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Piaţa rezidenţială dă
semne de revenire

Brexit: tot mai mulţi britanici
cer o cetățenie din UE
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Lauder-Reut Şcoală de aur
la nivel
mondial

Cum ne aducem
românii acasă
Andreea Andrei
Liderii ,,RePatriot”, proiect
de repatriere prin antreprenoriat adresat românilor din
diaspora, s-au întâlnit ieri, 10
august, cu presa din România.
Prin acţiunile pe care le
derulează, RePatriot doreşte să
dezvolte o platformă de consiliere şi asistenţă pentru
românii din afara ţării. Mai
exact, proiectul îşi propune să-i
determine pe românii din
diaspora să revină în ţară şi să
investească aici într-o posibilă
afacere. Însă, pentru ca acest
lucru să se întâmple, aşa cum au
subliniat şi liderii RePatriot, este
nevoie ca aceştia să se simtă
doriţi acasă. Aceasta fiind de
altfel şi prima condiţie pentru ca
lucrurile să se întâmple. Aşadar,
administraţia publică locală trebuie să înţeleagă importanţa
diasporei şi să se implice mai
mult în acest sens.
Până în 2018, RePatriot urmăreşte ca 100 de administraţii
publice locale să prezinte acest
mesaj şi să facă
cunoscute locurile de 2 >>
muncă disponibile pe
care românii din diaspora le-ar
putea accesa.
,,RePatriot” a fost lansat de
Fundaţia Romanian Business
Leaders, organizaţie apolitică,
neguvernamentală şi non-profit,
înfiinţată în iulie 2011. Obiectivul principal al fundaţiei este
acela de crea o platformă de
acţiune şi implicare socială
pentru lideri din mediul privat.
Potrivit repatriot.ro, în prezent,
Fundaţia
Romanian
Business Leaders are peste 300 de
antreprenori şi şefi de companii
din România care se implică
voluntar în proiecte privind
educaţia, cultura antreprenorială
şi buna guvernare.
Printre subiectele discutate
astăzi s-au numărat deficitul
forţei de muncă, soluţii pentru
atragerea românilor din diaspora înapoi în ţară, studiul
,,RePatriot - Open-I Research”,
ediţia 2017 a Zilelor Diasporei şi
Summit-ul l RePatriot, care urmează să aibă loc în perioada 4-8
octombrie 2017.
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Planificarea online a călătoriei, o opţiune utilizată la
nivel global, inclusiv în România. România este printre
primele ţări din Europa la viteza de acces la Internet iar,
când vine vorba de planificarea unei călătorii, acesta este
un avantaj dacă luăm în calcul
accesul călătorilor români la
serviciile de turism online.
Conform unui studiu realizat
de momondo în 2017, planificarea online a vacanţei este o
opţiune populară în rândul
călătorilor din întreaga lume.
Românii caută, la rândul lor,
idei de vacanţă în online:
jumătate dintre călătorii români îşi planifică vacanţa prin
intermediul site-urilor dedicate călătoriilor. Pag. 2

Stadionul din Craiova, probleme cu structura. Pentru
prima dată de la declanşarea
scandalului legat de posibile
lucrări greşite la stadionul de 55
de milioane de euro din Craiova, o instituţie a statului recunoaşte că sunt probleme. Şi nu
e vorba despre orice instituţie,
ci de singura din ţară care poate
da un astfel de verdict: Inspectoratul de Stat în Construcţii
(ISC). Pag. 6

REAL ESTATE
Mai mulți angajaţi în clădirile de birouri moderne. Numărul de angajaţi din clădirile
de birouri clasa A şi B din Bucureşti a fost de aproximativ
240.000 la finalul S1 2017. În
prima jumătate a anului, numărul angajaţilor care lucrează în spaţii de birouri
moderne a crescut cu 6.100, se
arată într-un studiu C&W Echinox. Pag. 3

TURISM
Delta Dunării - singura deltă
din lume declarată rezervaţie
mondială a biosferei. Delta
Dunării este un paradis natural,
se întinde de la vărsarea Dunării
în Marea Neagră, acolo unde fluviul îşi încheie lunga călătorie
de 2.860 km de la izvorul său
din Munţii Pădurea Neagră din
Germania şi este singura deltă
din lume declarată rezervaţie
mondială a biosferei. Pag. 4
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EXTERN
Doi psihologi americani
sunt judecaţi pentru contribuţia lor la programul de
tortură al CIA. James Mitchell
şi Bruce Jessen, care au contribuit la programul CIA de interogare de după 11 septembrie,
vor fi judecaţi luna viitoare, la
Washington, pentru că au încurajat metode de tortură cum ar
fi simularea înecului ("waterboarding"), înfometarea sau punerea deţinuţilor în poziţii
dureroase. Pag. 8
Atacul terorist de la Levallois-Perret: agresorul a fost
reperat şi arestat pe autostrada A16, Paris-Boulogne. În tot
cursul zilei de miercuri, posturile de televiziune, presa scrisă
franceză au consacrat spaţii
ample noului atac terorist
comis în Piaţa Verdun din Levallois-Perret, o periferie a Parisului, având şi de data aceasta
drept ţintă militari angajaţi în
operaţiunea anti-tero Sentainelle. Atacul s-a soldat cu rănirea a şase militari, doi fiind în
stare gravă. Miercuri seară,
surse medicale şi militare au
informat că toţi răniţii au, totuşi, o evoluţie bună. Pag. 8

100 de administraţii locale vor prezenta lista
de locuri disponibile pentru diaspora
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Până în prezent, 4 milioane de români sunt
plecaţi din ţară
Repatrierea trebuie să reprezinte o prioritate
pentru statul român

Index
EURO



4.57 RON

Școala Lauder – Reut 5

DOLARUL AMERICAN



3.90 RON

4

BRI

8

LIRA STERLINĂ

momondo

2



5.07 RON

2

FRANCUL ELVEȚIAN



4.04 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.58 RON

CIA

8

Eurobank

C&W Echinox

3

Services

Rezervaţia

Curs valutar

Biosferei

Property
3

American Civil Liberties

Fundaţia

Romanian

Union

8

Business Leaders

1

Fan Courier

2

ANOFM

3

