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Telegrafonline.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro: Drumul Mătăsii, „șifonat“
de români
ENERGIE
Zf.ro: Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a purtat discuţii despre un
proiect România-SUA-Rusia de exploatare a gazelor în Marea Neagră
Zf.ro: Petrom a intrat în careul de aşi al producţiei de energie electrică
scoţând din joc cărbunii din Valea Jiului
Zf.ro: Statul aduce terenuri de 54 mil. lei la capitalul Conpet Ploieşti, iar
acţionarii minoritari trebuie să vină cu 38 de milioane de lei cash
Zf.ro: FP, aproape de ridicarea interdicţiei de vânzare de acţiuni la
Romgaz
Zf.ro: Templeton şi fondul Norvegiei au vândut 34 mil. acţiuni Petrom în
aprilie
Bursa.ro: BLOOMBERG: Exportatorii de petrol au pierdut deja 315
miliarde de euro în criză
Bursa.ro: Proteste Târgu-Jiu: "Oamenii sunt hotărâţi să continuie
marşul"
Agerpres.ro: Lukoil și Romgaz vor continua lucrările de explorare în
perimetrul Trident din Marea Neagră
FISCALITATE
Zf.ro: UE propune ca multinaţionalele să-şi publice profiturile şi taxele
din paradisurile fiscale
Zf.ro: Oxfam: Companiile americane au 1.400 miliarde de dolari "parcate"
în paradisuri fiscale
Economica.net: Panama Papers: Guvernul panamez promite controale
mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

GUVERN
Bursa.ro: ÎN MARTIE, Statul a încasat peste 17,9 milioane euro din
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
Bursa.ro: Ministrul Muncii, prima care părăseşte Guvernul Cioloş
Agerpres.ro: Ministerul Muncii: Ana Costea speră că demisia sa va
determina

Guvernul

să

elaboreze

o

legislație

a

salarizării

"nediscriminatorie și corectă"
Hotnews.ro: Cum a majorat Costin Borc salariile functionarilor din
Ministerul Economiei
IMM
Zf.ro: Hertz se aşteaptă la cea mai mare creştere de volum pe leasing
operaţional, susţinută de IMM-uri şi extindere
INVESTIŢII
Zf.ro: România a luat 48 de milioane de euro împrumut de la Banca
Mondială pentru Proiectul ce vizează combaterea poluării apelor cu
nitraţi şi protejarea mediului rural
Zf.ro: Grupul german Ergo are toate avizele pentru a da startul vânzărilor
de poliţe generale, după ce Consiliul Concurenţei a aprobat preluarea
Credit Europe
Zf.ro: BCR: Fondurile străine nu sunt foarte convinse să tranzacţioneze.
Şi în regiune lichiditatea burselor a scăzut
Zf.ro: Fondul de pensii obligatorii al NN a vândut din acţiunile Compa
Sibiu
Zf.ro: Supermarketul viitorului funcţionează fără angajaţi şi a fost deja
deschis în Suedia. Clientul descuie magazinul şi scanează produsele de
unul singur, printr-o aplicaţie pe mobil
Zf.ro: Enterprise Investors preia retailerul de jucării Noriel de la Axxess
Capital şi de la antreprenorii care l-au fondat
Zf.ro: Distribuitorul Amigo & Intercost din Harghita a depăşit 64 mil. €,
plus 5%

