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AGRICULTURĂ
Zf.ro: Şeful pe marketing al Monsanto: „Premisele sunt bune pentru anul agricol,
există suficient de multă apă în sol“
Zf.ro: Metro Cash & Carry: Cel mai uşor găsim producători români de legumefructe, ouă şi panificaţie
Capital.ro: Cât de bine funcționează un sistem de milioane de euro din
agricultură
Economica.net: MADR: Ambasadorul Iranului, interesat de schimbul de
experienţă pe domeniul irigaţiilor şi al tehnologiilor de recoltare
Agerpres.ro: ANSVSA: Peste 23 de tone de merluciu congelat, depistat cu
paraziți; doar 4 tone au fost retrase de la comercializare
Capital.ro: Cât de bine funcționează un sistem de milioane de euro din
agricultură
ENERGIE
Zf.ro: Italienii de la Enel, profit operaţional de 54 mil. euro în T1
Zf.ro: Norvegia cheltuieşte mai mult din banii obţinuţi din petrol pentru a evita
recesiunea
Economica.net: BERD ar putea asigura finanţarea de până la 1,5 miliarde de
euro a gazoductului TAP
Economica.net: Ce se întâmpla dacă statul nu lua în 2003 deciziile anchetate de
DIICOT: Petromidia lichidată, se recupera 26% din datorie
Economica.net: Profitul Romgaz a scăzut cu 13% în primul trimestru din 2016
Economica.net: Hidroelectrica ar putea ieşi din insolvenţă pe 8 iunie
Economica.net: Petrom a scumpit carburanţii. Preţul motorinei a crescut cu 12%
în trei luni
Bursa.ro: Uzina R de la Feldioara va renunţa la peste 130 de angajaţi anul acesta

Bursa.ro: DIICOT: MUGUR ISĂRESCU ŞI RADU SÂRBU AU APROBAT O
ORDONANŢĂ
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"PETROMIDIA"
Radu Sârbu: "Convertirea în obligaţiuni a datoriilor Petromidia merită cu
adevărat să fie cercetată"
Zf.ro: Acordurile energetice de sute de miliarde de dolari dintre Rusia şi China
sunt deocamdată un fum fără foc
FISCALITATE
Zf.ro: Inflaţia, ultimele clipe de glorie în teritoriul negativ
Jurnalul.ro: FMI: România ar putea pierde bunăvoinţa investitorilor
Digi24.ro: Modificări legislative. Cum plătiți contribuția la sănătate dacă n-aveți
venituri
Digi24.ro: Moise Guran: BNR va trebui să recunoască deflaţia şi că ne îndreptăm
spre recesiune
Bursa.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat peste 328 de milioane de lei de la
bănci
Zf.ro: Reducerea TVA a fost cea mai bună măsură fiscală din 2015. „Acum
aşteptăm taxe mai mici pe muncă“
IMM
Zf.ro: Şeful ALB: Leasingul poate fi o poartă de intrare pentru IMM-uri către
finanţarea bancară
INVESTIŢII
Zf.ro: Cea mai spectaculoasă creştere: Kaufland urcă pe locul trei în România
după ce şi-a dublat businessul în patru ani. Retailerul german a ajuns la afaceri
de 10,7 mld. lei (2,4 mld. euro) în 2015
Zf.ro: ZF antreprenorii României. Antreprenorii din Moldova: Noi căutăm soluţii
de finanţare, pieţe unde să ne vindem produsele, iar guvernanţii mai rău ne
încurcă!

Zf.ro: Din cauza Metrorex, afacerile Astra Vagoane Călători s-au prăbuşit
Zf.ro: Piaţa utilajelor de construcţii a scăzut cu 40% în T1. „Dacă avem noroc,
vom avea o scădere de numai 25%“
Zf.ro: Economia în T1 2016: Industria îşi continuă marşul târâş, deşi economia
înregistrează o creştere robustă de peste 4%
Zf.ro: Teraplast Bistriţa raportează un câştig de 7 mil. lei în T1, mai mare cu
67%
Zf.ro: Guvernul pregăteşte un site pentru investitorii străini
Zf.ro: Trimestrul II începe cu un plus pe piaţa auto, cu toate că Rabla nu a
început
Zf.ro: Genpact continuă expansiunea după ce a recrutat 300 de oameni în mai
puţin de trei luni
Zf.ro: Doar 10% din şampoanele produse de P&G la Urlaţi rămân pe piaţa
locală. Restul merg la export
Zf.ro: Selgros şi Lidl se aşază faţă în faţă în oraşul Târgu-Mureş
Capital.ro: GTC îşi vinde ultimele două malluri din România, după ce a
cumpărat două clădiri de birouri
IT
Zf.ro: Americanii de la Fortinet: Riscurile de securitate IT au explodat şi în
România, soluţiile standard nu mai sunt suficiente
Zf.ro: Afacerile mici şi mijlocii din sectorul IT&C ar putea „exploda“ la export
dacă se încheie tratatul comercial dintre SUA şi UE
Capital.ro: BCE va pune la punct un sistem de alertă pentru atacurile
informatice
SISTEM BANCAR
Mediafax.ro: Nouă din cele mai mari zece bănci au decis să majoreze avansul la
creditele pentru locuinţe
Capital.ro: Saxo Bank: Va creşte Fed rata dobânzii anul acesta?

Capital.ro: Ghid de folosire pentru Darea în Plată. Care sunt costurile
Adevarul.ro: Povestea unuia dintre primii oameni care apelează la Legea dării în
plată: „Vreau o viaţă normală!“. Ghid de dare în plată
Bursa.ro: VINERI, 13 MAI - ZI ISTORICĂ PENTRU SISTEMUL BANCAR
Legea dării în plată - victoria amară a împrumutaţilor în CHF
Zf.ro: Carlo Vivaldi, şeful diviziei ECE a UniCredit, vorbeşte despre posibile noi
achiziţii în viitor: „Suntem pregătiţi să evaluăm şi alte portofolii. Dar la acest
moment nu avem pe masă niciun portofoliu de evaluat“
Zf.ro: Băncile majorează la unison avansul la ipotecare. ARB: Orice decizie este
adoptată pe baze individuale

