
www.hrmanageronline.ro 
Resurse umane în perspectivă strategică 



SECŢIUNI 

Agenda HR – este o rubrică de unde HR Managerul 
îşi ia informaţii referitoare la evenimente din zona 
resurselor umane, din ţară sau peste meleaguri, 
lansări de instrumente utile în activitatea pe care o 
desfăşoară, ştiri etc.  
 
Training & development – Nevoia de dezvoltare a 
angajaţilor reprezintă o constantă pe agenda unui HR 
Manager. În cadrul acestei rubrici sunt abordate 
subiecte referitoare la traininguri şi strategii de 
dezvoltare a oamenilor care au condus, într-un final, 
la dezvoltarea întregii companii 
 
Strategic HR –subiecte care se situează în zona de 
strategie, la activităţile care implică puterea de 
decizie a specialistului de resurse umane. În cadrul 
acestei rubrici vor fi prezentate studii de caz ale unor 
specialişti care au reuşit să facă echipă cu top 
managementul şi să alinieze strategia lor de resurse 
umane cu cea de business a unei companii.   
 
Staffing – Pentru buna funcţionare a unui business, 
un specialist în resurse umane trebuie să asigure 
necesarul de forţă de muncă. Aşadar, în cadrul 
rubricii Staffing subiectele sunt din zona de recrutare 
şi selecţie a angajaţilor, definiri de posturi, 
outsourcing, planuri de succesiune, integrarea în 
organizaţii, teste psihologice şi activităţi de 
admininistrare.  

 



STATISTICI 

LUNAR: 

 
Afişări: 8.000 

Vizitatori unici: 4.000 

 

SĂPTĂMÂNAL 

 

Afişări: 2.500 
Vizitatori unici: 1.500 

 

ZILNIC 

 

Afişări: 600 
Vizitatori unici: 400 

•Statistici rezultate în urma monitorizării efectuate de trafic.ro 



NEWSLETTER HR MANAGER 

Newsletterul de conţinut se trimite 
săptămânal către o bază de 
aproximativ 4.000 de abonaţi online. 
 
Rată de deschidere 7% 
Rată de click 19% 

Newsletter customizat 



RATE CARD 2017 

Formate Banner hrmanageronline.ro         

            

Format Dimensiune in pixeli 
Dimensiuni 

in K Tip format Tarif euro/luna   

medium rectangle 300x250 max 50 K 
JPG, GIF sau 

HTML5 400   

* Tarifele nu includ TVA (19%) 

Newsletter customizat       

          

Format Tarif (euro)/trimitere       

html/jpg 600       

*Trimiterea se face către o bază de 4.000 de abonaţi       

          

Banner inserat in newsletter-ul bilunar       

          

Format Dimensiune in pixeli Tip format banner static 
Tarif(euro)/ 

insertie 

Banner orizontal mare 650x169 jpg   400 

Banner orizontal mic 320x140 jpg   275 

*Trimiterea se face catre o baza de 4.000 de abonaţi     



REDACŢIA  
Str. Nicolae G Caramfil nr. 22A, biroul 
IVB etaj 4, sector 1, Bucureşti 
Tel: 021.410.83.58 
Fax: 021.410.83.71 
Web: www.hrmanageronline.ro 


