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Nivelul de trai, un nou
experiment în România

SUA se retrag din Pactul
mondial privind migraţia
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Cum devin
internaţionale
afacerile
româneşti?

Service-urile auto caută
mecanici din China
Industria de reparaţii auto
din România se confruntă de
peste 5 ani cu un deficit în
creştere de forţă de muncă
pregătită în acest domeniu.
Numărul în creştere de înmatriculări auto din România
presupune şi asigurarea unui
număr suficient de angajaţi
calificaţi în acest domeniu care
să presteze activităţile specifice
de reparare şi întreţinere a
parcului auto naţional.
România are, în prezent, un
parc auto de peste 7,5 milioane
de autovehicule, cu o vârstă
medie de 14 ani, iar aceste
autovehicule vechi sunt puternic uzate tehnic din cauza
unei infrastructuri primitive,
aşa cum este cea românească, şi
au nevoie de intervenţii dese în
service.
Opt din zece service-uri auto
din România lucrează sub
capacitatea proiectată din cauza
lipsei de personal
calificat.
3 >>
Piaţa muncii din
acest domeniu se confruntă cu
5 fenomene:
1. În multe situaţii, salariile
solicitate depăşesc posibilităţile
patronilor de service.
“Angajaţii cu experienţă au
ajuns să şantajeze efectiv
patronii de service-uri, profitând de lipsa de forţă de
muncă pregătită în acest domeniu şi nu acceptă salarii sub
1.000 - 1.400 de euro net. Este
dificil să asiguri unui angajat
un astfel de salariu lună de lună, în condiţiile de instabilitate
şi lipsa de predictibilitate
legislativă şi fiscală, aşa cum se
prezintă mediul de afaceri
românesc. În astfel de situaţii,
în relaţia dintre angajat şi
angajator, mecanismele de cerere şi ofertă eşuează, pentru că
apar dezechilibre între pretenţiile angajaţilor şi posibilităţile
angajatorului” - a declarat Cristian
Muntean,
preşedinte
ASSAI.
2. Opţiunea angajaţilor calificaţi de a munci în afara
României.
Angajaţii calificaţi aleg să
plece şi să muncească pe bani
mai mulţi în ţări precum
Olanda, Anglia, Irlanda, Italia etc.
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27 de ani de
Curierul Național

27 de ani reprezintă o perioadă
crucială în istoria României şi
chiar în istoria universală, care a
cunoscut în acest timp modificări
structurale majore ce au schimbat
în unele domenii „faţa lumii”.
Curierul Naţional a apărut în
vâltoarea unor evenimente care
au devenit istorie. Colecţia lui
reprezintă o mărturie a ceea ce s-a
petrecut aici sub ochii noştri şi
peste hotare. Multe dintre aceste
evenimente au fost comentate în
paginile ziarului nostru de oameni
tineri, nu o dată foarte tineri, care
au dovedit că sunt nu numai
speranţe, ci şi nume ale presei şi

audiovizualului românesc. Am
continuat şi vom continua să păstrăm aceeaşi linie obiectivă
civilizată de informare şi
comentare a faptelor, acelaşi
comportament pe care l-a imprimat directorul fondator al
ziarului nostru, Valentin Păunescu, al cărui gând, al cărui gest
trăieşte şi va trăi mereu în
conştiinţa celor ce lucrează şi vor
lucra aici transmiţându-le, ca şi
până acum, ca o moştenire sufletească, preţioasă pe care nu vom
înceta să o sporim.
Valeriu Râpeanu
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Asociaţia Societăţilor de Service Auto
Independente (A.S.S.A.I.) a transmis către
Ambasada Republicii Populare Chineze o
scrisoare de intenţie în vederea derulării
unui program de recrutare şi relocare de
forţă de muncă în România pentru cetăţenii
chinezi, în domeniul reparaţiilor auto.
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