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CCIR
Agerpres.ro, preluată de Ziuaconstanta.ro: ORGANIZAȚII
INTERNAȚIONALE: Camera Internațională de Comerț
CCI ARGEȘ
Ziarulprofit.ro, preluată de Ziartop.ro, Ziarelive, Actualitati.net: Ambasadorul
Cehiei a venit azi în Piteşti la invitaţia Instituţiei Prefectului şi a Camerei de
Comerţ şi Industrie Argeş
AGRICULTURĂ
Zf.ro: Plafonul pentru subvenţiile fermierilor va creşte cu 20% până în anul 2020
Zf.ro: Mihai Anghel, cel mai mare exportator român din agrobusiness: „Suntem
singura firmă cu capital românesc care face export de cereale, restul au fost
distruse“
Economica.net: Record estimat pentru producţia de grâu. Vom avea cel mai mare
randament la hectar din ultimii zece ani
Agerpres.ro: Horumbă (APIA): 9.000 de fermieri dintre cei 56.000 selectați la
controalele pe teren vor intra de joi la plată
Bursa.ro: AFIR: Termenul de minimum 10 ani pentru contractele de arendă a
terenurilor agricole a fost eliminate
ENERGIE
Zf.ro: Electrica distribuie dividende de 292 milioane de lei
Zf.ro: Romgaz acordă dividende de un miliard de lei
Zf.ro: Polonia a creat cel mai mare producător de cărbune din UE pentru a-şi
salva industria de profil
Zf.ro: Oil Terminal a încheiat contracte de 31,8 mil. lei cu OMV Petrom şi Mol
Zf.ro: Acţionarii Conpet Ploieşti resping dividendele speciale de 72 mil. lei.
Rămâne dividendul „tradiţional“ de 63 mil. lei

Zf.ro: Eugen Cîrligea din Brăila face 462 milioane lei din distribuţia de
carburanţi
Capital.ro: Gazele naturale plătite de populaţie se ieftinesc cu 1,5% în medie, de
la 1 Mai
Capital.ro: Engie a înregistrat un profit mai mic, în T1, din cauza declinului
preţului la țiţei şi gaze naturale
FISCALITATE
Agerpres.ro: ANAF implementează Codul Vamal Unional din 1 mai
GUVERN
Zf.ro: Statul a împrumutat 3,6 mld. lei în aprilie, în scădere faţă de martie
Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor, în vizită de lucru pe șantierele autostrăzii
Sibiu - Pitești și pe lotul 3 al autostrăzii Sibiu - Orăștie
Agerpres.ro: Irimescu: Eugen Popescu va prelua de vineri șefia AFIR; Andras
Szakal s-a retras din funcție
Agerpres.ro: Simona Allice Man, eliberată din funcția de secretar de stat la
Ministerul Agriculturii, prin decizie a premierului
Capital.ro: Ministrul Transporturilor, pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești: ”
Avem nevoie de o viteză mai mare”
Capital.ro: Ministerul Economiei primeşte dosarele candidaţilor pentru bursele
anului universitar 2016-2017
INVESTIȚII
Zf.ro: Elon Musk îşi susţine imperiul de business cu manevre financiare
neobişnuite
Zf.ro: România este ţara cu cea mai mare rată de creştere pentru brokerul
american Marsh
Zf.ro: SIF Oltenia a reevaluat BCR în creştere cu 15%
Zf.ro: Cei mai mari manageri de fonduri mutuale controlează 95% din piaţă

Zf.ro: Chimcomplex Borzeşti: am depus o ofertă pentru preluarea activelor
Oltchim
Zf.ro: Carrefour a deschis al treilea supermarket din Craiova
Zf.ro: Producătorul de textile Pandora Prod din Vrancea estimează un avans de
5% al afacerilor în 2016
Zf.ro: Casa de expediţii DGH Log&Sped şi-a crescut afacerile cu 54% cu clienţi
din FMCG, construcţii sau agricultură
Zf.ro: Şeful din România al retailerului de modă turc Koton: „Vrem 25 de
magazine şi afaceri de 50 milioane de euro până în 2018“
Zf.ro: Lanţul de cantine Q’s Inn hrăneşte zilnic 3.000 de corporatişti din nordul
Bucureştiului. „Mai deschidem două cantine în 2016, tot în Pipera“
Zf.ro: Yen-ul a urcat la maximul ultimelor 18 luni
Zf.ro: Cele mai mari tranzacţii dintr-o piaţă care fierbe: cinci companii au
închiriat 46.000 mp de birouri în acest an
Economica.net: Preţuri reduse cu 50% pentru apartamentele din Bucureşti
construite în perioada de boom
Agerpres.ro: INS: În 2014, în România existau 46.159 de grupuri de întreprinderi
multinaționale și doar 5.325 rezidente
Bursa.ro: ALEGERILE NU S-AU MAI ŢINUT, IERI - Acţionarii SIF
Transilvania au păstrat actuala conducere
Bursa.ro: UNII INVESTITORI SEMNALEAZĂ: Suspiciuni de "insider trading"
în cazul vânzărilor de acţiuni Romgaz, iniţiate de FP
Capital.ro: Activele SABMiller din România, Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovacia
au fost scoase la vânzare
IT
Zf.ro: Noile telefoane Samsung Galaxy S7 au dus din nou pe creştere veniturile
gigantului sud-coreean în T1
Zf.ro: Piaţa locală de externalizare a serviciilor de logistică s-a situat la 10
milioane de euro în 2015

