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Economie / Incluziune socială 

Altreileasector.ro - Noutăţile lumii financiare: obligaţiunile cu impact social 

Un grup din care fac parte finanţişti din toată lumea şi mai multe asociaţii caritabile din India se pregăteşte să testeze o 

inovaţie mondială: obligaţiunile cu impact social. Asemenea instrumente financiare sunt „la modă” în anumite 

cercuri  politice din Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, unde reuşesc să strângă mulţi admiratori din rândul 

investitorilor privaţi – de la filantropi, până la bănci sau companii. Toţi sunt atraşi de faptul că pot finanţa proiecte menite 

să prevină anumite probleme sociale, cum ar fi împiedicarea foştilor deţinuţi de a reveni la obiceiurile nesănătoase. 

Investitorii îşi primesc banii înapoi, la care se adaugă şi un randament, însă doar dacă măsura a funcţionat. O abordare 

de tipul „doar rezultatele se recompensează”. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Adevărul - Şomerii din Sibiu îşi pot căuta joburi prin AJOFM şi online. Portalul www.eajofm.ro a fost lansat vineri 

la Sibiu  

 

Dezvoltat în cadrul unui program cu finanţare europeană, portalul le oferă şomerilor posibilitatea de a-şi configura online 

CV-ul şi scrisori de intenţie şi de a vedea care sunt locurile de muncă vacante, iar angajatorii pot încărca direct online 

locurile de muncă disponibile. 

 

 Continuare...

Persoane de etnie romă 

Mediafax - Sute de romi sărbătoresc la Costeşti Ziua Naţională a Romilor, de Sfânta Maria Mică 

Peste 800 de romi din toată ţara au venit, duminică, la Costeşti, judeţul Vâlcea, pentru a sărbători Ziua Naţională a 

Romilor, o manifestare devenită tradiţie de peste două decenii de Sfânta Maria Mică, ce a început la Mănăstirea Bistriţa 

cu o slujbă religioasă. 

Continuare... 

 

 

http://www.altreileasector.ro/noutatile-lumii-financiare-obligatiunile-cu-impact-social/
http://adevarul.ro/locale/sibiu/Somerii-sibiu-isi-cauta-joburi-ajofm-online-portalul-wwweajofmro-fost-lansat-vineri-sibiu-1_5229c3bbc7b855ff5651e4b7/index.html
http://www.mediafax.ro/social/sute-de-romi-sarbatoresc-la-costesti-ziua-nationala-a-romilor-de-sfanta-maria-mica-11300036
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POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 5 septembrie 2013 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) 

Sud-Vest a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Vest până la data de 05.09.2013. 

Continuare... 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1914-posdru

