24 de noi oportunităţi
de finanţare, în a doua
ediţie a Ghidului de
finanţare
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Mega Image a deschis
noul Concept Store
Cobălcescu din centrul
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SPD şi UCD au
dificila misiune de
a-şi convinge
propriii militanţi
să valideze "marea
coaliţie"

Salariaţi, fiţi atenţi
la fluturaşi!
Ramona Olaru (gds.ro)

Doar pentru jumătate din angajaţii doljeni au fost înregistrate în REVISAL acte adiţionale
de majorare a lefurilor brute,
astfel încât să nu se diminueze
salariile nete ale angajaţilor, în
contextul transferului de contribuţii de la angajator la angajat.
Ce se întâmplă cu lefurile celor
cărora angajatorii încă nu le-au
majorat salariile brute?
Emoţiile create în piaţa muncii de legislaţia fiscală care prevede transferul de contribuţii de
la angajator la angajat nu s-au
stins nici până acum. Până la începutul lunii februarie, atât la
nivel naţional, cât şi la nivelul judeţului Dolj, doar pentru jumătate din contractele individuale
de muncă (CIM) active au fost înregistrate în aplicaţia REVISAL
(Registrul Unic al Salariaţilor din
România) acte adiţionale prin
care se măreşte salariul brut al
angajaţilor la un nivel la care remuneraţia netă să fie aceeaşi ca
anul trecut.
Potrivit datelor de 6 >>
la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dolj, la 5 februarie 2018 existau în Dolj, în
total, 168.673 de contracte active.
Un calcul matematic simplu
arată că pentru aproximativ
84.000 de contracte de muncă
încă nu s-a definitivat situaţia salarială, în concordanţă cu transferul de contribuţii de la angajat
la angajator. Este vorba despre
salariaţi din mediul privat, unii
neavând sindicate puternice în
spate, care să le apere interesele.
Se pune problema ce se întâmplă
cu salariile persoanelor cărora
angajatorii nu le-au înregistrat în
REVISAL acte adiţionale la CIM.
Unora este posibil să le fi scăzut
salariile pe luna ianuarie, dacă
nu li s-a majorat salariul brut,
dar nu există date statistice în
acest sens. Altora este posibil să
li se fi înregistrat în contabilitate
majorarea salariului brut, astfel
încât să nu li se diminueze salariul net pe ianuarie, însă angajatorul încă nu a înregistrat acele
modificări în REVISAL, fiind în
termenul legal.
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Ordinul de protecţie provizoriu: poliţiştii pot înlătura
de îndată agresorul din domiciliu. Guvernul a aprobat
proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr. 217/2003 privind prevenirea
şi combaterea violenţei în familie, fiind introduse noi măsuri
pentru
protejarea
imediată a victimei şi înlăturarea agresorului. Pag. 2

Metro Cash&Carry România
lansează o nouă campanie
de promovare. Metro Cash &
Carry România lansează campania dezvoltată pentru promovarea programului „Cumperi mai
mult, plăteşti mai puţin pe bucată”, un program diferenţiator
lansat în urmă cu 2 ani. Pag. 5

Guvernul mai pregăteşte
ceva. Proiect de lege privind
modificarea şi completarea
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei
în familie, cu modificările şi
completările ulterioare. Pag. 2

FINANȚARE

ECONOMIE
Mai bine paznic la stat decât
la privat. Unii bugetari vor
avea veniturile mărite din nou,
pe când mediul privat se bucură
de creşteri salariale doar în
funcţie de performanţă. Pag. 6

COMERȚ

Proiecte Start-up Nation la
cheie legale. Peste 80% din proiectele admise în cadrul Programului Start-up Nation au fost
scoase la vânzare în ultimele
trei luni pe platforma de anunţuri online OLX. “80% din proiecte au fost scoase la vânzare
în ultimele trei luni, iar în acest
moment avem puţin peste 100
de anunţuri active. Pag. 3

George Maior: Creşterea-record în 2017 a schimburilor
comerciale cu Statele Unite
arată consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic. Conform
informaţiilor oficiale publicate
de Departamentul Comerţului
al SUA, schimburile comerciale
dintre România şi SUA au crescut în anul 2017 cu 18,5% faţă de
2016, ajungând în prezent la
3149,4 milioane de dolari. Pag. 7

RESURSE UMANE

EXTERN

Inspecţia Muncii continuă
campania de informare şi
prevenire a angajatorilor. Inspecţia Muncii a desfăşurat, în
perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, acţiuni de control în
urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de
596.559
de
euro,
adică
2.774.000 de lei. Pag. 4

Dezbatere la Strasbourg
consacrată viitorului Europei. Pe 6 februarie a avut loc
la Strasbourg a doua dezbatere
între liderii UE şi eurodeputaţii din seria privind viitorul
Europei. Premierul croat Andrej Plenković a fost al doilea
lider care a dezbătut tema
enunţată. Pag. 8

Măsuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariaţi. Guvernul a luat o serie
de măsuri pentru menţinerea
venitului lunar net la nivelul
lunii decembrie 2017 pentru angajaţii din sectorul privat care
beneficiază de scutiri de impozit
pe venitul realizat. Pag. 4

Un vicepreședinte polonez
al Parlamentului European,
destituit. Deputatul european
de origine poloneză Ryszard
Czarnecki a fost demis din
funcția de vicepreședinte al
Parlamentului European pentru comiterea unor "fapte
grave". Pag. 8
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Emoţiile create în piaţa muncii de legislaţia
fiscală care prevede transferul de contribuţii
de la angajator la angajat nu s-au stins nici
până acum.
De la 1 ianuarie 2018, salariaţii plătesc la stat
45% din venitul lor.
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Curs valutar
EURO



4.65 RON

DOLARUL AMERICAN



3.79 RON

LIRA STERLINĂ



528 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.05 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.60 RON

