
Cursuri RSI
in intervalul februarie-iulie 2011, 48 de angajati ai camerelor de comert si industrie din tara noastra
participa la un stagiu de pregatire (circa 100 de ore de formare in domeniul responsabilitatii sociale a
intreprinderilor, sustinute de catre cei 8 experti RSI si ai companiei italiene Ecosistem). 
  
  Cei 48 de angajati, potrivit expertului RSI pentru Regiunea de Dezvoltare 7, Anca Ştefania Muntean,
"urmeaza sa asimileze informatiile de baza in domeiul respectiv, necesare in vederea demararii activitatii
birourilor de asistenta, incepand cu septembrie a.c., dupa conferintele finale de diseminare ale
proiectului". 
  
  Proiectul de Birouri de asistenta pentru promovarea RSI isi propune sa dezvolte competentele si
cunostintele angajatilor camerelor de comert si industrie din tara in problematica amintita. 
  
  Pensia medie, in judet: 775 lei 
  
  in ultimul trimestru al anului trecut, potrivit INS-DJS, la nivelul judetului Sibiu, numarul mediu al
pensionarilor a fost de 99.786 persoane (99.731 persoane, in trimestrul al III-lea 2010; 98.697 persoane,
in trimestrul al IV-lea 2009), iar pensia medie s-a situat la 775 lei (772 lei, in trimestrul al III-lea 2010;
767 lei, in trimestrul al IV-lea 2009). 
  
  O noua majorare de capital social la Concefa 
  
  Conducerea companiei sibiene Concefa SA pregateste o noua majorare de capital social, in conditiile in
care, incepand cu 2007, si-a majorat an de an capitalul. 
  
  in 2010, Concefa a obtinut un profit net de 4,52 milioane lei, iar cifra de afaceri a companiei a crescut de
la 81,46 milioane lei, la 110,53 milioane lei. 
  
  Semnal editorial 
  
  La Editura CECCAR, a vazut lumina tiparului lucrarea "Studiu comparativ intre reglementarile
contabile din Romania si Standardul International de Raportare Financiara pentru intreprinderi Mici si
Mijlocii (IFRS pentru IMM)", Colectia Studii Comparative. 
  
  Mai putine constructii noi 
  
  in prima luna a acestui an, la nivelul judetului Sibiu, au fost eliberate 14 autorizatii de Construire pentru
cladiri rezidentiale (51, in decembrie 2010; 36, in ianuarie 2010), conform DJS. 
  
  Sursa citata mai precizeaza ca, in ultimul trimestru al anului precedent, in judetul Sibiu au fost terminate
287 de locuinte (200, in mediul urban, 87, in mediul rural), cu mult sub totalul inregistrat in aceeasi
perioada a anului 2009 (565 de locuinte terminate). 
  
  AGA la Compa 
  
  La data de 27 aprilie, sunt programate a avea loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor de la SC Compa SA Sibiu. 
  
  Printre punctele aflate la ordinea de zi: Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind
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repartizarea integrala a profitului aferent anului 2010 la surse proprii de dezvoltare; Discutarea si
aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa - Compa s.a. 
  
  Strategii Transgaz 
  
  Transgaz intentioneaza sa investeasca 183 milioane lei in acest an, pentru dezvoltarea strategica si 547
milioane lei in 2012, din care 400 milioane lei sunt repartizate proiectului Nabucco, in care compania este
actionar, conform conducerii societatii. 
  

Cuvinte cheie: romania  tipar  concefa  international  transgaz  judetul sibiu  constructii noi  cca  compa sa
lucrare  cifra de afaceri  intern  pensionari  actionari  camere
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