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Studiu. România a început să importe forță de muncă

Recrutări din ţări asiatice
România a început să importe forță de muncă din
țările asiatice pentru turism,
industrie, construcții și agricultură, arată un studiu publicat luni de compania de
consultanță în resurse umane Smartree.
„Primele inițiative în sensul
recrutării de forță de muncă
din afara țării au început să
apară în România în urmă cu
2-3 ani. Motivele pentru care
angajatorii români au apelat
la această strategie sunt diverse și includ migrația anumitor
categorii sociale către țări mai
dezvoltate din vest, scăderea
natalității, cerințele în schimbare pentru diferite locuri de
muncă, schimbări dictate de
noile tehnologii și incapacitatea sistemului de învățământ
de a se plia la nevoile angajatorilor de astăzi”, notează autorii
studiului.
Potrivit Smartree, industriile
în care companiile au recurs la
angajarea de lucrători străini
sunt HoReCa (hoteluri-restaurante-catering),
producție,
industria ușoară, agricultură,
construcții, servicii, iar cei mai
mulți angajați străini provin
din Filipine, Nepal, Vietnam,
India, Indonezia, Thailanda țări în care nivelul de trai este
sub cel al României.
„Companiile din România
au început să-și pună problema importului de angajați din
țări non-UE, care să asigure
resursa umană în sectoarele în
care există deﬁcit de personal
și activitatea riscă să ﬁe întreruptă din această cauză. În
schimb, costurile ridicate asociate procedurii de angajare
internațională, concomitent cu
durata relativ mare de închidere a proiectelor, reprezintă
cele mai importante dezavantaje. Printre dezavantaje se mai

numără diferențele culturale
și de limbă vorbită, integrarea
angajaților străini într-o nouă
cultură, un ciclu lung de angajare, începând cu realizarea
documentației și demararea
procedurilor pentru a obține
avizele necesare din partea
instituțiilor statului, procesul
de recrutare internațională și
volatilitatea forței de muncă
adusă”, mai arată studiul citat.
Există, însă, și avantaje pentru țările în care trăiește și lucrează o foarte mare populație
străină. Acestea se transformă
treptat în centre multiculturale, cosmopolite, cu o serie
largă de abilități nou formate,
care pot contribui la progresul
societății prin inovație și creativitate.
„Fenomenul globalizării a
încurajat migrația, dar și importul forței de muncă mai ieftină. Este o practică des întâlnită, valabilă atât în cazul unor
țări mari precum Statele Unite
ale Americii, unde populația

latino-americană este preponderentă pe anumite sectoare
de activitate, dar și în cazul
țărilor mai mici, precum România. În 50 de ani, importul
forței de muncă va deveni o necesitate, dublată și de evoluția
demograﬁcă negativă la nivelul României”, consideră Raluca Peneș, HR Coordinator
Smartree.
Pentru angajarea lucrătorilor străini, angajatorii români
trebuie să parcurgă mai multe
etape: obţinerea avizului de
angajare, a unei vize de lungă
şedere și a dreptului de locuire
pe teritoriul României, eliberarea unui permis de şedere în
scop de muncă sau în scop de
detaşare și obținerea avizului
de angajare. Acesta din urmă
este eliberat de Inspectoratul
General pentru Imigrări, prin
formațiunile sale teritoriale,
iar compania care îl solicită
trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care să nu
aibă obligaţii către bugetul de

stat pe ultimul trimestru anterior depunerii cererii sau să nu
se ﬁ epuizat contingentul anual
pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă.
Pachetul de beneﬁcii pentru
un angajat străin poate include
biletul de avion spre România,
cazare comună, iar în unele cazuri transport asigurat de la locul de cazare la locul de muncă
și bilet de avion spre țara de
origine la o anumită perioadă
de timp. De asemenea, lucrătorii străini pot beneﬁcia și de
masă asigurată și chiar bucătar
speciﬁc regiunii din care provin. Pentru a facilita acomodarea acestora, angajatorii pot
asigura grupului un reprezentant care vorbește o limbă de
circulație internațională.
Smartree este un furnizor de
soluții pentru managementul
strategic al proceselor de resurse umane, cu peste 90 de angajaţi în sediul din Bucureşti și în
centrele regionale din Craiova,
Pitești și Timișoara. 

Peste 1.100 de jandarmi, poliţişti, pompieri şi cadre medicale, mobilizate

Festivalul sigur UNTOLD
Peste 1.100 de jandarmi,
poliţişti, pompieri şi cadre
medicale sunt mobilizate
pentru asigurarea măsurilor
de ordine, siguranţă publică
şi de sănătate la UNTOLD de
la Cluj-Napoca. Peste 70 de
camere video de supraveghere vor ﬁ montate pe întreg
perimetrul festivalului.

