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Clauze abuzive. Fii atent la ceea
ce scrie cu litere mici! Citeşte contractul înainte de a semna. Pag. 2

RESURSE UMANE
Salariul mediu brut a ajuns la
3327 lei. În luna octombrie 2017,
câştigul salarial mediu nominal
brut a fost de 3327 lei, cu 0,7% mai
mare decât în luna septembrie
2017. Pag. 3

IT&C
Industria IT şi-a dublat veniturile în 6 ani. Piaţă de 5 miliarde de euro în România.
ARIES Transilvania anunţă rezultatele unui amplu studiu naţional
al pieţei de IT din România, care
analizează evoluţia domeniului
pe parcursul a şase ani, între 2011
şi 2016. Pag. 4
Xerox, premiată pentru două
proiecte de securitate cibernetică. Grupul Xerox Global Security Services a fost una dintre
organizaţiile alese de către CSO50
pentru a fi premiate în cadrul
celei de-a şasea ediţii a evenimentului. Pag. 4
Franţa: Începând cu anul şcolar 2018, telefoanele mobile
vor fi interzise în şcoli. Ministrul Educaţiei Naţionale, Jean-Michel Blanquer, afirmă că este
vorba de o chestiune de "sănătate
publică". Pag. 4

EVENIMENT
2017, record de turişti în România. Până la finalul acestui an:
peste 12 milioane, o valoare care
nu a mai fost atinsă din 1990, potrivit lui Adrian Voican, prim-vicepreşedinte ANAT şi preşedinte
Bibi Touring. Pag. 5

TRANSPORTURI
COTAR anunţă începerea protestelor. Confederaţia Operatorilor
şi
Transportatorilor

Autorizaţi din România (COTAR)
anunţă că mâine până la 5.000
de transportatori de persoane
vor protesta în faţa sediului Guvernului şi alţi peste 30.000 în
toate marile oraşe din ţară (Timişoara, Arad, Iaşi, Braşov,
Bacău, Craiova, Constanţa etc.),
între orele 9.00 şi 20.00. Pag. 6
Încep exproprierile pentru
construcţia de autostrăzi. Autostrada Bucureşti - Braşov corelată cu autostrada Braşov - Cluj Borş va asigura o legătură direct
între România, centrul şi vestul
Europei. Pag. 6

STATISTICĂ
A crescut cererea consumatorilor din UE pentru cumpărăturile online transfrontaliere.
Ediţia din 2017 a Tabloului de
bord al condiţiilor pentru consumatori arată că tot mai mulţi
consumatori din UE fac cumpărături online şi că încrederea
acestora în comerţul electronic a
crescut, în special în ceea ce priveşte achiziţiile online din alte
ţări ale UE. Pag. 7
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei

EXTERN
Polonia: premierul Beata
Szydlo a demisionat. Partidul
conservator la putere în Polonia,
Lege și Justiție (PiS), a decis înlocuirea dnei Beata Szydlo din funcția de prim-ministru și
înlocuirea sa cu un tânăr fost
bancher, actualmente ministru
de Finanțe al Poloniei. Această
remaniere guvernamentală a
fost legată - în explicațiile oficiale - de "schimbările recente intervenite în situația internă și
internațională". Pag. 8
Incendiile din California
sunt, în continuare, imposibil
de controlat. Provocate de vântul violent, incendiile, declanșate
lunea trecută, au provocat moartea unei persoane și rănirea altor
patru. În flăcări au pierit 25 de
cai și au fost făcute pulbere 700
de clădiri. Pag. 8
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Inspecţii inopinate la sediile a 25 de
bănci, precum Bancpost, Unicredit
Bank, Raiffeisen și BCR
Alţi 15 operatori economici au fost
sancţionaţi în perioada 28 august 6 octombrie
Amenzi contravenţionale în valoare
totală de 570.000 lei
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Consiliul Concurenţei a efectuat
inspecţii inopinate la sediile a 25 de bănci,
Instituţii Financiare NonBancare (IFN),
societăţi de leasing, asociaţii profesionale şi
patronale din domeniul serviciilor
financiare, fiind una dintre cele mai ample
acţiuni ale instituţiei.
Inspecţiile s-au derulat în cadrul a două
investigaţii declanşate de Autoritatea de
concurenţă pe piaţa serviciilor de leasing
operaţional şi pe piaţa de leasing financiar
şi creditului de consum din România.
S-au efectuat inspecţii simultane la
Bancpost SA, Unicredit Bank SA, Raiffeisen
Bank SA, Banca Comercială Română SA,
BCR Leasing IFN SA, BRD Sogelease IFN SA,
Raiffeisen Leasing IFN SA, Unicredit Leasing
Corporation IFN SA, Viva Credit IFN SA,
ALD Automotive S.R.L., Arval Service Lease
România S.R.L., Autotechnica Fleet Services
S.R.L., BCR Fleet Management S.R.L., BT
Operaţional Leasing S.A., Leaseplan
România S.R.L., Porsche Mobility
S.R.L., Unicredit Leasing Fleet 2 >>
Management S.R.L., Finmedia
S.R.L., Asociaţia Societăţilor de Leasing
Operaţional (ASLO), Consiliul Patronatelor
Bancare din România (CPBR), Asociaţia
Societăţilor Financiare din România (ALB),
Federaţia Patronatelor Serviciilor Financiare din România, Patronatul Leasingului
şi al Creditului din România şi Patronatul
Creditului IFN.
Una dintre investigaţii vizează posibile
schimburi de informaţii sensibile din punct
de vedere comercial între companii
concurente pe piaţa leasingului financiar şi
a creditului de consum. Părţile investigate
sunt: Consiliul Patronatelor Bancare din
România, Asociaţia Societăţilor Financiare
din România (ALB), Patronatul Leasingului
şi al Creditului din România (PLCR),
Patronatul Creditului IFN (PCIFN) şi toate
companiile membre ale acestor organizaţii,
şi Diplomat Consult SRL.
“Monitorizăm permanent această piaţă
şi pregătim declanşarea investigaţiei de mai
mult timp, iar un rol important l-au avut
informaţiile furnizate în luna august de una
dintre părţîle investigate, care a aplicat la
programul de clemenţă”, a declarat Bogdan
Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.
Cea de-a doua investigaţie se referă, de
asemenea, la o posibilă coordonare a politicilor comerciale prin fixarea preţului
şi/sau o împărţire de piaţă realizată printrun schimb de informaţîi sensibile între
companii concurente active pe piaţa
leasingului operaţional şi a serviciilor
conexe acestora din România.
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EURO



4.63 RON

DOLARUL AMERICAN



3.92 RON

LIRA STERLINĂ



5.25 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



3.96 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.59 RON

