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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Reportaj: O zi de muncă într-o întreprindere socială 

Cum se munceşte într-o întreprindere unde lucrează oameni pe care societatea nu îi mai vede sau îi ignoră? Liviu Florea 

a petrecut o zi într-una din întreprinderile sociale ale Asociaţiei React şi ne povesteşte experienţa lui.  

Continuare... 

Wall-street.ro - Fostul om de comunicare al Deloitte, devenit antreprenor: Intreprinzatorii au nevoie ca de apa de 

branding personal 

 

Fiti sinceri, informati-va si diferentiati-va sunt cateva dintre sfaturile pe care le ofera atat antreprenorilor cat si managerilor 

din companii, Ana-Maria Gavrila, fondatoarea companiei de branding personal Brand AdVenture si cea care pana in iunie 

a fost timp de cinci responsabilul de relatii cu presa pentru Deloitte Romania, unul dintre cele mai mari jucatori din 

domeniului auditului si consultantei financiare.  

 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Adevărul - Şomerii au card profesional european 

 

Somerii clujeni pot beneficia de cardul profesional european, un act pe baza căruia aceştia se pot autentifica într-un 

sistem informatic complex dezvolate printr-un proiect european. Proiectul a avut ca scop simplificarea accesului la 

informaţii pentru şomeri, cât şi pentru angajatori. 

 

Continuare... 

Economica.net - ANOFM: Aproximativ 8.800 locuri de muncă vacante, disponibile la nivel naţional 

Numărul locurilor de muncă disponibile pentru şomeri, la nivel naţional, este de 8.825, dintre care cele mai multe sunt 

oferite în judeţul Cluj, potrivit situaţiei raportate, luni, de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM). 

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/reportaj-o-zi-de-munca-intr-o-intreprindere-sociala/
http://profitpentruoameni.ro/stiri/reportaj-o-zi-de-munca-intr-o-intreprindere-sociala/
http://www.wall-street.ro/articol/Start-Up/152803/ana-maria-gavrila-fostul-om-de-comunicare-al-deloitte-a-devenit-antreprenor-intreprinzatorii-au-nevoie-ca-de-apa-de-branding-per.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/Somerii-card-profesional-european-1_52120809c7b855ff56f11147/index.html
http://www.economica.net/anofm-aproximativ-8-800-locuri-de-munca-vacante-disponibile-la-nivel-national_59817.html
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Mediafax - Numărul şomerilor a crescut în iulie cu aproape 29.000. Care sunt judeţele cu cei mai mulţi români fără 

loc de muncă 

Rata şomajului a fost în iulie de 5,29 la sută, fiind înregistraţi 466.932 de şomeri, cu aproape 29.000 mai mulţi decât în 

iunie, informează, luni, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). 

Continuare... 

Hotnews - Citu: O teorie sustinuta de date- cresterea salariului minim a crescut somajul in 2013 

 

Politica fiscala in Romania a devenit un instrument la “discretia” oricui. Se iau decizii in functie de parerile personale sau 

dupa afinitati. La baza deciziilor de politica economica (inlcud aici si politica monetara si o sa revin cu o alta opinie) nu 

stau principii solide derivate din teoria si sustinute de practa. Mai mult politicile economice recente au uitat de interesul pe 

termen lung pentru bunastarea fiecarui cetatean. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Economica.net - Ministrul Fondurilor Europene: Obiectivul de 50% în atragerea fondurilor europene rămâne în 

picioare 

 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, consideră că 2013 este un an dificil pentru România în privinţa 

atragerii fondurilor europene, dar subliniază că nivelul de absorbţie pe care l-a menţionat de la începutul mandatului său, 

acela de 50 la sută, este un obiectiv care rămâne în continuare în picioare. 

Continuare... 

 

http://www.mediafax.ro/social/numarul-somerilor-a-crescut-in-iulie-cu-aproape-29-000-care-sunt-judetele-cu-cei-mai-multi-romani-fara-loc-de-munca-11260296
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-15406550-citu-teorie-sustinuta-date-cresterea-salariului-minim-crescut-somajul-2013.htm
http://www.economica.net/ministrul-fondurilor-europene-eugen-teodorovici-obiectivul-de-50prc-in-atragerea-fondurilor-europene_59845.html

