  

Zf.ro:  BERD  şi-a  majorat  deţinerea  la  Bursa  din  Bucureşti

peste pragul de 5%  

Bursa.ro: Bursele asiatice au închis în urcare  

Capital.ro: O nouă promisiune? Până la sfârşitul acestui an ar

putea fi predaţi aproximativ 80 de kilometri de autostradă  

Adevarul.ro:  Alţi  300  de  metri  din  autostrada  demolată  au

început să prezinte fisuri  

Digi24.ro:  Analiză.  Pot  fi  încheiate  reparațiile  la  autostrada

Săliște-Cunța în acest an?  

ENERGIE

Adevarul.ro:  România,  pe  locul  trei  între  ţările  din  UE  la

independenţă energetică  

Agerpres.ro: Președintele BEI sfătuiește Europa să nu ignore

energiile regenerabile pe fondul ieftinirii petrolului  

Mediafax.ro: Sindicatul Exploatare Preparare Uraniu ameninţă

cu declanşarea grevei generale  

Hotnews.ro: Enel Romania va avea un nou manager  

AGRICULTURĂ



Capital.ro: Fermierii au început sa primească fonduri europene  

Jurnalul.ro:  Sfaturi  pentru agricultori.  Tot  ce trebuie  să știi

despre CULTURA CAISULUI în România  

Zf.ro: Vânzările grupului Agricola Bacău au crescut cu 6% anul

trecut  

Capital.ro:  Agricultura,  sectorul  auto,  comerțul  online  și

dezvoltarea de software - variante viabile pentru investiții în

2016  

FISCALITATE

Evz.ro: Gabriel Biriş: Contribuţia la sănătate pentru persoanele

fără venituri va fi opţională  

Hotnews.ro: Fiscul va publica pe internet numele celor care au

obligatii fiscale restante de peste 100 de lei. Acelasi lucru se

va intampla si cu firmele cu datorii la Stat mai mari de 500 de

lei  

Economica.net: Taxa pe ambalaj trimite 180.000 de angajaţi în

şomaj - Pro Agro  

Zf.ro:  Măsură  şoc:  Pentru  îmbunătăţirea  colectării  taxelor,

fiscul va publica numele persoanelor fizice care au obligaţii

fiscale de plată restante de peste 100 de lei  

TURISM



Agerpres.ro: Cele mai multe reclamații ale turiștilor români 

plecați în vacanțe în UE au vizat sectorul transporturilor, în 

2015  

GUVERN

Mediafax.ro: Ministrul Fondurilor Europene: Am fi avut rată de

absorbţie 90-95%, dar proiectele naţionale nu respectă toate

regulile  

Bursa.ro:  DRAGOŞ  PÎSLARU,  MINISTERUL

TRANSPORTURILOR: "Problema în infrastuctura de transport

este că nu avem o planificare în timp"  

Bursa.ro: AURA RĂDUCU (MFE): "PIB-ul a crescut cu peste

10% în perioada 2009-2015, datorită fondurilor europene"  

Agerpres.ro:  Pîslaru  (consilier  de  stat):  Problema  în

infrastuctura de transport este că nu avem o planificare în

timp  

Bursa.ro: MFP:  Comisia  Europeană  confirmă  prognozele

României  care stau la baza fundamentării  Bugetului  pentru

2016  

Economica.net: Finanţele au împrumutat un miliard de lei de la

bănci, pe un an, la un randament de 0,61% pe an  



Capital.ro: Dan Costescu: Este prea devreme să mă pronunț în

legătură cu demolarea lotului 2 al Autostrăzii Lugoj-Deva  

IMM-URI

Bursa.ro:  SINDICATUL GARANTARE CERE DEMISIA SILVIEI

CIORNEI:  "Programul  Prima  Casă  este  periclitat  de

inconsecvența  și  inconsistența  deciziilor  președintelui

FNGCIMM"  


