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Certificare
internaţională
CMC pentru consultanţii în
management din România.
AMCOR organizează, pe data de
8 decembrie 2017, o nouă sesiune
de certificare şi recertificare internaţională CMC la care vor
putea participa toţi consultanţii
în management din România
care îndeplinesc condiţiile de certificare impuse de ICMCI. Pag. 2

România, în primii 10 producători auto ai Europei.
Deşi numărul este în scădere,
România îşi menţine poziţia în
top. Dacă în 2013 România producea în jur de 400.000 de maşini anual, în 2016 cota a scăzut
la 387.200. Pag. 5

IT&C
Kaspersky Lab lansează
Polys, un sistem online
sigur de vot. Cu ocazia evenimentului anual Cyber Security
Weekend, organizat de Kaspersky Lab, compania a anunţat o
platformă online de vot personalizată pentru organizaţii
non-comerciale, companii şi
comunităţi care folosesc tehnologia blockchain. Pag. 3

HUMAN RESOURCES
300 locuri de muncă în domeniul agricol, în Portugalia. EURES România oferă 300
locuri de muncă vacante în
Portugalia (campania 2018)
pentru muncă sezonieră în
agricultură, la recoltarea zmeurei. Pag. 4
Românii s-au săturat să fie
sclavi. Angajatorii din străinătate care caută în România lucrători pentru plantaţiile în
câmp sau sere se confruntă, ca
şi cei din România, cu probleme mari la recrutarea forţei
de muncă. Pag. 4

Comerţul cu autovehicule,
în creștere. În septembrie
2017, cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete
faţă
de
luna
precedentă a crescut atât ca
serie brută cu 5,8%, cât şi ca
serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de
sezonalitate cu 2,1%. Pag. 5

INVESTIȚII
VEM Proiect Lighting estimează 4 mil. euro pentru soluţiile de iluminat ALMALUX
fabricate în Popeşti Leordeni. La zece luni din 2017,
linia de business specializată pe
echipamente electrice a grupului Menatwork, VEM Proiect Lighting, a înregistrat o creştere
de 20% faţă de perioada similară de anul trecut. Pag. 6

TURISM
Destinaţiile de Excelenţă,
premiate în cadrul Târgului
de Turism al României
(TTR). Ministerul Turismului
anunţă participarea la ediţia de
toamnă a Târgului de Turism al
României (TTR), în perioada 16
- 19 noiembrie 2017. Pag. 7

EXTERN
Mihai Tudose: Nu vor fi scăderi salariale în urma
transferului contribuţiilor.
Premierul Mihai Tudose afir mă că a avut o întâlnire cu
managerul general al CocaCola, preşedinte AmCham,
Jaak Mikkel, care i-a dat asigurări că nu vor fi scăderi salariale în urma transferului
contribuţiilor. Pag. 4

Situaţie extrem de gravă în
Iranul lovit de seism. Bilanțul
victimelor creşte. Numai în Iran
(provincia de frontieră cu Irakul,
Kermanshah) erau înregistrați,
luni după amiază, 407 morți și
mai bine de 7000 de răniți, iar
echipele de salvare continuă să
descopere sub dărâmături supraviețuitori. Pag. 8
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Pe termen mediu, numărul elevilor
crește, nu scade
Învățământul profesional, încă departe
de ponderea și calitatea pe care le-ar
cere piața muncii
Companiile se confruntă cu
îmbătrânirea personalului
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Contrar aparenţelor (adică stereotipurilor şi măsurătorilor din ochi), numărul
elevilor care vin din urmă creşte. O arată
raportul „Starea învăţământului din municipiul Bucureşti, anul şcolar 2016-2017”,
prezentat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Capitala poate fi
considerată un reper, pentru că, aşa cum
s-a spus în contextul reuniunii de prezentare, ea înseamnă circa 10% din populaţia
şcolară a ţării, acoperă întreaga scară de
complexitate a sistemului şi, într-un cuvânt, cum zicea ministrul Liviu Marian
Pop, „ce se întâmplă în Bucureşti este
important pentru starea educaţiei la nivel
naţional”. Dacă la ora actuală, în anul şcolar 2017-2018, în liceele din Bucureşti sunt
înscrişi 65.102 elevi, în ciclul primar învaţă
83.867 de elevi. E drept că în ciclul imediat
inferior liceului, în gimnaziu, se află în
prezent mai puţini elevi decât sunt acum
în liceu: 60.599, ceea ce va însemna o
uşoară diminuare de efectiv pe termen
foarte scurt, la nivelul trecerii imediate
dintr-un ciclu în altul. Peste încă un ciclu,
cei care formează astăzi ciclul de învăţământ cel mai populat este de aşteptat să
se mute la liceu.
Necesar este ca ascensiunea
numerică să se regăsească într-o 2 >>
anumită măsură şi la nivelul
învăţământului profesional. Această formă
de învăţământ are în actualul an şcolar
3121 de elevi înscrişi. Cum în anul şcolar
trecut au fost 2094 de elevi înscrişi, paşii
înainte nu se poate spune că sunt altfel
decât mărunţi. Ba, judecând după diminuarea spre sfârşitul anului şcolar faţă de
începutul acestuia a sumei totale necesare
acoperirii bursei pentru învăţământ profesional, se vede că s-au pierdut pe drum
ceva elevi beneficiari, din cauze care pot fi
absenţele şi până la urmă abandonul.
Făcând această observaţie, inspectorul
şcolar general adjunct Sergiu Moga,
profesor cu expertiză solidă în domeniul
tehnic-profesional, încerca o estimare a
perspectivelor de creştere în zona formării
profesionale. Observaţia sa era că, deocamdată, învăţământul profesional dual,
cel care presupune iniţiativă şi implicare
în pregătirea practică dinspre agentul
economic, a interesat câteva companii cu
capital străin (mai ales din servicii
comerciale). Aşteptate sunt de-acum unele
mari companii (de exemplu, din sectorul
energetic), care se confruntă cu îmbătrânirea personalului şi cu o necesitate
stringentă de lucrători cu nivelul 3 de
calificare.
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