Şeful Direcţiei Ordine şi
Siguranţă Publică din cadrul
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Liviu Uzlău, a declarat, marţi, la ClujNapoca, într-o conferinţă de
presă, că UNTOLD este „cel
mai sigur festival din Europa”.
„UNTOLD este cel mai sigur festival din România, am
reuşit să creăm cea mai eﬁcientă siguranţă a spectatorilor din

Europa. Misiunea este un sistem integrat, un parteneriat între mai multe instituţii. Avem
forţe suﬁciente, 500 de jandarmi pe zi, vor veni în sprijin
colegi de la Gruparea Mobilă
de Jandarmi Târgu Mureş. De
asemenea, vor ﬁ instalate peste
70 de camere video de supraveghere pe întreg perimetrul
festivalului, separate de cele
ale stadionului Cluj Arena,
care ne ajută pentru identiﬁcarea şi probarea unor fapte
antisociale”, a spus Uzlău. De
asemenea, au fost mobilizați
şi 450 de poliţişti de la diverse
structuri, dar și 120 de pompieri şi 60 de cadre medicale din
spitalul mobil care va ﬁ instalat
pentru Festival.
Directorul general al UNTOLD, Bogdan Buta, a decla-

„Fără penali în funcții
publice”

450.000 de semnături
Președintele USR, Dan Barna, a anunțat
ieri că pentru inițiativa cetățenească „Fără
penali în funcții publice” au fost strânse semnăturile necesare în aproape nouă
județe, iar în alte 12 va avea loc o campanie,
timp de o lună, pentru a atinge pragul minim de 20.000 de semnături.
„În momentul de față suntem la 450.000 de
semnături, ceea ce este un lucru extraordinar,
și spun asta pentru că fără penali a devenit
un adevărat fenomen social. Este proiecat în
cocerte, este strigat în concerte, este strigat pe
stadioane, este strigat la Turul Franței. Practic,
întreaga societate românească a preluat acest
mesaj și acest mesaj este mai mult decât cele
două cuvinte «fără penali», este un mesaj pe
care România decentă îl transmite clasei politice”, a declarat președintele USR Dan Barna.
Până în acest moment USR a reușit să strângă
450.000 de semnături din cele 500.000, din
orașe precum București, Constanța, Sibiu, însă
inițiativa „fără penali în funcții publice” mai
are nevoie de 12 județe cu câte 20.000 se semnături, pentru a ﬁ luată în considerare, anunță
Dan Barna.
„În acest moment suntem în nouă județe
aproape de prag sau l-am depășit. Pragul în
București, Constanța, Sibiu, Brașov, Cluj și
în Timiș. Celelalte trei județe care sunt foarte
aproape sunt Arad, Bihor și Iași. Mai sunt 12
județe unde în această ultimă lună de campanie
trebuie să ajungem la pragul de 20.000 de semnături. Aceste 12 județe care sunt ținta caravanei sunt următoarele: Tulcea, Galați, Neamț,
Bacău, Suceava, Vaslui, Prahova, Argeș, Dolj,
Hunedoara, Alba și Mureș”, spune șeful USR.
Uniunea Salvați România va demara, începând de miercuri, o caravana la nivel național,
pentru a strânge semnăturile necesare.
„Vom demara o caravană la nivel național,
timp de două săptămâni. Cele două echipe vor
avea un traseu pe Tulcea, Galați, Bacău, Vaslui,
Neamț, cealaltă caravană va ﬁ Ploiești, Pitești,
Craiova, Hundoara, Alba, Mureș și orașele de
pe Valea Prahovei. Practic ne propunem ca
două săptămâni să stăm câte trei zile în ﬁecare
din aceste județe în capitala de județ și în orașe
pentru a-i ajuta pe voluntarii de acolo să strângă semnături”, a mai declarat Dan Barna.
„Fără penali în funcții publice” este o
inițiativă cetățenească pentru modiﬁcarea
Constituției. 

Ministrul Justiţiei vs
Procurorul general

Evaluarea vine la toţi

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat că procurorul general Augustin Lazăr
a avut, de-a lungul timpului, poziții care nu
au fost „pe frecvența legii în vigoare” și a
lăsat să se înțeleagă că acesta ar putea să ﬁe
supus evaluării.

rat, la rândul său, că la ediţia
a patra a festivalului sunt aşteptaţi să participe, în total,
aproximativ 350.000 de persoane, atât din România, cât şi
din alte 75 de ţări de pe diverse
continente, din Noua Zeelandă
şi Hong Kong până în Africa
de Sud, Argentina sau Canada.
„Vom avea amplasate, în total, 10 scene şi avem invitaţi
peste 250 de artişti”, a preci-

zat Buta. Organizatorii Untold
au făcut apel la participanţii
la festival să nu vină cu bagaje voluminoase, să se supună
controlului la porţile de acces
şi indicaţiilor forţelor de ordine şi să nu folosească drone
pentru a ﬁlma festivalul. Festivalul Untold se desfăşoară în
perioada 2 – 5 august la ClujNapoca. 

„Cu domnul Lazăr mă cunosc de multă vreme, dinainte ca dânsul să ﬁe procuror general şi
eu ministru al Justiţiei. În epoca aceea colaboram academică, astăzi colaborăm pe linie
instituțională. Colaborăm instituțional. Sigur
că, de-a lungul timpului, cred că a trecut un an
şi ceva, a avut poziţii care nu au fost pe frecvenţa legii în vigoare, nu pe frecvenţa mea”, a
declarat ministrul Tudorel Toader.
Întrebat dacă există posibilitatea ca Augustin Lazăr să ﬁe supus unei evaluări, Tudorel
Toader a răspuns: „Vă dau un răspuns general
valabil - la oricare dintre noi vine o vreme în
care este supus evaluării”. 

