4 Economie

Luni, 3 decembrie 2018

Ucenicia la locul de muncă:

Persoanele cu studii primare
- incluse în programe
Prin ucenicia la locul de
muncă, se urmăreşte obţinerea unei caliﬁcări pentru
tinerii cu vârsta de peste 16
ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de
la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la
locul de muncă.

Persoanele cu studii primare
vor putea obţine o caliﬁcare
urmând programele de formare profesională prin ucenicie la
locul de muncă, organizate în
baza Legii nr.279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă,
modiﬁcată prin OUG 96/9 noiembrie 2018.
Potrivit noilor reglementări, care modiﬁcă Legea
nr.279/2005, persoanele cu
vârsta de peste 16 ani, care au
cel puţin studii primare, vor
putea ﬁ cuprinse în programele
de ucenicie pentru dobândirea
competenţelor corespunzătoare unei caliﬁcări de nivel 1,
pentru această situaţie contractul de ucenicie având o durată
de cel puţin 6 luni. Astfel, prin
această formă de pregătire, tinerii pot dobândi competenţe
profesionale şi un loc de muncă
cu o durată între 6 luni şi trei
ani, angajatorul asigurându-i
ucenicului condiţiile necesare
pregătirii teoretice şi practice.
Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabi-

SC ADP SA organizează joi, 06.12.2018,
ora 10, la Piața Cetate, respectiv ora 12, la
Piața Nufărul, și vineri, 07.12.2018, ora 12, la
Piața Rogerius, respectiv ora 14, la Piața Decebal, licitație publică cu strigare în vederea
atribuirii locurilor pentru comercializarea
brazilor de Crăciun.
În Piața Cetate, vor ﬁ scoase la licitație 60
de locuri, având o suprafață de 2 mp/loc, iar
la Piața Nufărul, 10 locuri, cu o suprafață de
2 mp/loc.
Prețul de pornire a licitației este de 160 lei/
loc, inclusiv TVA.
În Piața Rogerius vor ﬁ scoase la licitație 50
de locuri, iar la Piața Decebal, 23 de locuri.
Prețul de la care pornește licitația este 100
lei/mp, inclusiv TVA.

Românii se împrumută pentru
plata facturilor curente
Un sfert dintre români se împrumută
pentru a-şi plăti facturile curente, iar circa
o treime (32%) dintre conaţionali aﬁrmă că
este dispusă să emigreze din cauza situaţiei
ﬁnanciare din ţară.

leşte în funcţie de ocupaţia/caliﬁcarea pentru care urmează
să se pregatească ucenicul, dar
şi de competenţele dobândite
anterior de către acesta, fără a
putea ﬁ mai mică de: 6 luni - în
cazul în care ucenicia la locul
de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor
corespunzătoare unei caliﬁcări
de nivel 1; 12 luni - în cazul în
care ucenicia la locul de muncă
se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei caliﬁcări de nivel
2; 24 luni – în situaţia în care
ucenicia la locul de muncă se
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organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei caliﬁcări de nivel 3;
36 luni - dacă ucenicia la locul
de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor
corespunzătoare unei caliﬁcări de nivel 4. Potrivit noilor
reglementări, ucenicul poate
ﬁ supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile
lucrătoare, iar salariul de bază
lunar stabilit prin contractul
de ucenicie la locul de muncă
este cel puţin salariul de baza
minim brut pe ţară garantat în
plată. Angajatorul care înche-

ie un contract de ucenicie, în
condiţiile prezentei legi, beneﬁciază la cerere, din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, de o
sumă în cuantum de 2.250 lei/
lună pe toată durata programului de ucenicie.
De precizat că, în termen de
60 de zile de la data publicării
în MO a Ordonanţei 96, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
va modiﬁca Normele metodologice de aplicare a prevederilor legale privind ucenicia la
locul de muncă.
 Doina ARONESCUNEAGOE

Legea Francizei a fost aprobată:

Au crescut restanțele Noi reguli de informare simplă
la creditele în lei
şi transparenţă
Conform unui raport al BNR, valoarea totală a creditelor restante în lei ale
populației și ﬁrmelor, înregistrată în luna
octombrie 2018, se cifrează la 5,017 miliarde lei, în creștere cu 0,9% față de suma
raportată în septembrie 2018.