Zf.ro: Kaufland vrea să cumpere 20-25 de terenuri în România
Zf.ro: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 8,7%, în februarie
2016
Economica.net: Târgul Internaţional Imobiliar se deschide vineri. Peste
70% din oferte, pentru cei care vor un credit Prima Casă
Bursa.ro: LUDWIK SOBOLEWSKI,: "BVB este pregătită pentru listarea
celor mai mari companii, iar RCS&RDS este «crème de la crème»"
Bursa.ro: Compania Cotnari a planificat investiţii de 5 milioane de euro
Bursa.ro: "Calgon" face cea mai mare afacere a sa din Europa
Bursa.ro: Barrier investeşte 7 milioane euro într-o fabrică şi o nouă hală,
la Bacău
Bursa.ro: Reţeaua Regina Maria investeşte 2 milioane euro într-un nou
centru de imagistică, la spitalul Euroclinic
Bursa.ro: BCR vinde complexul Silver Mountain în pierdere
Bursa.ro: Principalii indici ai Bursei de Valori Bucureşti au deschis în
creştere
Agerpres.ro: ACEA: Vânzările de autoturisme Dacia în UE au crescut cu
aproape 5% în martie
IT
Zf.ro: eMAG: Platforma marketplace ne va aduce aproape 40% din
comenzi în 2017
Zf.ro: Claudiu Murariu, InnerTrends: Să încerci să optimizezi un business
online fără să ai suficiente date e ca şi cum ai vrea să înveţi să joci fotbal
uitându-te la TV
Economica.net: Microsoft dă în judecată guvernul american
Economica.net: Publicaţia The New York Times are un plan de dezvoltare
digitală în valoare de 50 de milioane de dolari
Economica.net: Românii obişnuiesc să utilizeze smartphone-ul seara,
pentru a se relaxa - studiu

Capital.ro: Tinerii de 14-24 de ani se aşteaptă ca la job să poată beneficia
de cele mai noi aplicaţii şi dispozitive digitale
Capital.ro: Televizoarele, pe lista de cumpărături a românilor
Hotnews.ro: Cum a contribuit epidemia de SARS la progresul internetului
in China - O ipoteza inedita
LEGISLAŢIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Economia merge bine în 2016, dar corecţiile sunt aşteptate în 2017
Zf.ro: Pe primul loc la ceva: România a avut cea mai mare inflaţie
negativă din UE, în martie
Zf.ro: Încă un asigurător RCA în redresare financiară: City Insurance intră
sub supravegherea ASF
Economica.net: China: Cel mai lent ritm de creştere al economiei din
ultimii cinci ani, în T1 2016
Agerpres.ro: Industria agroalimentară: O scădere a prețului la raft cu 5%
ar fi de bun simț; o taxă unică și reală la raft ar fi ideală
Capital.ro: Cum ajung alimentele din magazine mult mai scumpe decât la
cele de la poarta fabricii
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Topul dividendelor acordate de cele mai mari bănci din România
Zf.ro: Philippe Lhotte a mai primit un mandat de 4 ani în Consiliul de
administraţie al BRD. Remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi
directorilor au fost limitate la maxim 10,9 mil. lei
Zf.ro: Raiffeisen îl trimite în boardul de la Bucureşti pe directorul
operaţional de la Viena
Zf.ro: Ce companii sunt mai riscante şi exercită o presiune mai mare
asupra bilanţurilor băncilor
Economica.net: Efectele legii dării în plată: statul a început să se
împrumute mai scump

Bursa.ro: Sondaj Reuters: Fed va majora dobânda în iunie şi la finele
anului
Bursa.ro: Băncile sunt principala sursă a riscului sistemic din Europa
Bursa.ro: DAN SUCIU: "Identificarea unui investitor pentru CEC Bank un proiect vechi, în studiu"
Bursa.ro: PÂNĂ NU ESTE PREA TÂRZIU, DISCURSUL ÎMPOTRIVA
NUMERARULUI TREBUIE SĂ ÎNCETEZE: Doar duşmanii libertăţii
propovăduiesc eliminarea banilor fizici
TELECOM
Zf.ro: După patru luni, Majoros face primele mutări în managementul
Telekom: şefi noi pe strategie, comercial rezidenţial şi juridic
TURISM
Bursa.ro: Centrul de Agrement din Poiana Braşov, ridicat în proporţie de
90%
Agerpres.ro: Vara în familie:1.500 de euro, bugetul mediu pentru 7 zile cu
cei mici în Antalya, Belek sau Creta

