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Ori aducem euro în
România, ori ne pleacă
românii în zona euro

Manifestații masive la
Barcelona, pentru eliberarea
liderilor secesionişti
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Noi negocieri
pentru
construirea
grupului
chinez de la
Rovinari

Pregătim noi importuri
de forţă de muncă
Andreea Andrei
În cadrul şedinţei Comisiei de
Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
din data de 10.11.2017, au fost
propuse pentru aprobare o serie
de proiecte de acte normative de
interes. Unul dintre proiectele
dezbătute în cadrul şedinţei este
cel privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători
nou-admişi pe piaţa forţei de
muncă în anul 2018.
Prin Hotărârea Guvernului
nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători
nou-admişi pe piaţa forţei de
muncă în anul 2017 s-a stabilit
contingentul pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de
muncă din România, după cum
urmează:
a) lucrători perma- 2 >>
nenţi - 3.000;
b) lucrători detaşaţi - 700;
c) persoane transferate în
cadrul aceleiaşi companii - 700;
d) lucrători înalt calificaţi - 500;
e) lucrători sezonieri - 400;
f) lucrători stagiari - 100;
g) lucrători transfrontalieri 100.
Conform datelor comunicate
de către Inspectoratul General
pentru Imigrări (IGI), în perioada
01.07.2017 - 30.09.2017 a fost înregistrată o creştere semnificativă a
numărului solicitărilor de eliberare a avizelor de angajare/
detaşare a lucrătorilor străini. Astfel, au fost eliberate 1800 de avize
- o medie de 600 de avize eliberate
lunar, faţă de media de 400 avize
eliberate lunar în primele două
trimestre ale anului 2017, iar în
prezent sunt în curs de soluţionare 650 de cereri de avize de
angajare/detaşare a lucrătorilor
străini.
De asemenea, potrivit datelor
oferite de către Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în perioada ianuarie
- august 2017, 58.848 de locuri de
muncă au fost declarate de către
angajatori, în mod repetat, ca
fiind vacante. În primele opt luni
ale anului 2017, media numărului
de locuri de muncă vacante
declarate de către angajatori, în
mod repetat, a fost de 7.306.
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ENERGIE
Hidroelectrica își caută viitorul. Hidroelectrica a dat
startul ediţiei din acest an a
programului ”Hidroelectrica
Viitorului” - acţiune de responsabilitate socială prin care
societatea îşi propune să facă
cunoscute tinerilor obiectivele
hidronergetice de referinţă, istoricul companiei, fluxul tehnologic, echipamentele şi
construcţiile hidrotehnice din
administrare. Pag. 3

IT & C
Smart City, soluția de creștere pentru București. Cea
mai mare parte a populaţiei
globale locuieşte şi lucrează în
prezent în oraşe. Conform previziunilor ONU, până în 2050,
aproximativ 70% din populaţia
lumii va locui în zone urbane,
faţă de 54% în prezent. Pag. 4
Liviu Dragnea: Veniturile
IT-iștilor nu vor fi impozitate. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că cei din
Guvern vor veni cu mai multe
propuneri pentru a rezolva
problema privind impozitul
din IT, astfel încât angajaţii
din acest domeniu să aibă în
continuare impozit zero pe
venit. Pag. 4

COMPANII
90% din producţia realizată de Symmetrica Tech a
mers către export. Symmetrica, liderul pieţei locale de
pavele şi borduri vibropresate şi cel mai mare producător
autohton,
anunţă
ex porturi de cca. 90% din
producţia realizată în cadrul
Symmetrica Tech, cea mai
nouă fabrică a companiei, la
aproape un an de la începerea producţiei. Pag. 5
AdePlast şi-a dublat exporturile la 9 luni. Zilnic, doar
de pe platforma din Ploieşti

pleacă 80 de tiruri cu produse AdePlast, dintre care 8
în afara ţării. AdePlast a înregistrat o creştere de 17% a
business-ului total, la nouă
luni. Pag. 5

EDUCAȚIE
551 mld. euro, pentru proiecte de integrare profesională a şomerilor şi a tinerilor
NEETs. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU),
din cadrul MDRAPFE, a lansat
cinci ghiduri de finanţare în valoare totală de 551 mil. euro,
pentru proiecte care vizează reducerea şomajului şi creşterea
ocupării, în special în rândul tinerilor. Pag. 6

ACTUALITATE
TransferGo
facilitează
transferurile între România şi China. TransferGo,
compania de transferuri online internaţionale la costuri
mici, îşi extinde portofoliul
la 46 de ţări la nivel global.
Începând din luna noiembrie,
clienţii TransferGo pot efectua transferuri către şi dinspre China. Pag. 7
Lukoil se extinde în America de Sud, în ciuda sancţiunilor impuse de SUA.
LukOil este cea mai mare
companie petrolieră din Rusia
din punct de vedere al rezervelor, producţiei şi rafinării
ţiţeiului. Pag. 7

EXTERN
Ultimatum: Regatul Unit
trebuie să-și clarifice angajamentele la plecarea din
UE. Bruxelles-ul a precizat că
această cerere este condiția
pentru a accepta în luna decembrie începerea tratativelor
comerciale pe care Londra le
reclamă cu insistență în vederea pregătirii perioadei postBrexit. Pag. 8

MICA PUBLICITATE

5 948407 028799

07520

anunturi.curierulnational.ro
trafic@curierulnational.ro
 0758/256.441

Dinamica eliberării avizelor de
angajare/detaşare a înregistrat o creştere
semnificativă faţă de anul 2016
Forţa de muncă cerută în unele sectoare de
activitate sau meserii nu poate fi asigurată de
lucrătorii români
Germanii vor să investească în România
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EURO



4.64 RON

DOLARUL AMERICAN



3.99 RON

LIRA STERLINĂ



5.22 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.00 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.60 RON

