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CURTEA DE ARBITRAJ
Universuljuridic.ro: Ștefan Deaconu: Avocații sunt un corp de elită
CCI ARGEŞ
Curier.ro, preluată de Ziare.com: CCIA Argeş organizează Tîrgul AGRO
Piteşti
CCIA TIMIŞ
Gazetadinvest.ro, preluată de Opiniatimisoarei.ro, Timis.comisarul.ro,
Sursadevest.ro, Banatulazi.ro, Debanat.ro, Ziaretimisoara.ro, Ultimelestiri.eu, Actualitati.net: Înscrieri pentru un nou curs organizat de CCIAT
privind revizuirea standardelor
ENERGIE
Zf.ro: Halliburton şi Baker Hughes au renunţat la megafuziunea de 28
mld. dolari
Zf.ro: Recrutarea anului. Şefii „rivalilor“ Electrica, vânaţi pentru poziţia
de CEO al companiei cu afaceri de 1,2 miliarde de euro
Zf.ro: Chinezii au anunţat oficial preluarea Rompetrol Rafinare
Zf.ro: Benzina a depăşit din nou pragul de 5 lei pe litru. Revenirea pe
creştere a barilului de petrol s-a văzut imediat la Bucureşti în creşterea
preţului carburanţilor
INVESTIŢII
Zf.ro: ZF Top Tranzacţii 2016: Imobiliarele şi producţia, primele pe
radarele investitorilor
Zf.ro: Brokerii de la Wood şi de la BCR, cei mai activi de pe bursă, au trăit
în aprilie din tranzacţiile cu acţiuni Romgaz vândute de Fondul
Proprietatea

Zf.ro: Sub acoperire Occidentală, fără ca nimeni să-şi dea seama,
grupurile chineze au ocupat poziţii de forţă în energie, agrobusiness şi
piaţa auto din România
Zf.ro: Producătorul de vin Cramele Recaş are 4,5 milioane de euro pentru
dezvoltare
Zf.ro: Ecco Shoes: Vremea influenţează multe afaceri, de la agricultură şi
construcţii la modă
IT
Zf.ro: Lamote, Microsoft: Nu există bariere legale pentru cloud în băncile
din România, ci doar multă ezitare
Zf.ro: Valentin Sulfideanu, Telekom: Clienţii încep să achite facturile prin
aplicaţia MyAccount. Pregătim funcţionalităţi noi
Zf.ro: Surse: Cel.ro este în discuţii pentru preluarea marketonline.ro
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Creşterea salariului minim aduce 600 de milioane de euro net
pentru consum. Cei peste 1,6 milioane de salariaţi care câştigă aproape
de minimul pe economie încasau salarii nete de 3 mld. euro pe an. Noul
salariu minim la aduce în buzunare 3,6 mld. euro pe an.
Zf.ro: Procesatorii din industria lactatelor sunt obligaţi să se conformeze
noilor reglementări privind etichetarea laptelui
Zf.ro: Marks & Spencer: Reducerea TVA şi contextul economic au
majorat vânzările cu peste 10%
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Comisia Europeană: Legea dării în plată şi creşterea salariului
minim, riscuri pentru România
Zf.ro: Probleme pentru băncile italiene după primul bailout al fondului
Atlante

Zf.ro: Jumătate din cererile de apartamente vizează locuinţe de sub
60.000 euro. Prima Casă înseamnă 90% din creditele imobiliare acordate
de bănci
Zf.ro: Acţionarii OTP Bank au prelungit mandatele membrilor Consiliului
de Supraveghere cu trei ani
Zf.ro: La opt ani de la criza financiară mondială, băncile europene sunt
încă pline de surprize dintre cele mai urâte
Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: De ce desenează BNR hărţi ale riscurilor
Zf.ro: ING: Cel mai probabil BNR va menţine dobânda-cheie la 1,75%, dar
retorica ei arată că nu va ignora presiunile inflaţioniste
Zf.ro: UniCredit devine prima bancă care intră pe nişa tichetelor de masă
în format electronic
Zf.ro: După promulgarea dării în plată, BRD şi Alpha Bank majorează
avansul la creditele imobiliare în lei
Zf.ro: BCR a încheiat primul trimestru cu un profit net de 315 mil. lei şi
vânzări ”solide” de credite noi; rata creditelor neperformante a scăzut la
19,5%
Zf.ro: BRD: Profit de 73 milioane de lei în T1 şi rata creditelor
neperformante în scădere
TELECOM
Zf.ro: Mutare pe segmentul de cartele preplătite - scena celei mai dure
competiţii din piaţa de telefonie mobilă. Vodafone atacă piaţa cu un nou
brand - „Cartela verde“. Ţinta: clienţii care vor doar apeluri şi SMS-uri
Zf.ro: Telekom România anunţă venituri de 234 mil. euro în trim. 1, sub
cele ale Orange. Profitul operaţional scade puternic, cu 31%, la 38 mil.
euro