Zf.ro: Japonezii de la Nikon au livrat jumătate din aparatele foto vândute anul
trecut în România
Hotnews.ro: Tabletele devin tot mai neinteresante pentru clienti - Vanzarile au
scazut cu 15% pe plan mondial. La Apple scaderea a fost de 19%, iar la Samsung,
de 28%
Economica.net: La zece ani de la inaugurare, Google Translate asigură
traducerea instantanee în 103 limbi
LEGISLAȚIE ECONOMICĂ
Zf.ro: Angela Toncescu şi alţi 10 şefi ai instituţiilor desfiinţate după apariţia ASF
cer compensaţii de peste 15 mil. lei
Zf.ro: Amânarea intrării în zona euro înseamnă că ţinta sare pentru deceniul
următor
Zf.ro: Mădălina Racoviţan, partener KPMG: Creşterea salariului minim îi va
afecta cel mai mult pe angajatorii din construcţii, agricultură şi confecţii
Zf.ro: O piaţă care creşte, creşte, creşte
Agerpres.ro: Salariul minim brut crește la 1.250 lei de la 1 mai
Capital.ro: Bogdan Pandelică, ANPC: 60 de tone de produse controlate de
comisarii ANPC, 9 tone nu respectau prevederile legale
Capital.ro: Rata şomajului a scăzut la 6,4% în luna martie
Economica.net: Uniunea Europeană a înregistrat o creştere economică de 1,7%,
în T1
SISTEM BANCAR
Zf.ro: Patronatele Bancare sunt dezămăgite de decizia lui Iohannis că nu a
solicitat verificarea constituţionalităţii dării în plată
Zf.ro: BCR, numărul trei în topul subsidiarelor Erste cu 2,9 milioane de clienţi şi
7.000 de angajaţi. Dar de la criză încoace a pierdut un milion de clienţi şi a
înjumătăţit numărul angajaţilor
Zf.ro: Doru Lionăchescu a fost ales membru în boardul Băncii Transilvania

Zf.ro: Opinie Lucian Mihai, fost preşedinte al Curţii Constituţionale:
Neconstituţionalitatea Legii privind darea în plată. Cât va dura până când va
ajunge pe masa judecătorilor de la CCR?
Zf.ro: Dobânzile negative distrug profiturile băncilor spaniole, care la rândul lor
distrug locuri de muncă
Zf.ro: Legea dării în plată a fost publicată în Monitorul Oficial. Pe 13 mai primul
debitor cu probleme la plata creditului imobiliar se poate prezenta la bancă
Zf.ro: Rata creditelor neperformante, la prima creştere din luna august încoace
Zf.ro: Legea dării în plată a fost promulgată. Bancherii: Este regretabilă şi
dezamăgitoare decizia preşedintelui. Iniţiatorul legii: Iohannis nu a preluat
mesajele toxice ale băncilor străine
Economica.net: Mai multe asociaţii acuză doi comisari europeni că susţin doar
interesele băncilor din România, nu şi pe cele ale clienţilor
Bursa.ro: DE LA NAŞTERE, LA ÎNVIERE - Darea în plată, marfă românească
pentru export în UE
Bursa.ro: Este mai gravă miopia băncilor centrale decât cea a guvernelor?
TURISM
Mediafax.ro: Aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă", utilă românilor care pleacă în
străinătate
Zf.ro: ANALIZĂ: Harta zborurilor de pe aeroportul Otopeni: Londra, cea mai
„cerută“ destinaţie, dar Clujul şi Iaşiul vin puternic din urmă