Aceleaşi date mai indică faptul că restanțele
la creditele în valută au urcat cu 1,53%, la
3,175 miliarde lei (echivalent). Totalul creditelor în lei atingea, în octombrie, nivelul de
163,76 miliarde lei (cu 0,92% peste valoarea
din luna precedentă), din care 65,846 miliarde
lei erau sume contractate de agenții economici
și 94,225 miliarde lei împrumuturi efectuate de populație. Creditele în valută totalizau
88,980 miliarde echivalent lei în octombrie
2018 (cu 0,68% mai mult față de septembrie),
din care 47,189 miliarde lei împrumuturi contractate de agenții economici și 38,157 miliarde lei credite luate de populație.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Antreprenoriat şi IMMuri, legea francizei a suferit o serie de
modiﬁcări.
Executivul a aprobat proiectul de
Lege pentru modiﬁcarea şi completarea OG nr. 52/1997 privind regimul
juridic al francizei cu modiﬁcările şi
completările ulterioare, precum şi pentru modiﬁcarea art. 7 pct. 15 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal. Prin
actul normativ adoptat se stabilesc noi
reguli de informare simplă şi transparenţă înaintea încheierii contractului
de franciză. Potrivit oﬁcialilor, dezvoltarea sectorului IMM-urilor este
un element esenţial pentru creşterea
competitivităţii naţionale a României,
iar aceasta Ordonanţă adoptată de Guvern aduce noi modalităţi de susţinere a
spiritului întreprinzator. De asemenea,
clariﬁcarea regimului francizei protejează francizatul şi francizorul, în egală măsura. Iată care sunt principalele
noutăţi: alinierea termenilor cu cei uti-

lizaţi la nivel internaţional în domeniul
francizei, pentru o mai bună claritate
a textului; introducerea termenului de
„francizat”, utilizat pentru partenerul
francizorului; introducerea conceptului de „unitate-pilot”; utilizarea termenului „document de dezvăluire de
informaţii” de către toţi francizorii. De
asemenea, noile prevederi stabilesc înﬁinţarea, în termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a noilor prevederi,
a Registrului Naţional de Franciză în
scopul transparentizării evoluţiei pieţei de franciză autohtone, care are rolul
de monitorizare a afacerilor în sistem
de franciză şi de evidenţiere a datelor
statistice utile. În acest fel, antreprenorii români de succes vor ﬁ incurajaţi să
îşi francizeze afacerile, iar francizorii
străini - să îşi extindă reţelele în ţara
noastră. O ultimă precizare: francizorii
din România vor avea posibilitatea de a
înregistra documentul de dezvăluire de
informaţii (DI) în Registrul Naţional de
Franciză în mod gratuit.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit rezultatelor Raportului European al
Plăţilor Consumatorilor, 59% dintre români
fac economii în ﬁecare lună, valoarea medie
a economiilor lunare ﬁind de 480 lei (104 de
euro). Din totalul celor care pun bani deoparte
65% sunt bărbaţi. Motivele pentru care românii
economisesc sunt: cheltuielile neprevăzute
(75%), vacanţele (42%) sau pentru o viitoare
achiziţie imobiliară (13%). În acest context,
România se clasează pe penultimul lor din
Europa la valoarea sumelor economisite, în
timp ce Elveţia este în frunte, cu o medie de
590 euro economisiţi lunar. În schimb, România este în topul clasamentului (locul 2) atunci
când vine vorba despre numărul persoanelor
care şi-au exprimat deschiderea către emigrare,
cu un procent de 32% din total. Doar Ungaria
depăşeşte România, înregistrând un procent de
35% din populaţie care îşi doreşte să emigreze în viitorul apropiat. Aceste procente sunt
duble faţa de media Europei, de 18 procente. În
acelaşi timp, 26% dintre respondenţi au aﬁrmat
că, în ultimele 6 luni, au apelat la împrumuturi
pentru a-şi plăti facturile. Sursele împrumuturilor au fost prietenii (42%), familia (37%) sau
banca (30%). Raportul arată că 35% dintre cei
care se împrumută pentru plata facturilor au în
întreţinere cel puţin un copil sub 18 ani.
 Doina A. NEAGOE
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România, a opta
putere agricolă a UE

Producția agricolă a Uniunii Europene
a avut o valoare de 432,6 miliarde de euro
în 2017, cu 6,2% mai mare decât în 2016,
statele membre cu cea mai mare producție
agricolă totală ﬁind Franța (72,6 miliarde
de euro sau 17% din totalul UE), Germania
(56,2 miliarde euro sau 13%), Italia (55,1
miliarde euro sau 13%).
Potrivit datelor publicate de Oﬁciul European
de Statistică (Eurostat), locurile următoare
sunt ocupate de Spania (50,6 miliarde euro
sau 12%), Marea Britanie (31,8 miliarde euro
sau 7%), Olanda (28,9 miliarde euro sau 7%),
Polonia (24,9 miliarde euro sau 6%) și România
(17,5 miliarde euro sau 4% din totalul UE). În
aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, valoarea producției agricole a crescut
în 2017. În rândul statelor membre ale Uniunii
Europene cu cea mai mare industriei agricolă,
valoarea producției agricole totale a urcat anul
trecut cu 8,6% în Germania, cu 4,5% în Spania,
cu 3,2% în Franța, cu 2,2% în Italia, cu 12,6%
în Marea Britanie și cu 13,2% în România. În
cazul României, valoarea producției agricole totale s-a majorat anul trecut cu 13,2%, în
principal ca urmare a unei creșteri de 17,9%
a valorii culturilor agricole, de 8,8% a valorii
producției animale și de 5,1% a valorii serviciilor agricole.
 Doina A. NEAGOE

