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EDUCAȚIE
Marilen Gabriel Pirtea: Bacalaureatul 2018 încalcă legea.
„PSD pare chitit să distrugă învăţământul. Articolul 77, alineatul 2,
din Legea Educaţiei Naţionale,
prevede că ‹‹elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine
examenul naţional de bacalaureat››”. Pag. 2
Onorariile pentru evaluările
de manuale şcolare, cu peste
30% mai mari decât anul trecut. Înscrierea se derulează exclusiv online, în perioada 12 - 19
februarie 2018, prin completarea
formularului publicat pe site-ul
CNEE. Pag. 2

ECONOMIE
Programul Start-Up Nation,
blocat de fondul de Contragarantare. Antreprenorii din programul Start-Up Nation care au
făcut angajări şi au închiriat
spaţii, dar care au dosarele pe
creditele-punte încă blocate la
Fondul Român de Contragarantare, consumă bani din proiect
fără să poată începe producţia în
afacere. Pag. 3

RETAIL
Dona, o farmacie cum toate ar
trebui să fie. Dona este una dintre cele mai mari reţele de farmacii, cu capital integral românesc,
şi are o experienţă de peste 20 de
ani pe piaţa locală. Pag. 5
Ce ceasuri au cumpărat românii în 2017. 375 de lei este preţul
mediu al unui ceas achiziţionat
de pe WatchShop.ro. Pag. 5
Lidl anunţă noi creşteri salariale de la 1 martie şi extinde
gama de beneficii pentru an-

gajaţi. Lidl România îşi menţine
poziţia de lider în rândul angajatorilor din retail şi anunţă, din
nou, creşteri ale veniturilor angajaţilor. Pag. 5

ACTUALITATE
Creştere cu 8,2% pentru producţia industrială. În decembrie 2017, producţia industrială
a scăzut faţă de luna precedentă
cu 14,1% ca serie brută şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de
numărul de zile lucrătoare şi de
sezonalitate cu 3,7%. Pag. 6
Comerţul cu autovehicule şi
serviciile de piaţă prestate populaţiei, creșteri masive în
2017. În anul 2017, volumul cifrei
de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut
faţă de anul 2016 ca serie brută cu
11,1%. Pag. 6

IT&C
Un atac cibernetic loveşte Jocurile Olimpice de iarnă în
timpul ceremoniei de deschidere. Serverele interne ale Jocurilor Olimpice de Iarnă de la
Pyeongchang s-au prăbuşit sub
un atac cibernetic, la fel ca Wi-Fiul public. Pag. 7
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Cauzele în general sunt concentrate în
taxarea tot mai mult şi fără discernământ a
forţei de muncă

EXTERN
Washingtonul pare a fi gata să
discute cu Pyongyang fără
condiţii prealabile. După ce în
weekendul trecut a refuzat orice
contact cu reprezentanţii regimului nord-coreean prezenţi la
JO de iarnă din Coreea de Sud, vicepreşedintele american Mike
Pence vine cu o declaraţie-surpriză. Pag. 8
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Felul în care evoluează piaţa muncii este
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Soluţia de contracarare, despre care se
vorbeşte tot mai mult, este găsită în
robotizare
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Vâlva provocată de închiderea
unei fabrici din cauză că nu găseşte lucrători a fost mai mult
spectaculară, cu morala cunoscută: “Românu’ fuge de muncă”. A
trecut. Problemele rămân. Sunt
mai vechi şi mai complicate decât
un caz.
Felul în care evoluează piaţa
muncii este îngrijorător. Se vede
aceasta din perspectiva tuturor categoriilor de actori implicaţi: angajatori din mediul economic,
formatori din sistemul educaţional, angajaţi şi aspiranţi la angajare dintre cei formaţi, indiferent
de nivel. Starea s-a învechit, a devenit fenomen, chiar fatalitate. Observatori ai situaţiei generatori de
analize şi furnizori de soluţii transmit semnalul cum că recrutarea resursei umane este tot mai greu şi
mai scump de îndeplinit,
îndeosebi pentru sec- 2 >>
toare cum sunt fabricile
şi serviciile. Cauzele în general
sunt concentrate în taxarea tot
mai mult şi fără discernământ a
forţei de muncă. Se adaugă şi este
semnalată insistent lipsa de adaptare la rigorile muncii a celor găsiţi
în cele din urmă pentru angajare.
Se vorbeşte despre legătura învăţăturii de carte cu practica, există
programe, vin (greu, dar vin) bani
europeni pentru aşa ceva, se încheie contracte, sunt dotate ateliere, s-a încetăţenit şi o limbă de
lemn adecvată pentru „tranziţia de
la şcoală la viaţa activă”. Cu toate
acestea, oameni care chiar să poată
fi angajaţi în viaţa activă, productivă, se găsesc greu, iar dacă se găsesc, şi mai greu se păstrează.
Soluţia de contracarare, despre
care se vorbeşte tot mai mult, este
găsită în robotizare. Un fel de speranţă şi de spaimă se amestecă în
perspectiva că roboţii vor înlocui
oamenii. Tema este prezentată cu
un avânt imaginativ cu care leit,
prin 1970, se vorbea despre „noi în
anul 2000”. Acum, se dezvoltă argumente pentru promovarea muncii robotizate şi robotitoare în
sensul că robotul lucrează 24 de
ore din 24, nu ştie ce-s alea weekend, concediu şi sărbători, ba nici
pauză de masă, nu greşeşte, nu
face mofturi, nu are revendicări.
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